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Granskningsyttrande 2 planändring för Byttorpshörn 1.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.  Detaljplanen får inte antas innan 

bankgaranti inlämnats, i enlighet med exploateringsavtal. 

      

Sammanfattning  

Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 

bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. Sammanlagt föreslås cirka 70 

lägenheter fördelade i 2 byggnadsvolymer i 5 våningar samt tillhörande 

parkeringsplatser i parkeringsdäck. Bebyggelsen regleras med maximal höjd och 

inte med våningsantal, vilket innebär att våningsantalet kan skilja något 

beroende på våningshöjd, bjälklag och byggnadsteknik.  

Granskning 1 av detaljplan för Byttorpshörn m.fl. pågick under tiden 29 mars – 

29 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.  

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur planarbetet och 

antagits av Kommunfullmäktige. För aktuell del vid Byttorpshörn 1 kräver de 

ändringar som gjorts i detaljplanen att förslaget skickas ut på en andra 

granskning. Detta avser framförallt ändringar av bebyggelsens höjd för att 

möjliggöra lokaler i bottenvåningarna samt planområdets omfattning och 

avgränsning.       

- Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att ställa sig 

positiv till att Byggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplan 

för Byttorpshörn 1 m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-01-19 i 

beslut § 8 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

detaljplan.  

Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs utvidgades 

planområdet till att inbegripa även fastigheterna Byttorpstå 1 och 2.  

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 41 att 

godkänna att förvaltningen går vidare med föreslagna volymer i form av 

6 våningar till samråd.  

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut §58 att skicka 

detaljplanen på granskning. Granskningen pågick under tiden 29 mars – 

29 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

I den tidigare granskningsomgången tillstyrkte Kommunstyrelsen 

planförslaget men konstaterade att det saknades köpeavtal mellan 

kommunen och exploatören på Byttorpshörn. Därför fick endast delen 

Byttorpstå antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Den del av planen som 

rör Byttorphörn får däremot inte antas förrän kommunstyrelsen i 

särskilt beslut har tecknat avtal med exploatören, i enlighet med 

granskningsförslaget.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen har delat upp detaljplanen i två delar, en 

detaljplan för Byttorpstå respektive en plan för Byttorpshörn. 

Detaljplanen för Byttorpstå antogs maj 2019. De förändringar som 

krävs för att kunna anta bebyggelsen på Byttorpshörn är av sådan 

omfattning att en ny granskning har krävts.           

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning inkl utlåtande, 2019-08-06 

2. Plankarta, 209-08-06 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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1   Objekt 
På uppdrag av Cernera har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk utredning för 
kvarteret Byttorpstå i Borås. 

2   Syfte 
Följande utredning ”PM Geoteknik” behandlar de geotekniska förhållandena för 
rubricerat objekt. Utredningen är framtagen för att utgöra ett underlag till 
detaljplanearbetet.  

Beskrivningen av de befintliga förhållandena är översiktlig i denna PM. 

3   Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Styrande dokument är: 

SS-EN 1997-1:2005 Dimensionering av geokonstruktioner. 

Utredning av stabilitetsförhållanden görs enligt IEG Rapport 4:2010 
”Tillståndsbedömning/ klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig 
bebyggelse och anläggningar” (kompletterar Skredkommissionens Rapport 3:95). 
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4   Underlag 

4.1   Planerad konstruktion 
Planförslaget innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp längs med Alingsåsvägen. 
Inom området planeras att uppföras lägenheter i två byggnader med en till sex 
våningar samt ett parkeringsgarage i bottenvåningen, se Figur 4-1 och 4-2. 

 

Figur 4-1, Planläge 

 

Figur 4-2, Idéskiss Krook & tjäder 
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4.2   Geotekniska undersökningar 
Tidigare utförda undersökningar finns sammanställda och redovisade i ”Markteknisk 
undersökningsrapport/Geoteknik, Byttorpstå och Byttorpshörn, Borås” 
uppdragsnummer 588330/13065, upprättad av ÅF Infrastructure på uppdrag av QPG 
AB, daterad 2014-03-14. 

Inga undersökningar är gjorda i detta skede. 

5   Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet Byttorp i sydväst och Getängens 
industriområde i nordöst. 

5.1   Befintliga byggnader och anläggningar 
Området är i dagsläget obebyggt och tidigare tvåvåningsbyggnad är riven. Befintlig 
fastighet avgränsas i dagsläget av en stödmur mot Alingsåsvägen. Även mot 
Ribbingsgatan finns en mindre stödmur. 

5.2   Topografiska förhållanden 
Marknivån i området varierar mellan ca + 156 och + 150 och markytan sluttar i 
nordöstlig riktning. 

Slänternas lutning varierar mellan 1:4 och 1:5. 

5.3   Ytbeskaffenhet 
Ytorna är gräsbevuxna med diverse lägre träd och buskar.  

5.4   Geotekniska förhållanden 

 Jorddjup och jordlagerföljd 

Jorddjupet bedöms enligt SGUs jorddjupskarta variera mellan 10 och 20 meter. 
Sondering har tidigare utförts med jord-bergsondutrustning. Sonderingen har avbrutits 
vid drygt 6 m djup i tre undersökningspunkter. 

De ytliga jordlagren utgörs enligt SGUs jordartskarta av sandig morän. Enligt tidigare 
utförda provtagningar utgörs de ytliga naturliga jordlagren av ca 1-2,5 m sand. Även 
fyllning kan förekomma.  

Under sanden bedöms jordlagren enligt utförda provtagningar och sonderingar bestå 
av morän som i den övre delen är grusig men övergår i sandig morän mot djupet. 
Jorden innehåller silt. 

I den naturligt avsatta jorden har block konstaterats i samband med utförda 
sonderingar och provtagningar. 

 Jordegenskaper 

Den sandiga moränen bedöms ha en mycket låg till medelhög relativ fasthet som ökar 
mot djupet. 

5.5   Hydrogeologiska förhållanden 
Den fria grundvattenytan har vid tidigare undersökning inte kunnat observeras i öppna 
provtagningspunkter. 
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Vatten förekommer i friktionsjorden som grundvatten och en viss 
grundvattenströmning mot slänterna kan antas. Grundvattennivån bedöms variera 
beroende på årstid och nederbörd. Den naturligt lagrade friktionsjorden bedöms ha en 
hög permeabilitet. 

5.6   Sättningsförhållanden 
Inga sättningsproblem bedöms finnas då jordprofilen består av friktionsmaterial.  

5.7   Stabilitetförhållanden 
Från fastighetens västra del sluttar marken nedåt i nordöstlig riktning. 

Befintliga slänter bedöms vara stabila med hänsyn till marklutningar samt 
jordlagerföljd.  

5.8   Markgasförhållanden 

 Allmänt 

Radon är en gas som bildas i jord och berg vid sönderfall av uran och torium. Jordluft 
och vatten kan på grund av berggrunden innehålla höga radonhalter vilket i sin tur kan 
ge upphov till förhöjda halter inomhus då jordluften sugs in i otäta byggnader eller 
vatten pumpas ur borrade brunnar. Även stenbaserade byggnadsmaterial kan avge 
radongas.  

Markegenskaper, förutom innehållet av radon och uran, som har stor betydelse vid 
bedömning av radonrisker är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens 
mäktighet. Radongasen transporteras genom jordlagren med jordluft och grundvatten. 
Hos leror är vattenhalterna vanligtvis höga samt permeabiliteten låg vilket medför att 
transporten av radongas försvåras.  Jordarter, som sand, grus och grusiga moräner, 
med hög porositet och genomsläpplighet innehåller stora mängder luft vilket gör 
transporten av radongas enklare. En byggnad har normalt ett svagt undertryck 
gentemot jordluften och kan därför suga in markradon. 

Mätning av totalstrålning från berggrunden med gammaspektrometer ger indirekt 
koncentrationerna av de tre radioaktiva ämnena uran, torium och kalium. Av de tre är 
det uran och torium som sönderfaller till radon. Radonisotopen som bildas av torium 
kallas toron och har en mycket kort halveringstid, vilket medför att den i normalfallet 
inte kan ansamlas i mängder inomhus som är skadliga för människor. När man 
beräknar radiumhalt är det alltså sönderfallet av uran som används. 

Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i ”Radonboken – 
förebyggande åtgärder i nya byggnader” (Clavensjö, Åkerblom 2004) och Radon i 
bostäder – markradon (BRF R85:1988).  

 Klassificering 

Enligt radonboken gäller indelningen i radonriskområden (lågrisk-, normalrisk- och 
högrisk) orörda markförhållanden, där ingen hänsyn är tagen till markbearbetning i 
samband med exploatering. 

Vid klassning av radonmark (låg-, normal- och högradonmark) ska hänsyn tas till 
markförhållandena när byggnaden är färdigställd, vilket innebär hänsyn till bl.a. 
schaktning, sprängning, uppfyllnader och ledningsgravar. Till radonmarkklassning 
kommer dessutom krav på åtgärder vid nybyggnation. 
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ÅFs undersökningar i området är gjorda enligt definitionen för radonmark. I Tabell 5-1 
presenteras gällande gränsvärden för klassificering och i Tabell 5-2 Boverket enligt 
gällande klassificering. 

Tabell 5-1. Gränsvärden för klassificering av radonmark (Clavensjö, Åkerblom, 2004 och 
Åkerblom, Pettersson, Rosén, 1988). Totalstrålningen utgörs av gammastrålning från uran, 
torium och kalium. 

Lågradonmark 

Berg- eller jordart Totalstrålning, gamma 
(µSv/h) 

Radiumhalt (Bq/kg) Radonhalt i jordluften 
1 m under markytan 
(Bq/m³) 

Sprängsten, morän, 
grus, sand1) 

< 0,05 - 0,08 < ca 25 < 10 000 

    

Högradonmark 

Berg- eller jordart Totalstrålning, gamma 
(µSv/h) 

Radiumhalt (Bq/kg) Radonhalt i jordluften 
1 m under markytan 
(Bq/m³) 

Grus och grovkornig 
morän 

> 0,10 – 0,15 > 50 > 50 000 

Sand > 0,10 – 0,15 > ca 50 > 50 000 

  1) Sand, silt och lera som innehåller material av alunskiffer klassas som högradonmark. 

I utgångsläget klassas mark vars radonhalt i jordluften är 10 000 – 50 000 Bq/m³ som 
normalradonmark.  

Tabell 5-2. Åtgärdskrav vid nybyggnation kopplade till radonmarkklass. 

Klassificering Åtgärdskrav 

Högradonmark Radonsäkert utförande 

Normalradonmark Radonskyddat utförande 

Lågradonmark Traditionellt utförande 

 

 Utförda undersökningar 

Vid mätningar, baserade på radonhalt i jordluft, faller 2 värden (16-19 kBq/m3) inom 
gränsvärdena för normalradonmark. Den naturliga jorden ska klassificeras som 
normalradonmark avseende radonförhållanden om inte mer detaljerade mätningar 
utförs som påvisar något annat.  

Nya byggnader ska, baserat på utförda undersökningar, uppföras radonskyddat. 
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6   Detaljerad stabilitetsutredning 

6.1   Allmänt 
För tillståndsbedömning av stabiliteten har IEG Rapport 4:2010 tillämpats. 
Stabilitetsberäkningarna har utförts enligt totalsäkerhetsmetoden och 
tillståndsbedömningen utgår från Skredkommissionens Rapport 3:95. Omfattningen 
motsvarar en detaljerad utredning 

6.2   Geometri  
Marknivåer i beräknade sektioner, för befintliga förhållanden, är hämtade från 
grundkartan. Marknivåer för blivande förhållanden har tolkats från arkitektskisser. 

6.3   Beräkningssektioner 
Stabilitetsberäkningar har gjorts för en sektion enligt bilaga 1. 

6.4   Materialegenskaper 
Följande karaktäristiska värden på jordegenskaperna har valts utifrån empiriska 
värden i TK Geo 13. 

Tabell 6.1 Karaktäristiska hållfasthets- och deformationsegenskaper enligt TK Geo 13 

Material Φk (º) E (MPa) γ (kN/m3) γ´ (kN/m3) 

Sandig morän, löst lagrad 35 5 20 12 

 

6.5   Vattenstånd och portryck 
I beräkningarna antas en hydrostatisk tryckfördelning från en grundvattenyta någon 
till några m under markytan. 

6.6   Laster 
För byggnader antas ett lasttillskott på 10 kPa per våning och för vägar 20 kPa. 

6.7   Val av erforderliga säkerhetsfaktorer 
Erforderlig säkerhetsfaktor för detaljerad utredning är vald enligt Skredkommissionens 
Rapport 3:95 baserat på totalsäkerhetsmetoden för ”nyexploatering, planläggning” Fφ 

≥ 1,3 för sand. 

6.8   Beräkningar ULS 

 Allmänt 

Stabilitetsberäkningarna har utförts med programmet Slope/W, version 8.16. I 
Slope/W beräknas säkerhetsfaktorer mot skred med jämviktsteorier i det vertikala 
planet. 

 Analysmodell 

I de aktuella analyserna har cirkulärcylindriska glidytor beräknats med Morgenstern-
Price’s lamellmetod. Beräkningarna har utförts med dränerad analys. 
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 Resultat 

Resultat från stabilitetsberäkningarna redovisas i bilaga 1. 

Beräkningsresultat redovisas för en sektion. En sammanställning av 
beräkningsresultaten redovisas i 6-2. 

Tabell 6-2, Sammanställning av resultat från stabilitetsberäkningar 

Sektion 

A-A, enligt planförslag 

Säkerhetsfaktor Fφ 

Beräknad Erforderlig 

20 kPa last på Alingsåsvägen 5,0 ≥ 1,3 

  0 kPa last på Alingsåsvägen 3,8 ≥ 1,3 

 

7   Slutsats och rekommendation 

7.1   Planerade förhållanden 
Planförslaget kräver inga särskilda restriktioner med avseende på stabilitet eller 
sättningar. Detta gäller med förutsättning att ytlig, lös jord schaktas bort eller skiftas 
ur vid grundläggning av planerade byggnader.  

För permanenta slänter i den naturliga jorden bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd 
och grundvattenytans läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid nivåskillnader på 
upp till 2 m. Vid större nivåskillnader bör släntlutningen inte överstiga 1:2. 

7.2   Markgasförhållanden 
Då radonmätningarna visar på normalradonmark ska radonskyddat utförande beaktas 
enligt Boverkets anvisningar. 

7.3   Grundläggning 
Geokonstruktionen verifieras, utförs och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2). 

Planerade byggnader föreslås grundläggas med plattor eller grundsulor på befintlig, 
naturlig jord efter att organisk jord schaktats bort, alternativt via ett lager med packad 
fyllning av friktionsjord eller sprängsten.  

Kontroll av bärighet och sättning ska utföras i samband med detaljprojektering av 
markarbeten och byggnadernas grundläggning. 
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1   Objekt 
På uppdrag av HSB Göta har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk utredning för 
kvarteret Byttorpshörn i Borås 

2   Syfte 
Följande utredning ”PM Geoteknik” behandlar de geotekniska förhållandena för 
rubricerat objekt. Utredningen är framtagen för att utgöra ett underlag till 
detaljplanearbetet.  

Beskrivningen av de befintliga förhållandena är översiktlig i denna PM. 

3   Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Styrande dokument är: 

SS-EN 1997-1:2005 Dimensionering av geokonstruktioner. 

Utredning av stabilitetsförhållanden görs enligt IEG Rapport 4:2010 
”Tillståndsbedömning/ klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig 
bebyggelse och anläggningar” (ersätter Skredkommissionens Rapport 3:95). 
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4   Underlag 

4.1   Planerad konstruktion 
Planförslaget innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp längs med Alingsåsvägen. 
Inom området planeras att uppföras 48 lägenheter i tre byggnader med fyra till fem 
våningar samt ett parkeringsgarage i två våningar, se Figur 4-1. 

 

Figur 4-1, Idéskiss Krook & tjäder 2016-03-30 

  

4.2   Geotekniska undersökningar 
Tidigare utförda undersökningar finns sammanställda och redovisade i ”Markteknisk 
undersökningsrapport/Geoteknik, Byttorpstå och Byttorpshörn, Borås” 
uppdragsnummer 588330/13065, upprättad av ÅF Infrastructure på uppdrag av QPG 
AB, daterad 2014-03-14. 

Inga undersökningar är gjorda i detta skede. 

5   Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet Byttorp i sydväst och Getängens 
industriområde i nordöst. 

5.1   Befintliga byggnader och anläggningar 
Inom planområdets östra del finns i dagsläget en byggnad i vinkel med två resp. tre 
våningar. Mot väster finns en parkeringsplats om ca 40 * 40 m2. 
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5.2   Topografiska förhållanden 
Marknivån i området varierar mellan ca + 140 och + 150 och markytan sluttar i 
nedåthuvudsak åt öster men även sluttning i nordlig riktning förekommer. 

Slänternas lutning varierar mellan 1:2 och 1:3. 

5.3   Ytbeskaffenhet 
Parkeringsytan i väster är hårdgjord och ytorna mot öster, kring befintlig byggnad, är 
gräsbevuxna. Områdets norra del är bevuxen med lövträd, buskar, gräs och sly. 

5.4   Geotekniska förhållanden 

 Jorddjup och jordlagerföljd 

Jorddjupet bedöms enligt SGUs jorddjupskarta variera mellan 10 och 30 meter. 
Sondering har tidigare utförts med jord-bergsondutrustning. Sonderingen har avbrutits 
vid 10 m djup i tre undersökningspunkter samt vid 25,5 m i en undersökningspunkt. 

De ytliga jordlagren utgörs enligt SGUs jordartskarta av sandig morän. Enligt tidigare 
utförda provtagningar utgörs de ytliga naturliga jordlagren av ca 1-2,5 m sand. Inom 
den hårdgjorda ytan återfinns en ca 0,5 m tjock fyllning som huvudsakligen består av 
sand.  

Under sanden bedöms jordlagren enligt utförda provtagningar och sonderingar bestå 
av morän som ytligt är grusig men övergår i sandig morän mot djupet. Jorden 
innehåller silt. 

I såväl fyllning som i den naturligt avsatta jorden har block konstaterats i samband 
med utförda sonderingar och provtagningar. 

 Jordegenskaper 

Den sandiga moränen bedöms ha en mycket låg till låg relativ fasthet som ökar mot 
djupet. 

5.5   Hydrogeologiska förhållanden 
Den fria grundvattenytan har vid tidigare undersökning inte kunnat observeras i öppna 
provtagningspunkter eller installerat grundvattenrör.  

Vatten förekommer i friktionsjorden som grundvatten och en viss 
grundvattenströmning mot slänterna kan antas. Grundvattennivån bedöms variera 
beroende på årstid och nederbörd. Den naturligt lagrade friktionsjorden bedöms ha en 
hög permeabilitet. 

5.6   Sättningsförhållanden 
Inga sättningsproblem bedöms finnas då jordprofilen består av friktionsmaterial.  
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5.7   Stabilitetförhållanden 
Från fastighetens norra del sluttar marken nedåt i nordlig och östlig riktning. 
Slänternas lutning varierar mellan 1:2 och 1:3. 

Befintliga slänter bedöms vara stabila med hänsyn till marklutningar samt 
jordlagerföljd.  

5.8   Markgasförhållanden 

 Allmänt 

Radon är en gas som bildas i jord och berg vid sönderfall av uran och torium. Jordluft 
och vatten kan på grund av berggrunden innehålla höga radonhalter vilket i sin tur kan 
ge upphov till förhöjda halter inomhus då jordluften sugs in i otäta byggnader eller 
vatten pumpas ur borrade brunnar. Även stenbaserade byggnadsmaterial kan avge 
radongas.  

Markegenskaper, förutom innehållet av radon och uran, som har stor betydelse vid 
bedömning av radonrisker är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens 
mäktighet. Radongasen transporteras genom jordlagren med jordluft och grundvatten. 
Hos leror är vattenhalterna vanligtvis höga samt permeabiliteten låg vilket medför att 
transporten av radongas försvåras.  Jordarter, som sand, grus och grusiga moräner, 
med hög porositet och genomsläpplighet innehåller stora mängder luft vilket gör 
transporten av radongas enklare. En byggnad har normalt ett svagt undertryck 
gentemot jordluften och kan därför suga in markradon. 

Mätning av totalstrålning från berggrunden med gammaspektrometer ger indirekt 
koncentrationerna av de tre radioaktiva ämnena uran, torium och kalium. Av de tre är 
det uran och torium som sönderfaller till radon. Radonisotopen som bildas av torium 
kallas toron och har en mycket kort halveringstid, vilket medför att den i normalfallet 
inte kan ansamlas i mängder inomhus som är skadliga för människor. När man 
beräknar radiumhalt är det alltså sönderfallet av uran som används. 

Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i ”Radonboken – 
förebyggande åtgärder i nya byggnader” (Clavensjö, Åkerblom 2004) och Radon i 
bostäder – markradon (BRF R85:1988).  

 Klassificering 

Enligt radonboken gäller indelningen i radonriskområden (lågrisk-, normalrisk- och 
högrisk) orörda markförhållanden, där ingen hänsyn är tagen till markbearbetning i 
samband med exploatering. 

Vid klassning av radonmark (låg-, normal- och högradonmark) ska hänsyn tas till 
markförhållandena när byggnaden är färdigställd, vilket innebär hänsyn till bl.a. 
schaktning, sprängning, uppfyllnader och ledningsgravar. Till radonmarkklassning 
kommer dessutom krav på åtgärder vid nybyggnation. 

ÅFs undersökningar i området är gjorda enligt definitionen för radonmark. I Tabell 5-1 
presenteras gällande gränsvärden för klassificering och i Tabell 5-2 Boverket enligt 
gällande klassificering. 
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Tabell 5-1. Gränsvärden för klassificering av radonmark (Clavensjö, Åkerblom, 2004 och 
Åkerblom, Pettersson, Rosén, 1988). Totalstrålningen utgörs av gammastrålning från uran, 
torium och kalium. 

Lågradonmark 

Berg- eller jordart Totalstrålning, gamma 
(µSv/h) 

Radiumhalt (Bq/kg) Radonhalt i jordluften 
1 m under markytan 
(Bq/m³) 

Sprängsten, morän, 
grus, sand1) 

< 0,05 - 0,08 < ca 25 < 10 000 

    

Högradonmark 

Berg- eller jordart Totalstrålning, gamma 
(µSv/h) 

Radiumhalt (Bq/kg) Radonhalt i jordluften 
1 m under markytan 
(Bq/m³) 

Grus och grovkornig 
morän 

> 0,10 – 0,15 > 50 > 50 000 

Sand > 0,10 – 0,15 > ca 50 > 50 000 

  1) Sand, silt och lera som innehåller material av alunskiffer klassas som högradonmark. 

I utgångsläget klassas normalradonmark som mark vars radonhalt i jordluften är 
10 000 – 50 000 Bq/m³.  

Tabell 5-2. Åtgärdskrav vid nybyggnation kopplade till radonmarkklass. 

Klassificering Åtgärdskrav 

Högradonmark Radonsäkert utförande 

Normalradonmark Radonskyddat utförande 

Lågradonmark Traditionellt utförande 

 

 Utförda undersökningar 

Vid mätningar, baserade på radonhalt i jordluft, faller 3 värden (16-33 kBq/m3) inom 
gränsvärdena för normalradonmark och 1 värde (71 kBq/m3) inom högradonmark. Den 
naturliga jorden ska klassificeras som normal- högradonmark avseende 
radonförhållanden om inte mer detaljerade mätningar utförs som påvisar något annat.  

Nya byggnader ska, baserat på utförda undersökningar, uppföras radonsäkert. 
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6   Detaljerad stabilitetsutredning 

6.1   Allmänt 
För tillståndsbedömning av stabiliteten har IEG Rapport 4:2010 tillämpats. 
Stabilitetsberäkningarna har utförts enligt totalsäkerhetsmetoden och 
tillståndsbedömningen utgår från Skredkommissionens Rapport 3:95. Omfattningen 
motsvarar en detaljerad utredning 

6.2   Geometri  
Marknivåer i beräknade sektioner, för befintliga förhållanden, är hämtade från 
grundkartan. Marknivåer för blivande förhållanden har tolkats från arkitektskisser. 

6.3   Beräkningssektioner 
Stabilitetsberäkningar har gjorts för två sektioner enligt bilaga 1. 

6.4   Materialegenskaper 
Följande karaktäristiska värden på jordegenskaperna har valts utifrån empiriska 
värden i TK Geo 13. 

Tabell 4.1 Karaktäristiska hållfasthets- och deformationsegenskaper enligt TK Geo 13 

Material Φk (º) E (MPa) γ (kN/m3) γ´ (kN/m3) 

Sandig morän, löst lagrad 35 5 20 12 

 

6.5   Vattenstånd och portryck 
I beräkningarna antas en hydrostatisk tryckfördelning från en grundvattenyta 5 m 
under markytan. 

6.6   Laster 
För byggnader antas ett lasttillskott på 10 kPa per våning och för vägar 20 kPa. 

6.7   Val av erforderliga säkerhetsfaktorer 
Erforderlig säkerhetsfaktor för detaljerad utredning är vald enligt Skredkommissionens 
Rapport 3:95 baserat på totalsäkerhetsmetoden för ”nyexploatering, planläggning” Fφ 

≥ 1,3 för sand. 

6.8   Beräkningar ULS 

 Allmänt 

Stabilitetsberäkningarna har utförts med programmet Slope/W, version 8.16. I 
Slope/W beräknas säkerhetsfaktorer mot skred med jämviktsteorier i det vertikala 
planet. 

 Analysmodell 

I de aktuella analyserna har cirkulärcylindriska glidytor beräknats med Morgenstern-
Price’s lamellmetod. Beräkningarna har utförts med dränerad analys. 
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 Resultat 

Resultat från stabilitetsberäkningarna redovisas i bilaga 1. 

Beräkningsresultat redovisas för två sektioner. En sammanställning av 
beräkningsresultaten redovisas i Tabell 6-1. 

Tabell 6-1, Sammanställning av resultat från stabilitetsberäkningar 

Sektion Säkerhetsfaktor Fφ 

Beräknad Erforderlig 

A-A, enligt planförslag 3,4 ≥ 1,3 

B-B, enligt planförslag 2,1 ≥ 1,3 

 

7   Slutsats och rekommendation 

7.1   Planerade förhållanden 
Planförslaget kräver inga särskilda restriktioner med avseende på stabilitet eller 
sättningar. Detta gäller med förutsättning att ytlig, lös jord schaktas bort eller skiftas 
ur vid grundläggning av planerade byggnader.  

För permanenta slänter i den naturliga jorden bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd 
och grundvattenytans läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid nivåskillnader på 
upp till 2 m. Vid större nivåskillnader bör släntlutningen inte överstiga 1:2. 

7.2   Markgasförhållanden 
Då radonmätningarna visar på normal- till högradonmark skall radonsäkert utförande 
beaktas enligt Boverkets anvisningar. Detta innebär att byggnadsdelar som står i 
kontakt med marken skall utformas så att luft från marken förhindras att tränga in.  

7.3   Grundläggning 
Geokonstruktionen verifieras, utförs och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2). 

Planerade byggnader föreslås grundläggas med plattor eller grundsulor på befintlig, 
naturlig jord efter att organisk jord schaktats bort, alternativt via ett lager med packad 
fyllning av friktionsjord eller sprängsten.  

Kontroll av bärighet och sättning ska utföras i samband med detaljprojektering av 
markarbeten och byggnadernas grundläggning. 
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BILAGA 1, Stabilitetsberäkningar 
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1. Bakgrund och syfte 
HSB Göta och Cernera Fastigheter AB i Borås arbetar med nya detaljplaner för 
kvarteren Byttorpshörn och Byttorpstå i Borås. Kvarteren kommer att utgöras av 
bostäder. HSB Göta arbetar med Kv. Byttorpshörn och Cernera Fastigheter AB 
arbetar med Kv. Byttorpstå 

Då planområdena ligger i anslutning till väg- och tågtrafik har en trafikbullerutredning 
efterfrågats. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som 
kan förväntas att uppträda inom planområdet i nutid samt i framtiden. 

1.1. Trafikbuller 

Från den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för 
buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 
35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder 
större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA 

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på redan 
påbörjade detaljplaner. Eftersom de aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 
kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, gäller 
övervångsbestämmelsen till den bestämmelsen. Detta innebär att de nya 
bestämmelserna kan tillämpas på planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 
2015. 
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Således innebär detta att punkt 1 under paragraf 3 i Svensk författningssamlings 
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” ökas från 55 dBA till 
60 dBA ekvivalenta ljudnivån (gul markering nedan). För en bostad om högst 35 
kvadratmeter så ökas 60 dBA ekvivalent ljudnivå till 65 dBA (röd markering nedan). 
Övriga punkter i paragrafer nedan är oförändrade: 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för 
vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 

fasad. 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå 
överskrids bör 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.   

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

2. Förutsättningar 
Planområdena ligger utmed Alingsåsvägen men angränsar även till ett par mindre 
kvartersgator. Söder om planområdena passerar även järnvägen. Övrigt så omges 
planområdena av befintliga småhustomter.  

Inom Kv. Byttorpshörn planerar HSB Göta att uppföra 3 st bostadsbyggnader med 
upp till 6 våningar (exkl. källarplan) där övre plan främst består av förråd och 
teknikutrymmen. 

Inom Kv. Byttorpshörn så finns det även planer på att placera bostäder i upp till fyra 
plan ovan P-garaget. Dessa bostäder kommer att utföras som mindre lägenheter 
där ytan underskrider 35 m2. 

 

Inom Kv. Byttorpstå planerar Cernera Fastigheter AB uppföra 2 st bostadshus med 
upp till 6 bostadsvåningar samt garage på markplan (totalt 7 våningar).  

Illustrationer över kvarteren framgår i figurer nedan. 
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Figur 1  Illustration  över Kv. Byttorpshörn 

 

 

Figur 1  Illustration  över Kv. Byttorpstå (röd markering av byggnad) 

Bostäder ovan P-garage 
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Aktuella område innanför markering i figur ovan. Röd markering avser Kv. Byttorpshörn och blå 

markering avser Kv. Byttorpstå  

3. Trafikdata 

3.1. Järnväg 

Beräkningarna av tågtrafikbuller har utförts för både en nutida trafikprognos (2015) 
samt för en framtidsprognos år 2040. Tågtrafikflöden (2015 & 2040) har erhållits från 
Trafikverkets synpunkter gällande detaljplan för Byttorp och Byttorpshörn 1 m.fl. 
(TRV 2017/25154). Bifogad trafikmängdsprognos (TRV 2017/25154) ligger till grund 
för trafikbullerberäkningar. I tabell nedan visas vilken trafik som har använts i 
beräkningarna. Gällande maximala ljudnivåer så är beräkningar utförda för godståg 

Tågtyp   

År 2015 

Antal per dygn 

 

Medellängd Hastighet 

Pass (Lokdragna persontåg) 8 150 m 105 km/h 

X10-11 15 55 m 105 km/h 

X50-54 3 55 m 105 km/h 

Godståg 12 5801 m 95 km/h 
1Maxlängd  650 m  
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Tågtyp   

År 2040 

Antal per dygn 

 

Medellängd Hastighet 

Pass (Lokdragna persontåg) 12 1202 m 105 km/h 

X50-54 70 1002 m 105 km/h 

Godståg 15 5001 m 95 km/h 
1Maxlängd  650 m 2Maxlängd  160 m 

3.2. Väg 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts för både en nutida trafikprognos (2015) 
samt för en framtidsprognos år 2040. Trafikuppgifter har erhållits från Trafikverkets 
hemsida samt Borås kommun. Gällande framtidsprognos så har trafiken räknats upp 
enligt Trafikverkets uppräkningstal (EVA) för regionen.  

Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Väg  

År 2015 

ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Alingsåsvägen (väster om 
rondell) 

10 000 3 % 50 km/h 

Alingsåsvägen (söder om 
rondell) 

18 000 3 % 50 km/h 

Ribbingsgatan 450 - 50 km/h 

Risängsgatan 820 2 % 50 km/h 

Bäckeskogsgatan 5 900 4 % 50 km/h 

Getängsvägen 8 400 2 % 50 km/h 

 

Väg  

År 2040 

ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Alingsåsvägen (väster om 
rondell) 

12 600 3 % 50 km/h 

Alingsåsvägen (söder om 
rondell) 

23 800 3 % 50 km/h 

Ribbingsgatan 550 - 50 km/h 

Risängsgatan 1 100 2 % 50 km/h 

Bäckeskogsgatan 7 600 4 % 50 km/h 

Getängsvägen 10 800 2 % 50 km/h 
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4. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och 
spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet 
SoundPlan ver 7.3. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. De ekvivalenta 
ljudnivåerna är adderade för väg- och tågtrafiken. Den maximala ljudnivån redovisas 
separat för väg- och tågtrafiken (godståg).  

Framtidsprognos år 2040 

Bilaga B01 Ekvivalent ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga B02  Ekvivalent ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga B03 Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B04 Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B05 Maximal ljudnivå från tågtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B06 Maximal ljudnivå från tågtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B07 Ekvivalent ljudnivåutbredning 2 m över mark samt beräkning av 
ljudnivåer vid ev. gemensam uteplats 

Nutida trafikprognos år 2015 

Bilaga B08 Ekvivalent ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga B09  Ekvivalent ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga B10 Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B11 Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B12 Maximal ljudnivå från tågtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B13 Maximal ljudnivå från tågtrafik vid fasader i vyer 

Bilaga B14 Ekvivalent ljudnivåutbredning 2 m över mark samt beräkning av 
ljudnivåer vid ev. gemensam uteplats 
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5. Slutsatser 
Nedan redovisas resultat gällande trafikbullerberäkningar för de olika 
planområdena. 

5.1. Kv. Byttorpshörn 

Hus 1 

Resultaten i bilagorna visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir som 
högst vid fasader riktade ut mot Alingsåsvägen, dvs. Hus 1. Hus 1:s långsida mot 
Alingsåsvägen erhåller ekvivalenta ljudnivåer so överskrider 65 dBA. 

Förordningen om trafikbuller anger att om riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
skyddad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden.  

I bilagor så framgår det att skyddad sida (fasad mot norr) Hus 1 erhåller ekvivalenta 
ljudnivåer som underskrider 55 dBA. För att säkerställa att ej maximal ljudnivåerna 
från järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för ett fåtal bostäder så placeras en 
glasskärm utmed fasad (se röd markering i figur nedan). Skärmen skall anslutas tätt 
mot fasad och sträcka sig från mark till tak på byggnaden. Skärmen skall sträcka sig 
ut minst 1,5 m från fasad. Utförande med skärmplacering enligt ovan säkerställer att 
hela fasaden mot norr erhåller maximala ljudnivåer från järnväg som underskrider 
riktvärdet 70 dBA vid fasad. Således uppfylls ”Förordningen om trafikbuller” gällande 
bostäder i nordöstra hörnet vid skärmplacering enligt ovan.  

 

 

 

Hus 2 & 3 

Hus 2 & 3 uppfyller Förordningen om trafikbuller, dvs. samtliga fasader erhåller 
ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 60 dBA. 
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Bostäder ovan P-garage 

Beräkningarna visar att man med aktuella byggnadsförslag erhåller ekvivalenta 
ljudnivåer som överskrider 65 dBA för stora delar av fasader ut mot Alingsåsvägen. 

Maximal ljudnivå överskrider 70 dBA för fasader riktade mot Alingsåsvägen samt 
vinkelrät mot Alingsåsvägen. 

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar: 

Om buller från spårtrafik och vägar överskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå (för bostäder om 
högst 35 kvadratmeter) vid en bostadsbyggnads fasad bör nedanstående avsteg gälla:  
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.   

Bostäder inom blå markering utsätts för ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 65 
dBA vid fasad. Således skall minst hälften av bostadsrummen vändas mot en sida 
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå innehålls. Genom att 
ex. byta plats på Wc och sovrum så riktas sovrum mot sida där den ekvivalenta 
ljudnivån vid fasad underskrider 55 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå och således 
uppfylls Förordningen om trafikbuller. 
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5.1.1. Gemensam uteplats 

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. I detta fall så skall den ekvivalenta ljudnivån ej överstiga 
50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA.  

Genom att anlägga en gemensam uteplats någonstans inom gult eller grönt område 
nedan så uppfylls riktvärde för trafikbuller gällande uteplatser. 
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5.2. Kv. Byttorpstå 

Resultaten i bilagorna visar att ljudnivåerna vid fasad ut mot Alingsåsvägen erhåller 
ekvivalenta ljudnivåer som överskrider riktvärdet 65 dBA. 

Förordningen om trafikbuller anger att om riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
skyddad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden.  

I bilagor så framgår det att skyddad sida (fasad mot syd) erhåller ekvivalenta 
ljudnivåer som underskrider 55 dBA. Dock så framgår det även av bilagor att de 
maximala ljudnivåerna från järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för en bostad på 
plan 4 vid sydöstra hörnet (se röd markering i figur nedan). Således uppfylls ej 
”Förordningen om trafikbuller” gällande denna bostad.  Övriga bostäder inom Kv. 
Byttorpstå uppfyller Förordningen om trafikbuller. 

Genom att förse utsatt bostadsbalkong mot sydöst med delvis inglasning mot öst 
och delvis mot syd så kan Förordningen om trafikbuller uppfyllas för även denna 
bostad. 
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5.2.1. Gemensam uteplats 

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. I detta fall så skall den ekvivalenta ljudnivån ej överstiga 
50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA.  

Genom att anlägga en avskärmad gemensam enligt figur nedan så erhålls tillgång 
till uteplats där ljudnivåer underskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå (väg/järnväg). Gällande avskärmning (blå markering) så skall 
bullerskärm vara helt tät i sidled såväl som mot mark och dess höjd bör ligga inom 
intervallet 2-2,5 m över mark.  

 

 

 

 

 

 

 



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2040

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid
fasader

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B01

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 65,9

60,9- 65,9

55,9- 60,9

 <= 55,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in m

 <= 140

140< <= 150

150< <= 160

160<  

Elevation
in m

 <= 20
20 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in m

 <= 20

20 < <= 120
120 < <= 220

220 <  

Elevation
in  m

 <= 20
20 < <= 220

220<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2040

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid
fasader

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B02

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 65,9

60,9- 65,9

55,9- 60,9

 <= 55,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20< <=120
120< <=220
220<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=120
120< <=220
220<  

Elevation
in  m

 <= 20
20 < <= 220

220<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2040

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Väg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B03

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in m

 <= 140

140< <= 150

150< <= 160

160<  

Elevation
in m

 <= 20
20 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in m

 <= 20

20 < <= 120
120 < <= 220

220 <  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=220
220<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2040

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Väg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B04

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20< <=120
120< <=220
220<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=120
120< <=220
220<  

Elevation
in  m

 <= 20
20 < <= 220

220<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2040

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Järnväg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B05

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in m

 <= 140

140< <= 150

150< <= 160

160<  

Elevation
in m

 <= 20
20 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in m

 <= 20

20 < <= 120
120 < <= 220

220 <  

Elevation
in  m

 <= 20
20 < <=220

220<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2040

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Järnväg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B06

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20< <=120
120< <=220
220<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=120
120< <=220
220<  

Elevation
in  m

 <= 200
200< <= 220
220<  



1

50 63 63
2

49 60 62

3

50 63 67

JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B07

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Blå linje vid innergård avser bullerskydd (plank)
med höjden cirka 2-2,5 m över mark.

Värde i vänster kolumn avser ekv. ljudnivå, mitten
kolumn avser max ljudnivå från väg och höger kolumn
avser max ljudnivå från järnväg. Samtliga ljudnivåer i 
tabeller avser frifältsvärden

0 3 6 12 18 24 30
m

 > 65,9

60,9- 65,9

55,9- 60,9

50,9- 55,9

45,9- 50,9

 <= 45,9



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2015

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid
fasader

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B08

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 65,9

60,9- 65,9

55,9- 60,9

 <= 55,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in m

 <= 140

140< <= 150

150< <= 160

160<  

Elevation
in m

 <= 20
20 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in m

 <= 20

20 < <= 120
120 < <= 220

220 <  

Elevation
in  m

 <= 20
20 < <=220

220<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2015

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid
fasader

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B09

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 65,9

60,9- 65,9

55,9- 60,9

 <= 55,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20< <=120
120< <=220
220<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=120
120< <=220
220<  

Elevation
in  m

 <= 20
20 < <= 420

420<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2015

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Väg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B10

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in m

 <= 140

140< <= 150

150< <= 160

160<  

Elevation
in m

 <= 20
20 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in m

 <= 20

20 < <= 120
120 < <= 220

220 <  

Elevation
in m

 <= 20
20 < <= 220

220 <  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2015

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Väg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B11

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20< <=120
120< <=220
220<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=120
120< <=220
220<  

Elevation
in m

 <= 20
20 < <= 220

220 <  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2015

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Järnväg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B12

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in m

 <= 140

140< <= 150

150< <= 160

160<  

Elevation
in m

 <= 20
20 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in m

 <= 20

20 < <= 120
120 < <= 220

220 <  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=220
220<  



JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2015

Maximala ljudnivåer vid
fasader (Järnväg)

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B13

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,9

75,9- 80,9

70,9- 75,9

 <= 70,9

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20< <=120
120< <=220
220<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=140
140< <=150
150< <=160
160<  

Elev ation
in  m

 <=20
20 < <=120
120< <=220
220<  

Elevation
in  m

 <= 20
20 < <=220

220 <  



1

49 63 63
2

48 60 62

3

49 63 67

JÄRNVÄGSGATAN 9
036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås

Trafikbullerutredning, År 2015

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark

PROJEKTNUMMER

12004

BILAGA

B14

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Andreas Berg

Magnus Ingvarsson

2017-06-22

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Blå linje vid innergård avser bullerskydd (plank)
med höjden cirka 2-2,5 m över mark.

Värde i vänster kolumn avser ekv. ljudnivå, mitten
kolumn avser max ljudnivå från väg och höger kolumn
avser max ljudnivå från järnväg. Samtliga ljudnivåer i 
tabeller avser frifältsvärden

0 3 6 12 18 24 30
m

 > 65,9

60,9- 65,9

55,9- 60,9

50,9- 55,9

45,9- 50,9

 <= 45,9



2017.08.24 REV 2019.06.13

Solstudie Detaljplan för Byttorpshörn 1



21 mars - kl. 9.00 21 mars - kl. 10.00 21 mars - kl. 11.00

21 mars - kl. 12.00 21 mars - kl. 13.00 21 mars - kl. 14.00

21 mars - kl. 15.00 21 mars - kl. 16.00
2017.08.24 REV 2019.06.13



21 september - kl. 9.00 21 september - kl. 10.00 21 september - kl. 11.00
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1 Objekt 

På uppdrag av QPG AB har ÅF Infrastructure AB upprättat en markteknisk 

undersökningsrapport Geoteknik för bygglovsansökan för nybyggnad av 

flerbostadshus i Byttorpstå samt Byttorpshörn, Borås.  

2 Syfte 

Syftet med de geotekniska undersökningarna är att utgöra underlag för beskrivning av 

de geotekniska förhållandena med anledning av bygglovsansökan för flerbostadshus. 

 

Syftet med den miljötekniska markundersökningen har varit att översiktligt undersöka 

området för eventuell föroreningsförekomst inför nybyggnation. 

3 Underlag 

Underlaget för den geotekniska utredningen består av grundkartan, tillhandahållen av 

beställaren, ledningskarta samt jorddjups- och jordartskarta från SGU.  

4 Befintliga förhållanden 

4.1 Topografi 

Fastigheterna är belägna i de nordvästra delarna av Borås i Borås kommun.  

 

Område A – Byttorpshörn 1 

 

Fastigheten Byttorpshörn 1 begränsas i söder av Alingsåsvägen och i öster av 

intilliggande fastigheten Byttorpshörn 2. I väster begränsas området av fastigheten vid 

Alingsåsvägen 76 och i norr av sluttningen ner mot Risängsgatan. Marknivån i området 

varierar mellan ca + 140 och + 150 och sluttar i huvudsak åt öster men även sluttning i 

nordlig riktning förekommer.  

 

Område B – Byttorpstå 1 och 2 

 

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 ligger mellan Alingsåsvägen och Ribbingsgatan och 

är i huvudsak plant. Marknivån varierar mellan ca + 150 och + 152 och sluttar svagt åt 

öster.  

4.2 Befintliga konstruktioner 

Område A – Byttorpshörn 1  

 

Inom fastigheten finns i dagsläget ett hus i tre plan i fastighetens östra del samt 

tillhörande asfalterade parkeringsplatser i både den östra och västra delen. Inom 

fastigheten finns också mindre asfalterade vägar med belysning.  
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Område B – Byttorpstå 1 och 2 

 

Inom fastigheterna finns i dagsläget en tvåplansvilla samt en mindre förrådsbyggnad. 

Runt fastigheten ligger en betongmur ner mot respektive gata som varierar i höjd upp 

till ca 1 meter.   

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

 

Tabell 5.1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok, Rapport 1:96 samt 

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem 

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Beteckningsblad Berg och Jord, översättningsnyckel från SGF.s 

beteckningssystem till beteckningar enligt SS-EN 14688-1, IEG 

daterad 2012-02-23) 

 

Tabell 5.2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 

Jord-bergsondering Jb 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 

SGF Rapport 2:99 Metodbesrkivning för Jord-

bergsondering 

Hydrogeologiska 

metoder 

GW SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och 

portryck 

 

 

Tabell 5.3 Laboratorieundersökningar  

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning, beskrivning 

och klassificering 

SS-EN-ISO 14688-1:2002 

SS-EN-ISO 14688-2:2004  

BFR T21:1982 

Materialtyp Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 

Tjälfarlighetsklass Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1 
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Tabell 5.4 Planering och redovisning Miljöteknik 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältutförande Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar SGF Rapport 1:2004 

Beteckningssystem 

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Beteckningsblad Berg och Jord, översättningsnyckel från SGF.s 

beteckningssystem till beteckningar enligt SS-EN 14688-1, IEG daterad 

2012-02-23 

Rapportering 

Naturvårdsverket (sep 2009) Riktvärden för förorenad mark. 

Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. ISBN:978-91-620-

5976-7 

Rapportering 

Naturvårdsverket, NV (dec 2009) Riskbedömning av förorenade 

områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. 

Rapport 5977. ISBN 978-91-620-5977-4 

Rapportering 
Naturvårdsverket (feb 2010) Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 

handbok. Handbok: 2010:1. ISBN 978-91-620-0164-3.pdf  

Rapportering 
Göteborgs Stad, Miljö, Miljöförvaltningen, 2013 Faktablad nr 135. Asfalt 

och tjärasfalt daterad 2013-10-01 

 

Tabell 5.5 Fält- och laboratorieundersökningar Miljöteknik 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar SGF Rapport 1:2004 

Laboratorieanalys Se respektive analysrapport 

 

6 Utsättning/Inmätning 

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS. Inmätning har skett i 

enlighet med geoteknisk mätningsklass B. 

 

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00  

Höjdsystem: RH 2000 

7 Geotekniska undersökningar  

7.1 Geoteknisk kategori 

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av 

Geoteknisk kategori 1 (GK 1). 

7.2 Nu utförda undersökningar 

Fältundersökningarna har utförts av ÅF Infrastructure AB under oktober 2013. Totalt 

omfattar fältarbetet 10 st undersökningspunkter fördelade enligt Tabell 7.1.  
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Tabell 7.1 Utförda geotekniska fältundersökningar  

Metod Syfte Antal 

punkter 

Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover 7 

Jord-

bergsondering 

Bestämning av gränsen mellan jord och berg, blockförekomst i 

jord samt förekomst av sprickor eller krosszoner i berg 

7 

Radonmätning Mätning av förekomst av radongas i porluften i sand 5 

Grundvattenrör Avläsning av fri vattenyta i grundvattenrör  1 

 

Redovisning av upprättade ritningar, plan 13065-G01 och separata borrhål 13065-G11 

– G13 ses i tillhörande Geoteknisk PM. 

7.3 Hydrogeologiska undersökningar 

Ett grundvattenrör har installerats i punkt 108 på ca 8 m djup. I samband med 

skruvprovtagning har fri vattenyta sökts i provtagningshålen. 

 

Ingen grundvattenyta kunde avläsas i grundvattenröret i punkt 108 vid avläsning 

2013-09-29 eller 2013-10-24. Ingen fri vattenyta i skruvprovtagningshålen kunde 

observeras.  

7.4 Geotekniska laboratorieundersökningar 

Upptagna störda jordprover har analyserats på WSP geotekniska laboratorium i 

Göteborg. Analyserna omfattar rutinundersökning avseende jordartsbeskrivning , 

materialtyp och tjälfarlighetsklass, se bilaga 1. 

 

Jordprofilen består av ett sandlager vars mäktighet varierar mellan 1 och 2,5 m. 

Sanden underlagras av sandig eller grusig morän.  

7.5 Radon 

Mätning av radongaskoncentrationen i porluften i sanden har utförts med 

radonmätare av typ Markus 10. Mätningen har utförts på 0,6 meters djup i totalt 7 

punkter.  

 

Resultaten från utförda radonmätningar redovisas i tabell 7.1. Klassificering och 

gränsvärden enligt Statens planverk, rapport 59:1982.  

 

Tabell 7.2 Klassificering och gränsvärden enligt Statens planverk, rapport 59:1982.  

Undersökningspunkt Uppmätt värde kBq/m
3
 Klassificering och gränsvärden 

101 32 Normalradonmark (10-50 kBq/m
3
) 

104 33 Normalradonmark (10-50 kBq/m
3
) 

107 71 Högradonmark (>50 kBq/m
3
) 

109 16 Normalradonmark (10-50 kBq/m
3
) 

113 19 Normalradonmark (10-50 kBq/m
3
) 
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8 Miljötekniska undersökningar 

8.1 Tidigare utförda undersökningar 

Någon historisk inventering har inte ingått i uppdraget. 

8.2 Nu utförda undersökningar 

Fältundersökningar utfördes av ÅF Infrastructure AB 24 september 2013 och 

omfattade skruvprovtagning i sex punkter (MSm101, MSm104, MSm105, MSm108, 

MSm113 och MSm114) ner till mellan 2,0 till 2,8 meter under markytan (m u my),. 

Provpunkternas placering redovisas på ritning 13065-G01. 

 

Tabell 8.2 Utförda miljötekniska fältundersökningar  

Metod Syfte Antal 

Skruvprovtagning Störd provtagning med skruvborr/moränprovtagare. 

Bestämning av jordlagerföljd i fält. 

6 punkter 

Fältmätning med PID-

instrument 

Detektion av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) i 

jordens porluft. 

25 prover 

 

Sammanlagt uttogs 25 jordprover och ett asfaltsprov (MSm105:1). Jordproverna togs 

som samlingsprover från markytan och nedåt, halvmeter för halvmeter (0-0,5 meter, 

0,5-1 meter o.s.v.) med hänsyn till jordartsgränser. Jordarterna dokumenterades och 

uttagna jordprover analyserades okulärt i fält avseende eventuellt innehåll av synlig 

förorening. I en punkt utgjordes ytskiktet av asfalt. Asfalten bedömdes i fält med hjälp 

av syn och lukt med avseende på eventuellt innehåll av stenkolstjära. Samtliga prover 

analyserades med ett PID-instrument (fotojonisationsdetektor), se bilaga 2. Analysen 

med PID-instrumentet är en relativanalys som endast indikerar om lättflyktiga kolväten 

(VOC) förekommer i jordens/materialets porluft eller inte. Metoden används främst 

som beslutsunderlag i fält och som stöd vid val av prover för analys. 

 

8.3 Miljötekniska laboratorieundersökningar 

Totalt lämnades sex jordprover till laboratorium för analys med avseende på 

fraktionering av alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX (bensen, toluen, etylbensen 

och xylen) PAH (polycykliska aromatiska kolväten) samt metaller. Asfaltsprovet 

lämnades till laboratorium för analys med avseende på 16 olika PAH:er för att 

identifiera eventuell förekomst av stenkolstjära. För analysrapporter se bilaga 4. 
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Tabell 8.3.1 Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar 

Metod Syfte Antal 

prover 

Laboratorieanalyser Laboratorieanalysmed avseende på alifater, aromater, 

BTEX, PAH och metaller. 

6 

Laboratorieanalyser Laboratorieanalys med avseende på PAH:er 1 

 

Analysresultat för jord har sammanställts i tabell form i bilaga 3 och jämförs med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) samt nivåer 

för Mindre Än Ringa Risk (MÄRR). 

 

I tabell 8.3.2 redovisas resultatet av laboratorieanalysen av asfaltsprovet. Uppmätta 

halter av 16-PAH (summan av PAH-L, PAH-M och PAH-H) lägre än 70 ppm. 

 

Tabell 8.3.2 Resultat efter analys av asfaltprov från provtagningen. Samtliga halter anges i mg/kg 

TS (Torrsubstans). Halter i mg/kg motsvarar halter angivna i ppm 

Parameter/ 

Provpunkt, djup, jordart 

MSm 105:1 

(0,0-0,8) 

Asfalt 

Torrsubstans (%) 99,8% 

Summa cancerogena PAH 2,7 

Summa övriga PAH 2,6 

PAH L <0,50 

PAH M 2,0 

PAH H 3,0 

16-PAH <5,5 
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Bilaga 3 Sammanställning analysresultat, jord 

Bilaga 4 Analysrapporter miljöteknik 



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Byttorp
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare ÅF Infrastructure AB

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 588330

Borrhål 101
Fältundersökning TB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-10-24

 X   Granskning 2013-10-25 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen 0,2 m torrt  sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0    2 1

1,5  

     

1,5   3B 2

2,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

 

 

 

2013-10-172013-09-24

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun grusig SAND ( ngt stenig enl. fälttekn. )

gråbrun siltig SANDMORÄN

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\ÅF infrastruktur AB\Bytorpp 588330\

Bilaga 1



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Byttorp
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare ÅF Infrastructure AB

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 588330

Borrhål 104
Fältundersökning TB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-10-24

 X   Granskning 2013-10-25 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0    2 1

1,8  

     

1,8   3B 2

2,0  

     

2,0   2 1

2,5  

     

2,5   3B 2

2,8  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

 

 

 

2013-10-172013-09

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

gråbrun grusig SAND, växtdelar ( ngt stenig enl. 
fälttekn. )

gråbrun siltig SAND

 

 

brun ngt grusig SAND

grå grusig siltig SANDMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\ÅF infrastruktur AB\Bytorpp 588330\

Bilaga 1



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Byttorp
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare ÅF Infrastructure AB

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 588330

Borrhål 105
Fältundersökning TB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-10-24

 X   Granskning 2013-10-25 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen 0,6 m torrt  sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0     

0,08  

     

0,08    

0,5  

     

0,5    

1,0  

     

1,0   2 1

1,5  

     

1,5   3B 2

2,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

 

 

 

2013-10-172013-09-24

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / ASFALT / (enl.fälttekn.)

F/ stenig grusig SAND / (enl.fälttekn.)

gråbrun grusig siltig SANDMORÄN

 

stenig grusig SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun sandig GRUSMORÄN ( stenig enl. fälttekn. )

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\ÅF infrastruktur AB\Bytorpp 588330\

Bilaga 1



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Byttorp
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare ÅF Infrastructure AB

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 588330

Borrhål 108
Fältundersökning TB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-10-24

 X   Granskning 2013-10-25 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  2m torrt  sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0     

0,10  

     

0,10    

0,5  

     

0,5   5B 4

1,0  

     

1,0   2 1

1,5  

     

1,5    

2,0  

     

2,0   2 1

2,5  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

 

 

 

2013-10-172013-09-24

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

GRÄSMATTA (enl.fälttekn.)

mullhaltig siltig SAND (enl.fälttekn.)

STEN, GRUS (enl.fälttekn.)

grå sandig GRUSMORÄN

brun mullhaltig grusig SAND, växtdelar

gråbrunt sandigt GRUS                                                      
( ngt stenigt enl. fälttekn. )

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\ÅF infrastruktur AB\Bytorpp 588330\

Bilaga 1



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Byttorp
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 

Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare ÅF Infrastructure AB

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 588330

Borrhål 109
Fältundersökning TB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-10-24

 X   Granskning 2013-10-28 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3)
wL 

4)
St 

5) tfu
5) tr 

5) typ
6)

klass
6)

Anm.

m (t/m
3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0    5B 4

0,2  

     

0,2   3B 2

1,0  

     

1,0   3B 2

1,5  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

 

 

gråbrun grusig siltig SAND

 

2013-10-172013-09-24

Provtagnings-

metod

Jordartsbeskrivning 
1)

 

 

brun mullhaltig SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

brun ngt grusig siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\ÅF infrastruktur AB\Bytorpp 588330\

Bilaga 1



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Byttorp
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 

Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare ÅF Infrastructure AB

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 588330

Borrhål 113
Fältundersökning TB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-10-24

 X   Granskning 2013-10-28 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  1,8 m torrt  sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3)
wL 

4)
St 

5) tfu
5) tr 

5) typ
6)

klass
6)

Anm.

m (t/m
3)

(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0    5B 4

1,0  

     

1,0   3B 2

1,5  

     

1,5   3B 2

2,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

 

 

grå grusig siltig SAND

 

2013-10-172013-09

Provtagnings-

metod

Jordartsbeskrivning 
1)

 

 

brun mullhaltig SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

brun siltig SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\ÅF infrastruktur AB\Bytorpp 588330\

Bilaga 1



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Byttorp
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare ÅF Infrastructure AB

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 588330

Borrhål 114
Fältundersökning TB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-10-24

 X   Granskning 2013-10-28 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  1,8 m torrt  sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0    5B 4

0,3  

     

0,3   3B 2

0,8  

     

0,8   3B 2

1,4  

     

1,4   3B 2

2,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

 

 

grå grusig siltig SAND

grå siltig SANDMORÄN

2013-10-172013-09

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun mullhaltig SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

gråbrun ngt grusig siltig SAND, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\ÅF infrastruktur AB\Bytorpp 588330\

Bilaga 1



FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2
Projekt: Borås, Byttorp Laboratorium: Eurofins Environment Sweden AB

Projektnummer: 588330 Entreprenör:  ÅF Infrastructure AB, Geoteknik

Uppdragsansvarig: Lars-Eric Lundgren Väderlek: Sol 14°C

Provtagare: Victoria Ardakani Kalibreringsgas: 100 ppm Isobutylen

Provtagningsdatum: 2013-09-24 Antal jordprover: 25

Syfte:

Översiktlig 

miljöteknisk 

markundersökning Antal asfaltsprover: 1

Provtagningslokal: Antal vattenprover: -

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart

(m) (ppm) analys (m)

MS m101:1 0,0-0,5 0 X 0,0-1,5 stgrsiSa Rasar igen 0,2 m u my. Torrt

:2 0,5-1,0 0 1,5-2,0 Mn

:3 1,0-1,5 0

:4 1,5-2,0 0 Provtagning med genomströmmare

MS m104:1 0,4-1,0 0 X 0,0-1,8 stgrsiSa/siSa Slagit ner. Inget mtrl 0,0-0,4

:2 1,0-1,5 0 1,8-2,5 siSa

:3 1,5-1,8 0 2,5-2,8 Mn Provtagning med genomströmmare

:4 1,8-2,5 0

MS m105:1 0,0-0,08 2 0,0-0,08 Asfalt

:2 0,08-0,5 1 X 0,08-0,5 F/stgrSa

:3 0,5-1,0 0 0,5-1,5 stgrSa Rasar igen 0,6 m u my. Torrt

:4 1,0-1,5 0 1,5-2,0 Mn Provtagning med genomströmmare.

:5 1,5-2,0 0 Provtagning med genomströmmare

MS m108:1 0,1-0,5 0 X 0,1-0,5 musiSa Ytskikt gräsmatta 0,0-0,1 

:2 0,5-1,0 0 0,5-1,0 grsiSa

:3 1,0-1,5 0 1,0-1,5 stgrSa

:4 1,5-2,0 0 1,5-2,0 st, gr Sönderslaget jättehårt Mn? 2,0 m u my torrt

:5 2,0-2,5 0 2,0-2,5 Mn Provtagning med genomströmmare

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

Notering

Slagit ner

588330 bilaga 2



FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2

Projekt: Borås, Byttorp Laboratorium: Eurofins Environment Sweden AB

Projektnummer: 588330 Entreprenör:  ÅF Infrastructure AB, Geoteknik

Uppdragsansvarig: Lars-Eric Lundgren Väderlek: Sol 14°C

Provtagare: Victoria Ardakani Kalibreringsgas: 100 ppm Isobutylen

Provtagningsdatum: 2013-09-24 Antal jordprover: 25

Syfte:

Översiktlig 

miljöteknisk 

markundersökning Antal asfaltsprover: 1

Provtagningslokal: Antal vattenprover: -

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart

(m) (ppm) analys (m)

MS m113:1 0,0-0,5 0 X 0,0-1,0 musiSa/saSi Ev. ngt gr

:2 0,5-1,0 0 1,0-1,5 siSa/saSi

:3 1,0-1,5 0 1,5-2,0 grsiSa/saSi

:4 1,5-2,0 0 Provtagning med genomströmmare

1,8 m u my torrt

MS m114:1 0,0-0,3 0 X 0,0-0,3 musiSa/saSi Ytskikt sly och gräs

:2 0,3-0,8 0 0,3-0,8 (ngt gr) siSa/saSi

:3 0,8-1,4 0 0,8-1,4 grsiSa/saSi (Mn) Provtagning med genomströmmare

:4 1,4-2,0 0 1,4-2,0 siSa(Mn) Provtagning med genomströmmare. Jättehårt!

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

Notering

588330 bilaga 2



Provpunkt / riktvärden / 

Enhet

KM

(mg/kg Ts)                   

MKM

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Journalnummer

Provtagningsnivå (m u my)

Jordart

VOC (ppm)

Obs. vattenyta i fält / 

Stabiliserad vattenyta (m u 

my)

Torrsubstans, Ts (%)

TOC (% av Ts)

Glödförlust

Petroleumkolväten

Bensen 0,012 0,04

Etylbensen 10 50

M/P/O-Xylen 10 50

Toluen 10 40

Alifater >C5-C8 12 80

Alifater >C8-C10 20 120

Alifater >C10-C12 100 500

Alifater >C12-C16 100 500

Alifater >C5-C16 100 500

Alifater >C16-C35 100 1000

Aromater >C8-C10 10 50

Aromater >C10-C16 3 15

Aromater >C16-C35 10 30

Oljetyp

PAH

Summa PAH med låg 

molekylvikt
3 15

Summa PAH med medelhög 

molekylvikt
3 20

Summa PAH med hög 

molekylvikt
1 10

Metaller

Arsenik As 10 25

Barium, Ba 200 300

Kadmium Cd 0,5 15

Kobolt Co 15 35

Krom Cr 80 150

Kvicksilver Hg 0,25 2,5

Koppar Cu 80 200

Nickel Ni 40 120

Bly Pb 50 400

Vanadin  V 100 200

Zink Zn 250 500

Naturvårdsverkets 

riktvärden

(NV 5976, 5977, 2009)



                                                         Bilaga 3 

 

 

 

ANALYSRAPPORTER FRÅN ACKREDITERAT 

LABORATORIUM 



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-101236-01

EUSELI2-00127853
Í%R%^ÂÂDA"pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

588330

ÅF-Infrastructure AB 

Victoria Arkadani

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2013-09300069Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Victoria Ardakani

2013-09-24

Provet ankom:

JordMatris:

2013-09-28

Utskriftsdatum: 2013-10-02

Provmärkning: MSm101:1

Provtagningsplats: 588330

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



AR-13-SL-101236-01

Í%R%^ÂÂDA"pÎ

EUSELI2-00127853

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts51Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-101237-01

EUSELI2-00127853
Í%R%^ÂÂDA#yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

588330

ÅF-Infrastructure AB 

Victoria Arkadani

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2013-09300070Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Victoria Ardakani

2013-09-24

Provet ankom:

JordMatris:

2013-09-28

Utskriftsdatum: 2013-10-02

Provmärkning: MSm104:1

Provtagningsplats: 588330

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.036Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



AR-13-SL-101237-01

Í%R%^ÂÂDA#yÎ

EUSELI2-00127853

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.036Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts46Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.072Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts53Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-101238-01

EUSELI2-00127853
Í%R%^ÂÂDA$ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

588330

ÅF-Infrastructure AB 

Victoria Arkadani

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2013-09300071Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Victoria Ardakani

2013-09-24

Provet ankom:

JordMatris:

2013-09-28

Utskriftsdatum: 2013-10-02

Provmärkning: MSm105:2

Provtagningsplats: 588330

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.081Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.062Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.072Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.043Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



AR-13-SL-101238-01

Í%R%^ÂÂDA$ÆÎ

EUSELI2-00127853

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.043Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.44Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts45Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts49Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-101239-01

EUSELI2-00127853
Í%R%^ÂÂDA%$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

588330

ÅF-Infrastructure AB 

Victoria Arkadani

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2013-09300072Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Victoria Ardakani

2013-09-24

Provet ankom:

JordMatris:

2013-09-28

Utskriftsdatum: 2013-10-02

Provmärkning: MSm108:1

Provtagningsplats: 588330

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.053Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.036Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



AR-13-SL-101239-01

Í%R%^ÂÂDA%$Î

EUSELI2-00127853

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.053Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.059Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts70Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.084Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts72Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-101320-01

EUSELI2-00127853
Í%R%^ÂÂDB<-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

588330

ÅF-Infrastructure AB 

Victoria Arkadani

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2013-09300073Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Victoria Ardakani

2013-09-24

Provet ankom:

JordMatris:

2013-09-28

Utskriftsdatum: 2013-10-03

Provmärkning: MSm113:1

Provtagningsplats: 588330

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



AR-13-SL-101320-01

Í%R%^ÂÂDB<-Î

EUSELI2-00127853

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts70Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-101240-01

EUSELI2-00127853
Í%R%^ÂÂDA&-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

588330

ÅF-Infrastructure AB 

Victoria Arkadani

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2013-09300074Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Victoria Ardakani

2013-09-24

Provet ankom:

JordMatris:

2013-09-28

Utskriftsdatum: 2013-10-02

Provmärkning: MSm114:1

Provtagningsplats: 588330

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



AR-13-SL-101240-01

Í%R%^ÂÂDA&-Î

EUSELI2-00127853

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts52Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet 
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 
1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i 
bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. 

Sammanlagt föreslås ca 70 lägenheter fördelade i två bygg-
nadsvolymer i 4-5 våningar. Detaljplanen är förenlig med 
Borås översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen 
Byttorp. 

Granskning 1 av detaljplan för Byttorpshörn m.fl. pågick 
under tiden 29 mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i ett utlåtande. 

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur 
planarbetet och antagits av Kommunfullmäktige. För aktuell 
del vid Byttorpshörn 1 har beslutats att de ändringar som 
gjorts kräver att förslaget skickas ut på en andra granskning. 
Detta avser framförallt ändringar av bebyggelsens höjd för 
att möjliggöra lokaler i bottenvåningarna samt planområdets 
omfattning och avgränsning. 

Översiktskarta med planområde
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten 
Byttorpshörn 1. 

Planområde
Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen 
Byttorp. Planområdets storlek är ca 9000 m2. Inom detalj-
planeområdet finns 2 fastigheter. Borås Stad äger fastigheten 
Lundby 1:1. HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad 
HSB, äger Byttorpshörn 1. Mindre delar av respektive 
fastigheter kommer att överlåtas/förvärvas för att möjliggöra 
detaljplanen.

Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, 
i väster av privatägd bostadsbebyggelse, i öster av industri-
fastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P137 för området anger Kvartersmark 
- bostäder och centrum samt Allmän plats - gatu- och 
parkmark. Detaljplanen är från 1941 och genomförandetiden 
har gått ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att 
ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden prövar möjligheten 
att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. Samhällsbygg-
nadsnämnden gav 2012-01-19 i beslut § 8 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs 
utvidgades planområdet till att inbegripa även fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2. 

Mot bakgrund av att plan- och bygglagen ändrats och att det 
finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs 2012 
beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-28 i beslut 
§ 208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
avsluta planärendet P22/10 samt att ge Samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att upprätta ett nytt planärende för ovan 
berörda detaljplaneområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 
41 att godkänna att förvaltningen går vidare med föreslagna 
volymer i form av 6 våningar till samråd. 

Planchefen beslutade 2017-02-22 via delegation i beslut 
§ Pl 2017-000003 att sända planen på samråd. Samrådet 
pågick under tiden den 1 mars – den 10 april 2017. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut §58 
att skicka detaljplanen på granskning. Granskningen pågick 
under tiden 29 mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i ett utlåtande. 

Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur planarbetet och 
antagits av Komunfullmäktige. För aktuell del vid Byttor-
sphörn 1 har beslutats att de ändringar som gjorts kräver att 
förslaget skickas ut på en ny granskning.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet 
Byttorp i sydväst och Getängens industriområde i nordöst. 

Närliggande bebyggelse är till övervägande del uppförd som 
mindre flerbostadshus med lägenheter - enstaka ”Egna Hem” 
från 1920-talet utmed Ribbingsgatan, samt i huvudsak något 
större flerfamiljshus från 1930-1960-talet utmed Alingsåsvä-
gen.    

Befintlig bebyggelse längs med Alingsåsvägen norr om 
Byttorpshörn 1 utgörs av tegellameller i fyra våningar som 
ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om Byttorp-
stå, längs Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt centrum med 
skomakeri och restaurang. Söder om planområdet på väster 
sida om Alingsåsvägen finns en blomsterbutik och ett bageri.  

Området omfattas av/ligger i anslutning till kulturmiljöpro-
grammets utpekade område nr 18 ”Nedre Byttorp”. Bebyg-
gelsen beskrivs så här i programmet:

Karaktäriserande för Byttorp är en tvåvånings spritputsad 
byggnad med avsmalnande gavelspetsar på sadeltaken. Vissa 
av husen varierades med olika entrépartier, fönstersättningar, 
frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har 
idag genomgått relativt stora förändringar vad gäller detaljer 
och fasadförändringar men helhetsintrycket bestående av 
i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar med mera 
består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av 
hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1, Borås, upprättad den 13 juni 2019.



DETALJPLAN 5

PLAN 1 FG +149,3

ALINGSÅSVÄGEN 

+167,5

+164,5
+156,3

+153,3

+147,8

+164,5

+161,5

PLAN 1 FG +149,3

+167,5

+164,5

BRYNOLFSGATAN 1

ALINGSÅSVÄGEN 66

ALINGSÅSVÄGEN 76 ALINGSÅSVÄGEN 78

+160,5

+157,5
+159,4+159

+156

+145,5

PLAN 1 FG +149,3

NYTT HUS

NYTT HUS

NYTT HUS

Kv. BYTTORPSHÖRN
2017-01-25 Ansvarig: DW Projektnr: 25 16.005

SEKTION AA - FASAD MOT ÖSTER

SEKTION BB - SEKTION FASAD MOT NORR

Sektion A-A -  längdsektion genom fastigheten Byttorpshörn.

bef. bef. 

Illustrerat förslag - Illustrerad bebyggelseutformning föreslår gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. 

bef. 

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarters-
struktur med oregelbundna terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer (Värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun, Borås 2000).

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 
bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. 

Sammanlagt föreslås cirka 70 lägenheter fördelade i 2 bygg-
nadsvolymer i 5 våningar samt tillhörande parkeringsplatser 
i parkeringsdäck. Bebyggelsen regleras med maximal höjd 
och inte med våningsantal, vilket innebär att våningsantalet 
kan skilja något beroende på våningshöjd, bjälklag och 
byggnadsteknik. 

ALINGSÅSVÄGEN 76

+160,5

+157,5

+164,0 

+167,775

Ny bebyggelse

Bef. bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Uteplats/gård

A

A
vy1

vy2

vy3
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen från söder. Bebyggelsen placeras i direkt anslutning mot Alingsåsvägen för att åstadkomma största 
möjliga friytor på tomten i väster. Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler i bottenplan längs med Alingsåsvägen (vy 2).

Fotomontage utmed Alingsåsvägen tittande mot väster (vy 3).

Foto utmed Alingsåsvägen mot Byttorpshörn som det ser ut idag.
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ALINGSÅSVÄGEN 76

+160,5

+157,5

+164,0 

+167,775

Ny bebyggelse

Bef. bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Uteplats/gård

+161

+162,5

+159,5

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 möjliggör detaljplanen 
bebyggelse på föreslaget parkeringsdäck som en del i att göra 
detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget 
inte för avsikt av uppföra bebyggelsen.

På fastigheterna Byttorpshörn 1 ges möjlighet att inrymma 
centrumverksamhet i en begränsad omfattning.

Stadsbild och gestaltning
Ny bebyggelse förhåller sig främst till bebyggelsen längs 
Alingsåsvägen och dess påverkan på bebyggelsemiljön på 
Nedre Byttorp bedöms vara av mindre omfattning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det kultur-
historiska värdet i området skulle minska i sådan omfattning 
att det förvanskas.

Användningen ändras inte i jämförelse med äldre detaljplan 
och den för kulturmiljön viktiga gatustrukturen i Byttorp 
påverkas inte vilket innebär att såväl områdets dokument-
värden som upplevelsevärden kommer att bevaras i allt 
väsentligt.   

Bebyggelsen på fastighet Byttorpshörn 1 placeras med 2 
meter bred förgårdsmark längs med gatan. Planen medger 
en fyravåningsbyggnad längs med gatan samt en femvå-
ningsbyggnad i planområdets norra del. Entréer vänds in 
mot den gemensamma gård som skapas mellan byggnaderna. 
Byggnadsarean (fotavtrycket på marken) för tillkommande 
bebyggelse regleras i detaljplanen till 1850 m2.

Planlösningarna behöver utformas som genomgångslägen-
heter utmed vägen där hälften av bostadsrummen ska vara 
vända mot ljuddämpad sida för att uppfylla bullerkraven. 
Mellan ny bebyggelse skapas en gård som med bullerskärm 
uppfyller kraven för ljudnivå vid uteplats. 

Byggnaden som föreslås på parkeringsgaraget vid Byttorps-
hörn 1 kan av bullerskäl endast uppföras som smålägenheter. 
Bebyggelsen medges vara ca 4 våningar hög. I illustrationen 
redovisas ett förslag framtaget som visar på en volym och 
placering som är anpassade för att möjliggöra acceptabla ljus- 
och utsiktsförhållanden för omgivande bebyggelse.

In- och utfarter samt parkering.

Utfart som tas bort flyttas till nytt läge

Befintlig utfart till gård och p-däck

12 p-platser

Gård - 
4 p-platser

56 p-platser i p-däck, 
möjligt att bygga på 
med bostäder ovanför

Nytt läge för utfart
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Utdrag ur solstudie för planområdet under vårdag jämning- fler vyer återfinns i bilagd studie

21 mars - kl 9:00 21 mars - kl 11:00

21 mars - kl 14:00 21 mars - kl 16:00

ALINGSÅSVÄGEN 76

+160,5

+157,5

+164,0 (ENL DP SAMRÅD)

+167,775

(+164,5 ENL. DP SAMRÅD)

Kv. BYTTORPSHÖRN
2019-03-13 Ansvarig: DW Projektnr: 25 16.005

Utdrag ur solstudie för planområdet under vårdag jämning- fler vyer återfinns i bilagd studie

Fasad mot Alingsåsvägen

+167,775 NOCKHÖJD
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Längs med Alingsåsvägen ställs krav på att fasaden ska vara 
i genomsiktligt material med minst 30 % för att bidra till en 
ökad upplevelse av trygghet i gaturumet. 

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 70 stycken nya lägen-
heter.

Totalt möjliggör planen 10400 kvm BTA bostäder inkluderat 
byggrätt för befintlig bebyggelse. Detta möjliggör för cirka 
120 tillkommande lägenheter.

Arbetsplatser och kommersiell service
Planen tillåter att centrumverksamhet möjliggörs för 
handel eller annan verksamhet i bottenvåningarna inom 
planområdet vilket på sikt kan generera nya arbetsplatser. 
Längs Alingsåsvägen säkerställs möjligheten till lokaler i 
bottenvåningarna genom bestämmelse som ställer krav på 
bjälklagshöjd samt krav på genomsiktlighet i fasad.

Offentlig service
Närmaste förskola ligger på cirka 300 meters avstånd 
(Byttorpgårdens förskola). Närmaste skola på ungefär 500 
meters avstånd (Byttorpskolan). 

Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och angöring till och inom 
byggnaderna kan och ska placeras för att uppfylla krav på 
tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer ska 
utformas att vara tillgängliga för personer med funktionsva-
riationer.

Sol- och skuggstudie
En solstudie har tagits fram för att visa på konsekvenser av 
utbyggnadsförslaget. 

Av studien framgår att ljusförhållandena klaras inom planom-
rådet i föreslagen skiss. Viktigt att beakta är hur ljusförhållan-
dena påverkar befintlig byggnad på fastighet Byttorpshörn 1 
om en påbyggnad på kommande parkeringsdäck genomförs. 
Det är därför viktigt att en eventuell påbyggnad placeras så 
att närliggande lägenheter får acceptabla ljusförutsättningar.

Studien visar även att gården mellan tillkommande byggnader 
i väster, såsom den idag är utformad, ger acceptabla ljusför-
hållanden. Att göra gården mindre än illustrationen bedöms 
riskera negativa konsekvenser för lägenhetskvaliteterna och 
är ej lämpligt.

3. Gator och trafik
Gatunät
Alingsåsvägen löper genom planområdets södra del. Vägen 
är utpekad i funktionellt prioriterat vägnät. Detaljplanen har 
anpassats för att möjliggöra en framtida breddning av vägen 
med två meter.

På lång sikt arbetar Borås Stad, utöver den alternativa 
sträckning vid Viaredsmotet som föreslås i ÅVS Noden, 
aktivt med att hitta alternativa förbindelser som kan avlasta 
väg 180. Detta för att kunna möjligöra en överflyttning av 
biltrafik till andra vägar och därmed göra plats för en bättre 
framkomlighet för kollektivtrafik.

Gång- och cykeltrafik
Trottoar finns på båda sidor av Alingsåsvägen. Trottoaren 
längs vägens södra sida är även anpassad med en sådan 
bredd att den rymmer cykeltrafik. 

Kollektivtrafik
I anslutning till detaljplaneområdet i öster finns en busshåll-
plats som trafikeras ungefär var tionde minut (linjerna 2, 8, 
21 och 153 men även linje 3 och nya linje 19 från och med 
2 april 2017. Linje 550 som är en regional linje mellan Borås 
och Alingsås trafikerar även hållplatsen. Tillgängligheten till 
kollektivtrafik är god.  

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är den huvudsakliga kommunikationsleden 
mellan Borås och Alingsås och trafikeras av cirka 12000 
fordon per dygn (ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 
km/h. 

Alingsåsvägen är idag ansträngd av mycket biltrafik vid 
vissa tidpunkter. Tillkommande bebyggelses trafikalstring 
bedöms vara liten och bedöms inte påverka situationen i den 
omfattningen att några åtgärder behöver vidtas.

En åtgärd som funnits med i kommunens infrastruktur-
planer sedan lång tid tillbaka är att bygga väg 180 i en ny 
sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult. 
Effekten av åtgärden är en avlastning av befintlig sträcka 
(väg 180) med storleksordningen 4 500 fordon/vardagsdygn 
(Trafikverkets beräkning) genom Borås. Baserat på analys-
resultaten och den positiva bedömningen av nyttoeffekterna 
rekommenderas att denna åtgärd studeras vidare som en 
långsiktig hantering av de ökande trafikmängderna på vägen.

Vidare har Borås Stad påbörjat ett arbete med att ta fram en 
trafikplan för en förbättring av trafiksituationen i Borås där 
väg 180 förbi aktuella delar i Byttorp ingår.

Sektion genom hus 1, Alingsåsvägen till vänster
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En trafikutredning har gjorts för att utreda tillkommande 
utfarter till Alingsåsvägen. Se sammanfattning under rubri-
ken Angöring och utfarter.  

Ribbingsgatan trafikeras av cirka 500 fordon per dygn 
(ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 km/h. 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna. 
Vid beräkning av parkeringsbehovet har Borås Stads parke-
ringsregler använts som underlag.

Vid Byttorpshörn planeras för 72 parkeringsplatser vilket 
täcker behovet för både befintlig och tillkommande bebyg-
gelse. Parkeringsdäcket under bostäderna vid Byttorpshörn 
rymmer 54 parkeringsplatser, 5 besöksparkeringar förläggs 
på gården. I planområdets östra del tillskapas 13 parkerings-
platser. 

Cykelparkering
För Byttorpshörn krävs att cirka 160 nya platser för cykelpar-
kering skapas.

Angöring och utfarter
Vid Byttorpshörn flyttas den längst i norr liggande utfarten 
till nytt läge för att bättre möjliggöra angöring till gård och 
parkering. Befintlig utfarts nya läge är, i enlighet med den 
trafikutredning som gjorts, (Sweco 2016-04-16) placerad 
med något bättre siktförhållanden. Därmed tillförs ingen 
ytterligare utfart och förhållandena bedöms snarare leda 
till en förbättring än en försämring av vägstandarden längs 
Alingsåsvägen. Plankartan reglerar området runt utfarter/
infarter med sikttrianglar.

Riksintressen
Planområdet ligger inom 150 meter från Kust-till-Kustbanan 
(järnväg med farligt gods). En längre beskrivning rörande 
påverkan återfinns under rubriken störningar på platsen; 
risker. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. 

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsma-
gasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord 
yta ska anläggas.

Fjärrvärme, el, tele och fiber
Byttorpshörn kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger 
respektive del av planområdet. Den befintliga byggnaden 
på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. Fjärrvärmeled-
ningen som ansluter till byggnaden på  Byttorpshörn kan 
behöva flyttas. Flytten av ledningen bekostas av exploatören. 

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
Avfallshanteringen för Byttorpshörn föreslås ske genom 
separata återvinningshus på gården märkta avfall i illustra-
tionen. Gårdsytan har anpassats för angöring av återvin-
ningsfordon. 

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

Angöring med sopbil sker genom backvändning på 
tomtmark vilket accepterats av Borås Energi och Miljö då 
föreslagen lösning bedömts bli bättre än dagens situation.

5. Mark
Natur och vegetation
Marknivån på fastigheten Byttorpshörn 1 varierar mellan ca 
+140 och +150 och sluttar i huvudsak åt öster.

Delar av fastigheten Byttorpshörn 1 används idag som 
parkering. Ny bebyggelse med tillhörande gårdsytor bedöms 
inte förstöra några natur- eller rekreationsvärden på platsen 
utan snarare vara positivt för området.

Lek och rekreation
Lek i det direkta närområdet kan ske på gårdarna i anslutning 
till föreslagen bebyggelse. 

Större lekplatser finns i anslutning till förskolorna och 
Byttorpskolan ca 400 meter nordväst om planområdet. 

Planområdet ligger ca 500 meter från rekreationsområdet 
Rya Åsar med tillgång till motionsspår, grillplatser och fina 
naturupplevelser.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och radon
En geoteknisk utredning har tagits fram. I utredningen 
framkommer att konsekvenserna av planförslaget inte 
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kräver särskilda restriktioner med avseende på stabilitet eller 
sättningar. Detta gäller med förutsättning att ytlig, lös jord 
schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av planerade 
byggnader. För permanenta slänter i den naturliga jorden 
bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd och grundvattenytans 
läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid nivåskillnader på 
upp till 2 meter. Vid större nivåskillnader bör släntlutningen 
inte överstiga 1:2.

Vid Byttorpshörn påvisas i radonmätningar på normal- till 
högradonmark. Därför ska radonsäkert utförande beaktas 
enligt Boverkets anvisningar. Detta innebär att byggnads-
delar som står i kontakt med marken skall utformas så att 
luft från marken förhindras att tränga in. I övriga delar av 
planområdet ska radonskyddat utförande beaktas.

Utredningen rekommenderar att planerade byggnader 
grundläggs med plattor eller grundsulor på befintlig, naturlig 
jord efter att organisk jord schaktats bort, alternativt via ett 
lager med packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten.

Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej förekom-
ma inom planområdet med förutsättning att ytlig, lös jord 
schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av planerade 
byggnader.

Planerade byggnader föreslås grundläggas med plattor eller 
grundsulor på befintlig, naturlig jord efter att organisk jord 
schaktats bort, alternativt via ett lager med packad fyllning av 
friktionsjord eller sprängsten.

Kontroll av bärighet och sättning ska utföras i samband 
med detaljprojektering av markarbeten och byggnadernas 
grundläggning.

Förorenad mark
I den geotekniska utredning som tagits fram beskrivs även 
markmiljön. I utredningen framgår att riktvärden för känslig 
markanvändning (enl. Naturvårdsverket) underskrids. 
Därmed finns inte krav på redovisning av massorna (jord 
m.m.) under förutsättning att de återanvänds inom fastighe-
ten. Inga miljö- eller hälsorisker har bedömts inom området.

Jordschaktning kommer att behöva utföras inför nybyggna-
tion. Schaktmassor bör återanvändas inom området om 
möjligt. 

För blyhalterna ligger dessa i nivå med mindre än ringa risk. 
Ska massorna återanvändas utanför området gäller anmäl-
ningsplikt enligt Miljöförvaltningen.

Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning 
i mark är inte tillåtet. Utredning rörande geotekniska 
förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhand-
lingarna. Rekommendationen är att transportera asfalten till 

en anläggning för återvinning av asfalt. Restriktioner kan 
förekomma i känsliga områden. Kontakta Miljöförvaltningen 
i samband med bygglovskedet. 

Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten 
genast underrättas om det upptäcks en förorening och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid 
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare 
är känd.

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 finns grundvattenrör som 
visar att grundvattnet ligger ca 8 meter under markytan.

Om (i samband med att underjordiska källare planeras) åtgärd 
utförs som kan innebära bortledning av grundvatten innebär 
detta en vattenverksamhet som regleras i 11 kap. miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhål-
landena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig 
ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vatten-
vårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra 
denna bedömning.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed inte 
påverka vatten med fastställd MKN, vare sig grundvatten 
eller ytvatten. 

Den 30 november 2017 genomförde ÅF Infrastructure AB 
en detaljerad provtagning på fastigheten Byttorpshörn 1 
i uppdrag av HSB Fastighetsförvaltning Göta AB. I den 
översiktliga provtagningen som skett på platsen kunde 
föroreningar på ett flertal punkter identifieras. Historiskt har 
ingen industri dokumenterats på fastigheten, dock kan det 
ses av historiska flygbilder att det funnits en mindre byggnad 
som rivits.

I rapporten om analysresultaten från den detaljerade provtag-
ningen finns det beskrivet att det på ett flertal provpunkter 
överstiger känslig markanvändning (KM) och även mindre 
känslig markanvändning (MKM). Alifater C16-C35, zink och 
bly är de ämnen som har ett högt analysresultat.

De rekommenderade åtgärder som föreskrivs i rapporten 
bedömer Miljöförvaltningen vara godtagbara ur miljösyn-
punkt. 

Innan efterbehandling av mark vidtas i området ska en 
anmälan om efterbehandling av eller grävning i förorenad 
mark lämnas in till Miljöförvaltningen.

Vid efterbehandling kan Miljöförvaltningen komma kräva 
fler provtagningar för att kontrollera föroreningarnas utbred-
ning.
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6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökonsekvensnorm för vatten

Planändringen innebär inte en ändrad markanvändning men 
en viss förtätning, och alltså mer hårdgjorda ytor. Detta 
kan innebära en viss ökning av flöden vid stora regn, men 
det i sig bedöms inte innebära en försämring av MKN-
parametrar.

Planbestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom 
kvartersmarken införs på plankartan. Borås Stad kan som 
huvudman för det kommunala systemet ställa krav på att 
kvantitet och kvalitet inte försämras samt att häftiga flöden 
undviks.  
 
Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.  
 
 
7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att utgöra en 
entré för stadsdelen Byttorp och integrerar sig i den befint-
liga gatustrukturen. Ny bebyggelse placeras på mark som 
idag används för parkering.

Ny bebyggelse kan på sikt skapa ett rikare stadsliv längs med 
vägen. Att röra sig längs med en gata kantad av byggnader 
med lokaler i bottenvåningen är intressantare och mer 
promenadvänligt än dagens utformning. Genom sitt läge i ett 
redan befintligt stadsområde kan tillkommande bebyggelse 
dra nytta av mycket av den samhällsservice som redan finns i 
området. 

Närhet till kollektivtrafik skapar goda möjligheter att röra sig 
i området för ungdomar och de utan bil.

Mötesplatser
Illustrerad bebyggelseutformning (se illustration) föreslår 
gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade 
Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. Längs med 
Alingsåsvägen ges en mer offentlig gestaltning. På så sätt kan 
en tydlighet mellan privat/offentligt skapas som ger trygghet 
för de som vistas i stadsrummet.

Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler (centrumän-
damål) i bottenplan längs med Alingsåsvägen. Detta skulle 
på sikt kunna bli en del av omvandlingen från väg till ett 
urbant stråk och fungera som en av flera mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Risk
Utifrån kända förutsättningar bedöms att en separat riskut-
redning inte behöver tas fram i samband med planen. 

Planområdet ligger på 100-300 meters avstånd till Kust-till-
kustbanan. Planerad markanvändning är flerbostadshus. För 
flerbostadshus krävs ett skyddsavstånd på minst 40 meter 
för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig riskanalys, Wuz 
risk consultancy AB, 2016-12-19). Det innebär att risknivån 
inom planområdet är tillfredställande låg. I samråd med 
räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov av 
ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Räddningstjänstens bedömning
Inga ytterligare brandposter krävs för ny bebyggelse. I 
dagsläget finns en brandpost 30 meter från fastighetsgräns.

Möjlighet ska finnas att förhindra att släckvatten når dagvat-
tensystemet från planerat parkeringsgarage.

I samråd med räddningstjänsten har konstaterats att planerad 
utformning uppfyller kraven på utrymning av samtliga 
lägenheter.

Buller och vibrationer
Från den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning 
av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från 
spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån 
nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder 
större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 
55 dBA. 

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och 
kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. Eftersom de 
aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, 
gäller övergångsbestämmelsen till den bestämmelsen. Detta 
innebär att de nya bestämmelserna kan tillämpas på planä-
renden som påbörjats från och med den 2 januari 2015.

Förordningen om trafikbuller anger vidare att om riktvärdet 
60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en skyddad 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
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Generellt krävs, för att ny bebyggelse ska klara bullerkraven, 
att bebyggelsen placeras så att ljuddämpad sida kan åstad-
kommas. Med genomgående lägenheter och bebyggelse som 
placeras med långsidan mot Alingsåsvägen minskar bullret 
från den största bullerkällan. Vidare har ytterligare åtgärder 
vidtagits som synliggörs i bullerutredningen som visar hur 
föreslagen utformning hanterar omgivande buller.  

För Byttorpshörn visar beräkningarna att ljudnivåerna inom 
det aktuella området blir som högst vid fasader riktade ut 
mot Alingsåsvägen. Bebyggelsens långsida mot vägen samt 
dess kortsidor erhåller ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 
riktvärdet 65 dBA ekvivalet ljudnivå.

Hus 1 erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 
55 dBA. För att säkerställa att ej maximala ljudnivåer från 
järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för ett fåtal bostäder 
så placeras en skärm utmed fasad (se röd markering i figur 
på bilden bredvid). Skärmen ska anslutas tätt mot fasad och 
sträcka sig från mark till tak på byggnaden. Skärmen ska 
sträcka sig ut minst 1,5 meter från fasad. Utförande med 
skärmplacering enligt ovan säkerställer att hela fasaden mot 
norr erhåller maximala ljudnivåer från järnväg som under-
skrider riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Med de åtgärder som föreslås uppfyller samtliga bostäder 
kraven som ställs i bullerutredningen. 

Bullerutredningen utgår från föreslagen illustration som visar 
en av flera möjliga utformningar. I utredningen framgår att 
med föreskrivna riktvärden kan den utformning som presen-
terats accepteras. Det kan däremot finnas andra varianter 
av utformning, placering och tekniska lösningar som även 
de medför att riktvärdena klaras. Med hänsyn till detta har 
buller reglerats som en övergripande planbestämmelse i 
plankartan enlig följande:

”Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utfor-
mas så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För 
de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktlinjer 
gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats 
och att minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
ljuddämpad sida.”

Vid en ändrad utformning/disposition av bebyggelsen ska en 
ny bullerutredning tas fram som säkerställer att riktvärdena 
i trafikbullerförordningen uppfylls. Med dessa regleringar 
bedöms plankartan regleras i den omfattning som krävs 
enlig syftet med detaljplanen det vill säga att kunna uppföra 
bostäder men inte att styra exakt hur det ska göras. På detta 
vis slås fast att gällande riktlinjer ska följas men möjliggör för 
om någon annan god lösning skulle uppkomma i samband 
med bygglovet och därmed prövas där.

Nuvarande Bullersituation inom planområdet - Borås stads översiktskarta

Ekvivalent ljudnivå (dBA) 2 meter över mark vid Byttorpshörn med föreslagen    
ny bebyggelse - Soundcon

Hus 1

Hus 2
Hus 3
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Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen VÄG visar att Alingsåsvägen ska ha kvar sin 
användning som en väg till, från och genom en tätort. Inom 
bestämmelsen finns även möjlighet till gång- och cykelvägar.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
bostäder uppföras.

Bestämmelsen C (Centrum) tillåter all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. 
Bestämmelsen begränsas till att gälla för byggnadernas 
bottenvåningar.

Bestämmelsen E (Teknisk anläggning) tillåter att en transfor-
matorstation får byggas inom fastigheten Byttorpshörn 1.

Utformning av kvartersmark                
Bestämmelsen om föreskriven nockhöjd över stadens 
nollplan anger bostadsbebyggelsens höjd mätt till takets 
nock. Därutöver får antenner och master sticka upp. 

Bestämmelsen punktstreckad linje med ringar anger förbud 
mot utfart för att styra var in- och utfarter mot Alingsås-
vägen ska placeras. Bestämmelsen prickad mark anger att 
byggnad inte får uppföras.

Bestämmelsen ”Området är bullerutsatt. Byggnader ska 
placeras och utformas så att gällande riktvärden för vägtra-
fikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella 
föreskrivna riktlinjer gäller att varje bostad ska ha tillgång till 
en skyddad uteplats och att minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en ljuddämpad sida.” införs på plankartan. 
Detta ställer bland annat krav på rumsdisponering i lägenhe-
ter, bullerskärmar och bullerplank i de lägen där ljudnivåerna 
överskrids för lägenheter och gemensamma uteplatser. 

Bestämmelsen e000 anger exploateringens nyttjandegrad i 
kvadratmeter byggnadsarea, vilket betyder hur stor yta på 
marken som man får bebygga. 

Bestämmelsen u visar att det finns ledningar i marken som 
man inte får bygga på.

Bestämmelsen f1 föreskriver att inom egenskapsområdet ska 
bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd mellan 
golv och tak. Detta för att säkerställa att det för gatulivet 
viktiga lägen för lokaler/verksamhet enkelt kan iordningstäl-
las.

Bestämmelse om 30 % av fasadytan i bottenvåning ska 
vara fönster, dörrar, öppningar eller indrag har införts för 
bebyggelsen längs Alingsåsvägen. Detta för att fasaden ska 
upplevas öppen och bidra till upplevd trygghet längs med 
Alingsåsvägen.

Bestämmelsen p1 anger att huvudbyggnad ska placeras högst 
4 meter från  plangräns vid Alingsåsvägen för att säkerställa 
storleken på bakomliggande gårdsrum.

Bestämmelse som anger att balkonger placerade på en höjd 
om minst 3 meter över markplan tillåts kraga ut över prick-
mark med som mest 2 meter har införts och gäller för hela 
planområdet.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I enlighet med Borås vision är detaljplanen en del i följande 
visionsarbete; 

 » Förtätning i kollektivtrafiknära områden så att kollek-
tivt resande sker i större utsträckning.

 » Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande 
med en minimerad förbrukning av vatten och energi, 
en medveten avfallshantering samt materialval som inte 
innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Översiktlig planering 
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP18, anger ett antal 
övergripande strategier för vilka ett flertal bedöms vara 
aktuella och ligga i linje med det detaljplanen föreslår,

• Staden ska ”växa inifrån” där nya områden integreras i 
den redan byggda miljön. 

• Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, 
mindre centrum och stadsdelstorg.

• Den täta bebyggelsen ska rymma en blandning av 
människor och funktioner.

• Närheten till skog och mark och vattendrag värnas 
genom att vi håller ihop bebyggelsen i tätorterna

• Det ska byggas där kollektivtrafiken redan är stark.
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Miljömål 
Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå miljö-
målen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av genom-
förandet av planförslaget eller medföra någon skillnad mot 
dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Detta bedöms kompenseras av att det ligger nära 
centrum/service med goda förbindelser till kollektivtrafik 
och väg för gång- och cykel. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa hur buller kommer att påverka boendemiljön. 
En bullerutredning har därför tagits fram, beskrivits och 
bifogats handlingen.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » är förenlig med översiktsplanen.

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse.

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut. Kostnaden för detaljplanen regleras 
istället i plankostnadsavtal.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » PM - Byttorp trafikutredning (SWECO 2016-04-13).

 » Bullerutredning för Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, 
Borås (Soundcon, 2017-06-29). 

 » Byttorpshörn, Borås, PM Geoteknik (ÅF, 2017-05-11).

 » Solstudie, Krook & Tjäder.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit Krook & Tjäder AB genom Petter Frid. 
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson och 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
plan- och bygglovschef  plankonsult  
    Krook & Tjäder AB
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Detaljplan för Byttorp

Borås stad, Västra Götalands län 2018-03-15

BN 2016-1481

2019-06-27

2017-02-22
Samråd

Granskning

Granskning 2

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2019-06-13

Michael Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt Krook & Tjäder

Petter Frid

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2019-06-13

Upprättad 2019-06-13

Mätklass II
Grundkarta

BC

VÄG

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik mellan områden

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Största medgivna byggnadsarea inom egenskapsområdet begränsat i m2.e000

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte förses med byggnad bortsett från ramper och trappor.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

Utformning
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Släckvatten får ej påverka dagvattensystemet.

Planområdet ligger inom normal- till högriskområde för radon.

Asfalten understiger 70 ppmPAH-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Utredning rörande
geotekniska förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhandlingarna.

Innan efterbehandling av mark vidtas i området ska en anmälan om efterbehandlng av eller grävning i
förorenad mark lämnas in till Miljöförvaltningen.

Utformningen i aktuellt förslag uppfyller riktlinjerna enligt trafikbullerförordningen. Vid en ändrad
utformning ska en ny bullerutredning tas fram som säkerställer att riktvärdena i trafikbullerförordningen
uppfylls.

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan

Störningsskydd
Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för
vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktlinjer gäller att varje
bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats och att minst hälften av botadsrummen vara vända mot
en ljuddämpad sida.

0:00 / 0:000

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB
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50m2050 10 15 25

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Mot Allingsåsvägen ska minst 30% av fasaden i bottenvåningen vara fönster, dörrar, öppningar och
indrag, varav minst 2/3 ska vara i genomsiktligt material.

Inom egenskapsområde ska bottenvåning utformas med minst 2,7 meters
höjd mellan golv och tak.

f1

Huvudbyggnad ska placeras högst 4 meter från användningsgräns vid
Alingsåsvägen.

p1

E Teknisk anläggning - transformatorstation

Balkonger placerade på en höjd om minst 3 meter över markplan tillåts kraga ut över prickmark med
som mest 2 meter.
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Inledning 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjlig-
göra för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn samt del 
av Lundby 1:1. Detaljplanen är upprättad på initiativ av 
exploatören. Planen medger användning för bostäder (B), 
centrumändamål (C) och teknisk anläggning – transforma-
torstation (E). 

Organisatoriska frågor 
Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med standard planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  1 kvartalet 2017
Granskning 1 1 kvartalet 2018
Granskning 2 2 kvartalet 2019
Antagande 3 kvartalet 2019 
Laga kraft 4 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen 
vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras 
eller upphävas om berörda fastighetsägare motsätter sig 
det. Undantag från detta är om nya förhållanden av stor 
allmän vikt som inte kunde förutses vid planläggningen har 
uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindel-
ning eller bestämmelser om rättighetsområden införs. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen gälla och 
ge byggrätt som tidigare men kan då upphävas eller ändras 
utan att de rättigheter som uppkommit med planen behöver 
beaktas.  

 
 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar 
den allmänna platsen del av Alingsåsvägen och Ribbingsga-
tan. Exploatören ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel av 
kvartersmark på egen fastighet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar fastigheten Lundby 1:1 som ägs av 
Borås Stad, samt Byttorpshörn 1 som ägs av HSB Gambrinus 
nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB.

Avtal
HSB förvärvar två markområden (ca. 70kvm + 80kvm) av 
kommunen för att kunna genomföra sin bebyggelse. HSB 
avyttrar ett markområden (ca. 100kvm) till kommunen som 
är planlagd som allmän plats.

Köpeavtal alternativt överenskommelse om fastighetsregle-
ring ska undertecknas och godkännas av kommunstyrelsen 
innan detaljplanen antas.

 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 13 juni 2019 .

Fastighetsbildning
Del av kommunens fastighet Lundby 1:1 regleras in i HSBs 
fastighet Byttorpshörn 1.
Del av HSBs fastighet Byttorpshörn 1 regleras in i kommu-
nens fastighet Lundby 1:1. 

Fastighetskonsekvenser
Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:  

Lundby 1:1
-Avstår mark, ca 80 kvm, figur 1, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark. 
-Avstår mark ca 70 kvm, figur 2, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark.
Bägge markområdena avses överföras till fastigheten 
Byttorpshörn 1. 

-Tillförs mark, ca 100 kvm, figur 3, som i äldre detaljplan 
varit, och i kommande detaljplan fortsätter vara allmän plats. 
Markområdet avses överföras från Byttorpshörn 1.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 13 juni 2019 .

Byttorpshörn 1
-Tillförs mark, ca 80 kvm, figur 1, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark.
-Tillförs mark, ca 70 kvm, figur 2, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark. 
Bägge markområdena avses överföras från fastigheten 
Lundby 1:1.

-Avstår mark, ca 100 kvm, figur 3, som i äldre detaljplan 
varit, och i kommande detaljplan fortsätter vara allmän plats. 
Markområdet avses överföras till Lundby 1:1.

-Byggrätten för bostäder (B) ökar.
-Ny byggrätt för centrumändamål (C) tillskapas.
-Ny byggrätt för teknisk anläggning (E) tillskapas.

Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatören avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 

omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande.

Tekniska frågor 
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdena bedöms kunna anslutas till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. Om 
mer än 2500 kvm yta hårdgörs ställs krav på fördröjning av 
dagvatten. 

Fjärrvärme
Byttorpshörn kan ansluta till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger 
respektive del av planområdet. Den befintliga byggnaden 
på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. Fjärrvärmeled-
ningen som ansluter till byggnaden på Byttorpshörn kan 
behöva flyttas. Flytt av ledningen bekostas av exploatören.  

BYTTORPSHÖRN

Mark som HSB Gambrinus nr 5 i Borås 
AB tar över från Borås Stad - samman-
lagt 150 m2

Mark som Borås Stad tar över från HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB 
- sammanlagt 100 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1
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El, tele och opto
Området bedöms kunna anslutas till el och tele.  

Markmiljö
Radonmätningar som är upprättade visar på normal- till 
högradonmark. Med anledning av detta ska ett radonsäkert 
utförande av huskropparna beaktas enligt Boverkets anvis-
ningar. 
Det innebär att byggnadsdelar som är i kontakt med marken 
ska utformas på sådant sätt att luft från marken förhindras att 
tränga in. Information om detta har tagits med i plankartan.

Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader
Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

Ledningsåtgärder
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 

tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alterna-
tivt genom avtal med exploatören.

Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark 
ska utföras och bekostas av exploatören. 

Kostnad för eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av 
exploatören. 

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
debiteras i samband med lovgivning. Kostnaden för framta-
gande av detaljplanen debiteras istället enligt gällande avtal. 

Utredningskostnader
Kostnader för diverse utredningar så som för exempelvis 
trafikutredning och dagvattenutredning betalas av exploatö-
ren. 

Stadsledningskansliet 

Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning 
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den 28 juni 2016 har ägt rum under tiden 29 mars 2018 – 29 
april 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

12 remissinstanser, 2 sakägare samt 3 övriga har skickat in 
yttranden under granskningstiden. 

De synpunkter som inkommit under granskningen rör i  
huvudsak:

 » Bebyggelsens höjd och utformning vid Byttorpstå och 
hur denna förhåller sig till omgivande bebyggelse ur 
kulturmiljösynpunkt.

 » Reglering av bullerbestämmelser på plankartan.

 » Trafikalstringen som planen orsakar.

 » Bebyggelsens volym och höjd i förhållande till omgi-
vande bebyggelse och kulturmiljö.

 » Insyn från tillkommande bebyggelse.

 » Antalet parkeringsplatser och belastning på parkerings-
nätet.

Ändringar i planförslaget
Sedan granskningen har planområdet delats upp i två delar. 
Ändringarna som gjorts i detaljplaneförlaget inom fastigheten 
Byttorpshörn 1 bedöms vara så pass omfattande att förslaget 
behöver tas upp för en andra granskning. Detta avser 
framförallt ändringar av bebyggelsens höjd för att möjliggöra 
lokaler i bottenvåningarna samt planområdets omfattning 
och avgränsning. Dock är planens innehåll vad avser markan-
vändning och huvudsakliga principer bibehållet.

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad, upprättad 13 juni 2019.

1. Yttranden från remisspart 22

G1 Länsstyrelsen 22

G2 SGI (Statens geotekniska institut) 22

G3 Trafikverket  23

G4 Borås energi och miljö 23

G5 Förskolenämnden  23

G6 Miljöförvaltningen 23

G7 Polismyndigheten  24

G8 Västtrafik 24

G9 Lantmäterimyndigheten  24

G10 El och statsnät 24

G11 Tekniska nämnden 24

G12 Kulturnämnden  24

G13 Sociala omsorgsnämnden 24

G14 Kommunstyrelsen  24

2. Yttranden från sakägare 25

G15 HSB 25

G16 Fastighetsägare till Byttorpslid 1 & 2  25

3. Synpunkter från övriga 26

G17 Jungfrun 1  26

G18  Byttorpslid 15 27

G18 Byttorpsvall 20  28

4. Kvarstående synpunkter 29

Sakägare: 29

Övriga: 29
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1. Yttranden från remisspart
G1 Länsstyrelsen
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
rör buller behöver förtydligas närmare för att inte riskera en 
prövning av Länsstyrelsen om planen antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:  
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• Mellankommunal samordning blir olämplig.  
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap) 

Länsstyrelsen befarar dock att, 
Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa på grund 
av det bullerutsatta läget om inte bebyggelsens utformning 
regleras mer specifikt i plankartan. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10 § 
Buller  
Enligt till planen hörande bullerberäkning överskrids 
gällande riktvärden enligt trafikbullerförordningen vilket 
i princip ställer krav på att samtliga lägenheter utmed 
Alingsåsvägen behöver vara genomgående för att gällande 
trafikbullerförordning ska kunna uppfyllas. Det behöver 
regleras på plankartan att dessa lägenheter ska ha minst 
hälften av rummen vända mot en ljuddämpad sida. Annars 
finns det risk för att detaljplanen blir allt för flexibel när 
den ska tillämpas vilket kan leda till att andra parametrar 
prioriteras istället för eftersträvandet av en god boendemiljö i 
bygglovsskedet.

Råd enligt PBL och MB 
Trafik  
Alingsåsvägen (väg 180) har stora trafikmängder, omkring 
10 000 fordon per dygn. Av dessa utgörs endast ca 300 
fordon per dygn av tung trafik vilket indikerar att en stor 
del av trafiken är lokal och utgörs av pendlingsresor samt 
kortare bilresor. Trafiken väntas öka med ca 25 % fram till 
år 2040 vilket gör det angeläget för kommunen att planera 
för hur trafikmiljön ska kunna förbättras. I kommunens 
översiktsplan finns en ny sträckning av väg 180 väster om 
Borås utpekad men det är osäkert om denna vägsträcka 
kommer att realiseras. Kommunen bör utgå ifrån att lösa 
trafiksituationen utifrån alternativa framtidsscenarion så att 
en god framkomlighet, framför allt för kollektivtrafiken, 
samt trafiksäkerheten kan främjas. Det är viktigt att det är 
möjligt att på ett trafiksäkert sätt kunna parkera vid tillfälliga 
behov, exempelvis vid inflyttning. 

Kommentar
Bestämmelsen om störningsskydd revideras till:

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utfor-
mas så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För 
de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktlinjer 
gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats 
och att minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
ljuddämpad sida.

Kommunen är medvetna om problematiken längs vägen men 
bedömer dock inte att trafiktillskottet från aktuell detaljplan  
innebär en sådan belastning att åtgärder behöver vidtas. För 
att lösa den sammantagna trafiksituation i kommunen har 
Borås Stad påbörjat arbetet med en trafikplan för en förbätt-
ring av trafiksituationen i Borås där väg 180 förbi aktuella 
delar i Byttorp ingår. 

Rörande trafikbelatsningen på väg 180 så bedömer kommu-
nen att trafiktillskottet från aktuell detaljplan inte innebär 
sådan belastning att åtgärder behövs. För att lösa den 
sammantagna trafiksituation i kommunen arbetar Borås Stad 
med att ta fram en trafikplan där aktuellt område ingår.

Utöver detta har kommunen i tidigare bemötande belyst hur 
man tittar så åtgärder för att dra väg 180 i en ny sträckning 
mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult samt tittar 
på alternativa vägförbindelser. 

G2 SGI (Statens geotekniska institut)
I samrådsyttrande daterat 2017-03-27 framförde SGI följande 
synpunkter med begäran om komplettering, 

Konsulten gör bedömningen att, med hänsyn till markens lutning, inga 
stabilitetsproblem antas finnas. Huruvida konsulten g jort bedömningen 
utifrån planförutsättningarna framgår inte, vilket SGI anser vara en 
brist. Beräkningar som stärker deras antagande saknas och bör ingå i 
PM Geoteknik. SGI ställer sig bl.a. frågande till hur blivande byggna-
tion samt eventuell framtida markhöjning påverkar stabiliteten för 
slänten ner mot Risängsgatan i norr samt hur utformningen av blivande 
parkeringsyta i öster påverkar stabiliteten för slänten ner mot fastigheten 
Byttorpshörn 2.

I det fortsatta planarbetet har de geotekniska förutsättning-
arna vidare studerats. Befintligt geotekniskt underlag har 
kompletterat med två nya geotekniska PM, ett för respektive 
del av planområdet. Sammantaget har totalstabiliteten för 
givet planändamål studerats i 3 sektion. Utförda beräkningar 
visar att stabiliteten med marginal uppfyller erforderlig 
säkerhetsnivå. Stabiliteten är enligt underlaget således 
tillfredsställande, en bedömning SGI delar. Följaktligen 
anser SGI:s synpunkter enligt ovan har beaktats i det fortsatt 
planarbetet och utförda utredningar visar att stabiliteten är 
fullgod för planändamålet.
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Sammanfattningsvis anser SGI att stabiliteten för planområ-
det har undersökt på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI har 
således inga kvarstående synpunkter beträffande geotekniska 
säkerhetsfrågor.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G3 Trafikverket 
I Trafikverkets yttrande för samråd (TRV 2017-25154 dat. 
2017-04-07) framgick upplysningar och synpunkter avseende: 

• Väg 180: planbestämmelse, område för framtida 
anspråk, utfarter, framtida omvandling till stadsgata 

• Trafiktekniskt PM: åtgärder för att motverka 
överbelastning, antal anslutningar 

• Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: hög belastning på 
väg 180, framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken 

• Järnväg: riksintresse och riskhantering 

• Buller: brister i bullerberäkningarna 

I samrådsredogörelsen har kommunen bemött Trafikverkets 
synpunkter och gjort vissa revideringar av planen utifrån 
dessa. Trafikverket ser positivt på att kommunen bemött 
Trafikverkets yttrande i samrådsskedet. 

Synpunkter 
Trafikutredning  
Trafikverket noterar att Borås Stad inte gjort någon trafikal-
stringsberäkning för den föreslagna planen, utan nöjt sig med 
att anta att trafikalstringen beräknas bli liten. Den konkreta 
åtgärd som i samrådsredogörelsen beskrivs för att hantera 
den höga belastningen på väg 180 är en ny sträckning för väg 
180. I övrigt skriver Borås Stad i samrådsredogörelsen att de 
”arbetar aktivt med att hitta alternativa förbindelser som på 
sikt kan avlasta väg 180”. 

Trafikverket står fast vid det yttrande som lämnades i 
samband med samrådet: Trafikverket anser fortsatt att 
kommunen i trafikutredningen skall redovisa hur exploa-
teringen påverkar väg 180 samt hur kommunen, i samband 
med exploateringen av denna plan, avser motverka en sänk-
ning av vägstandarden. Trafikverket saknar lösningar som är 
mer närliggande i tid än de Borås Stad framför. Trafikverket 
är medveten om att den aktuella sträckan har kommunalt 
huvudmannaskap och avser i nuläget inte driva frågan vidare, 
men uppmanar Borås Stad att värna om trafiksituationen 
på sträckan. En överbelastning här riskerar att sprida sig i 

vägnätet och påverka trafiksituationen även på annat håll. 
Vägen är dessutom utpekad i Funktionellt Prioriterat Vägnät 
och det är alltså viktigt att funktionen upprätthålls. 

Det är viktigt att kommunen presenterar en trafikstrategi 
alternativt trafikplan så snart som möjligt. Dokumentet 
måste presentera HUR kommunen arbetar med att minska 
biltrafiken i Borås. Trafikverket anser att mätprogrammet 
som presenteras i ÅVS Noden Borås ska finnas med som ett 
underlag i dokumentet. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar
Se svar till yttrande G1.

G4 Borås energi och miljö
Dagvatten 
Andra stycket ”Borås Stad kan som huvudman……” tas 
bort.

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras i enlighet med yttrandet. 

G5 Förskolenämnden 
Tillstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås 
Stad med nedanstående tillägg kring befintlig förskola i 
området.        

Den förskola som omnämns i planbeskrivningen, Byttorps-
gården, kan inte ligga kvar på nuvarande plats och Borås 
Stad letar ny lokalisering för denna. Det råder behov av fler 
förskoleplatser i området och Förskolenämnden framhåller 
att detta bör beaktas när områden förtätas.              

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G6 Miljöförvaltningen
Miljö- och konsumentnämnden har i samrådet yttrat sig över 
detaljplanen och plankartan har kompletterats enligt våra 
önskemål angående bullerskydd och information angående 
de föroreningar i asfalt som upptäckts på plats. Enligt 
nuvarande planbeskrivning har inga större förändringar 
tillkommit i planen. Därmed tillstyrks fortsatt planarbete. 

En redaktionell ändring är att det förmodligen ska stå PAH-
halter i följande mening på plankartan; ”Asfalten understiger 
70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. 
Utredning rörande geotekniska förhållanden och markföro-
reningar finns bifogade planhandlingarna.”

Utöver detta bör också planhandlingarna och plankartan 
kompletteras med information om nyfunna föroreningar och 
information om att en anmälan om efterbehandling ska ske 
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till Miljöförvaltningen. Information om dessa föroreningar 
finns inte i det material på Borås Stads webb där gransknings-
handlingarna finns. 

Kommentar
Ovanstående redaktionella synpunkter justeras. 

Information om markföroreningar införs i planbeskrivningen 
och på plankartan. Slututredning rörande dessa bifogas 
planhandlingarna.

G7 Polismyndigheten 
Lokalpolisområdet har tagit del av detaljplanen. Detaljplanen 
har tidigare varit ute för granskning där polisområdet yttrade 
sig. Lokalpolisområdet vill göra ett tillägg till denna där vi 
extra trycker på det brottsförebyggande perspektivet vid 
detaljplanearbete.

Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg-
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar och 
olika former av trafikolyckor är vanligt förekommande både 
nationellt och lokalt.  Det är också viktigt att ha ett brottsfö-
rebyggande perspektiv för verksamheter som påverkas av en 
ny detaljplan även i de fall dessa inte direkt ingår. Det gäller 
t.ex. möjligheter till fritidsverksamhet, eventuella lekplatser, 
närliggande fritidsområden, parkeringsplatser, gator/vägar 
och gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla 
ingår och påverkas av detaljplanen.

I övrigt har polisområdet ingen erinran.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G8 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av detaljplan för Byttorp, Byttorps-
hörn 1 m.fl., Borås Stad och vi har inga ytterligare synpunk-
ter på planen.

Kommentar
Noteras.

G9 Lantmäterimyndigheten 
Har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. De synpunk-
ter som lämnades vid samrådet har beaktats.

Kommentar
Noteras.

G10 El och statsnät
El och statsnät har ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

G11 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

Kommentar
Noteras.

G12 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för 
Byttorp, Byttorpshörn 1 med flera, Borås Stad.  

I granskningshandlingarna, till skillnad från samrådet, 
framgår att området omfattas av kulturmiljöprogrammet. 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att gatustruktur 
och upplevelsevärden kommer att bevaras i allt väsentligt 
och att det kulturhistoriska värdet i området inte minskar i 
sådan omfattning att det förvanskas. Då denna bedömning 
gjorts i samråd med stadsantikvarien godtar Kulturnämnden 
de avväganden som gjorts och ställer sig bakom förslaget till 
detaljplan.

Kommentar
Noteras.

G13 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Tänkt 
bebyggelse är mindre lämpligt för LSS– och SoL-boenden på 
grund av byggnadernas placering längs med en stor och hårt 
trafikerad väg.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G14 Kommunstyrelsen 
Tillstyrker planförslaget men konstaterar att det saknas 
köpeavtal mellan kommunen och exploatören på Byttorps-
hörn. Därför får endast delen Byttorpstå antas av Samhälls-
byggnadsnämnden. Den del av planen som rör Byttorphörn 
får däremot inte antas förrän kommunstyrelsen i särskilt 
beslut har tecknat avtal med exploatören, i enlighet med 
granskningsförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbe-
byggelse på Byttorpshörn 1 m.fl. Sammanlagt föreslås ca 120 
lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i 3-7 våningar. 
Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan och innebär 
en förtätning i stadsdelen Byttorp.

Kommunstyrelsen är positiv till planförslagets intentioner för 
markanvändning och utformning. Dock har inget köpeavtal 
tecknats för marköverlåtelse mellan kommunen och exploa-
tören på Byttorpshörn. För att möjliggöra bostadsbyggnation 
bedömer kommunstyrelsen att delen Byttorpstå kan antas i 
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enlighet med granskningsförslaget. Den del av planen som 
rör Byttorphörn får däremot inte antas förrän kommunsty-
relsen i särskilt beslut har tecknat avtal med exploatören, i 
enlighet med granskningsförslaget.

Till granskningen har planförslaget kompletterats med 
centrumändamål i bottenvåning på Byttorpshörn och 
våningshöjden i bottenplanet på Byttorpstå har reglerats för 
att möjliggöra en mindre lokal. På båda fastigheterna säker-
ställs därmed möjlighet att inrymma småskaliga verksamheter 
utmed Alingsåsvägen. Byttorpstå har dessutom fått en 
bestämmelse om genomsiktlighet vid fasaden för att öka den 
upplevda tryggheteten. Dessa kompletteringar bedöms som 
positiva för stråkupplevelsen utmed Alingsåsvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer i granskningshandling-
en att den nya bebyggelsens skala och utformning är anpassad 
till sin omgivning. Den nya bebyggelsen förhåller sig främst 
till Alingsåsvägen och har liten påverkan på det som är 
karaktärsbärande för stadsdelen Byttorp. Bedömningen 
grundar sig på Kulturmiljöprogrammets beskrivningar. 
Kommunstyrelsen delar Samhällsbyggnadsnämndens bedöm-
ning. De synpunkter som Kommunstyrelsen framförde under 
samrådet har därmed tillgodosetts. Kommunstyrelsen har 
inget övrigt att erinra på granskningsförslagets markanvänd-
ning och utformning.

Dock återstår fastighetsrättsliga frågor för delen Byttorp-
shörn som måste bli klara för att den delen av planen ska 
kunna genomföras. Köpeavtal mellan kommunen och 
exploatören på Byttorpshörn ska tecknas innan den delen av 
planen kan antas. Antagande förutsätter att inga betydande 
ändringar görs mot granskningsförslaget. Om det sker 
betydande ändringar av granskningsförslaget ska en ny 
granskningshandling skickas på remiss. Bifogad karta visar 
vilket område som kommunstyrelsen menar kan antas.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har delat upp detaljplanen i 
två delar, en detaljplan för Byttorpstå respektive en plan för 
Byttorpshörn. Detaljplanen för Byttorpstå har antagits under 
maj 2019. De förändringar som krävs för att kunna anta 
bebyggelsen på Byttorpshörn är av sådan omfattning att en 
ny granskning krävs. 

2. Yttranden från sakägare
G15 HSB
Plankarta 
HSB vill få med en skrivning i detaljplan där tekniska instal-
lationer t.ex hisstopp, fläktrum tillåts överstiga högsta tillåtna 
nockhöjd.

Följande synpunkter från HSB under respektive rubrik i 
planbeskrivning:

Biltrafik & bilparkering 
Text angående antal p-platser som tillskapas för Byttorps-
hörn är felaktig, se planbeskrivning på sid 13 och på sid 11 
(text på illustrationsplan). Text ska uppdateras enligt följande:

För Byttorpshörn planeras totalt 72 p-platser. 1 st HKP samt 
71 st parkeringsplatser (vilket är enl. P-norm). Fördelat över 
54 st parkeringar i p-däck, 4 st parkeringar samt 1 HKP på 
gården, 13 st parkeringar tillskapas för befintlig bebyggelse.

Dagvatten 
HSB anser att skrivningen om dagvattenhantering på sid 
13 i planbeskrivning är otydlig. HSB återkommer med 
synpunkter på detaljplanen angående dagvattenhantering när 
plankonsulten har utrett frågan med Borås Energi & Miljö.

Buller & vibrationer 
Text på sid 16, tredje stycket, börjar med Hus 1.

Text om ”glasskärm utmed fasad ”måste ändras, ändras till 
enbart ”skärm utmed fasad”.

Enligt vår ljudkonsult måste skärm ha en vikt på 15kg/m2 
och kan således inte utföras av glas utan kommer utföras tät.

Kommentar
Ovanstående synpunkter har beaktats och texten i plan-
beskrivningen har reviderats. Höjderna på plankartan har 
reviderarts för att möjliggöra en bättre utormning av botten-
våningen och omkringliggande mark samtidigt som önskat 
antal våningar bibehålls. 

G16 Fastighetsägare till Byttorpslid 1 & 2 
Kommentar till ändringar från förra förslaget,

Till att börja med så vill vi säga att vi har en förståelse för 
en förtätning av området och att det behövs flera bostäder 
i Borås. Vi har tidigare varit grannar med ett hus som sakta 
har förfallit och vi har förståelse för och ser fram emot att 
en eller flera nya byggnader byggs på Byttorpstå. Det vi har 
synpunkter på är hur det sker, det bör inte ske på ett sådant 
sätt att området förändras helt och hållet.

Vi tycker att det nya förslaget är bättre än det första då den 
nedre byggnaden trappas upp aningen långsammare men det 
är fortfarande alldeles för snabbt. Det nya förslaget känns 
mest som en anledning att snabbt gå vidare då det in prak-
tiken är så pass små ändringar att de inte gör någon större 
skillnad alls.

Sammanfattning av synpunkter 
Vi har synpunkter på följande områden:
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• Byggnadens volym

• Insyn från fastigheten

• Parkeringens storlek

Byggnadens volym 
Vi anser att de ändringar som har gjorts är till det bättre men 
inte på långa vägar tillräckliga.

Precis som kulturnämnden skriver så tycker även vi att 
byggnaden är alldeles för stor för att passa in och därmed 
kommer att förändra intrycket av området på ett negativt sätt. 
Att jämföra det med fastigheten på Ribbingsgatan 6 anser vi 
brister då den nya byggnaden har betydligt fler våningar och 
är högre än den trots att den ligger på lägre marknivå.

Om man tittar på omkringliggande byggnader så finns det 
ingen byggnad med mer än fyra våningar och att då säga att 
en byggnad med sju våningar som är betydligt större än alla 
omkringliggande fastigheter utom fastigheter som ligger 
högre upp i backen (jämfört med dessa så är den nya bygg-
naden inte betydligt större utan bara helt enkelt större) skulle 
passa in känns väldigt märkligt.

Ni skriver som svar på Kulturnämnden bland annat ”vilket 
innebär att såväl områdets dokumentvärden som upplevel-
sevärden kommer att bevaras i allt väsentligt”. Vi har viss 
förståelse för att dokumentvärden kommer att bevaras men 
har svårt att se att upplevelsevärden kommer att bevaras då 
upplevelsen av området kommer att påverkas väldigt mycket 
då den nya byggnaden på grund av sin storlek kommer att 
dominera intrycket av området. 
Vi skulle vilja se att åtminstone det nedre huset skalas ned 
ytterligare. Huset bör trappas upp betydligt långsammare och 
göras åtminstone en våning lägre, helst två. 

Insyn från fastigheten 
Lägenheterna i den nya byggnaden kommer att ha mycket 
stor insyn i våra hus, framförallt in i Ribbingsgatan 3 där ett 
stort antal lägenheter kommer att ha en stor insyn eftersom 
den nya byggnaden är relativt nära och betydligt högre än 
huset på Ribbingsgatan 3. Att lägenheterna av bullerskäl är 
riktade mot Ribbingsgatan gör situationen ännu värre. 

Parkeringens storlek 
Vi tror fortfarande inte att parkeringen under huset kommer 
att vara tillräcklig för att inte påverka parkeringssituationen 
på Ribbingsgatan och omkringliggande gator negativt.

Många lägenhetsinnehavare har idag flera bilar och den andra 
bilen kommer förmodligen att parkeras på gatorna omkring 
den nya byggnaden.

Många lägenhetsinnehavare kommer förmodligen inte att 
köpa/hyra parkering i huset utan väljer istället att ställa sitt 
fordon på gatorna omkring den nya byggnaden.

Vi har även svårt att se att de tre besöksparkeringar som 
planeras byggas kommer att räcka vilket innebär att dessa 
bilar kommer att hamna på gatorna omkring den nya bygg-
naden. 

Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som sammanställts 
i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock yttran-
dena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och denna 
detaljplan för Byttorpshörn.

3. Synpunkter från övriga
G17 Jungfrun 1 
Som Byttorpsbo vidhåller jag tidigare framförda erinringar 
på grund av att planen tillåter nybyggnad som totalt saknar 
hänsynstagande till omgivande bebyggelses skala och 
karaktär. Det är särskilt allvarligt invid ett kulturhistoriskt 
värdefullt område.

Byttorpstå ligger i blickfånget ända nerifrån vägporten. 
Det som byggs där sätter sin prägel på stadsbilden. Illustra-
tionsmaterial i planhandlingen tydliggör att den föreslagna 
nybyggnaden är en koloss i detta sammanhang, helt främ-
mande på denna plats på Nedre Byttorp.

I planhandlingen skrivs ”Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå 
något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen 
men bedöms vara anpassad till omgivningen.” 

Hur kan man påstå detta om en byggnad med tillåten hushöjd 
ca 10 meter högre än flerbostadshusen på motstående sida 
av Alingsåsvägen och bebyggelsen på motstående sida av 
Ribbingsgatan? Man jämför bara med det högre belägna 
funkishuset vid Ribbingsgatan, det enda intilliggande hus 
som inte skiljer sig lika mycket i höjd från nybyggnaden. 

Nybyggnaden har en byggnadsvolym som inte bara i höjd 
utan också i längd och bredd är väsensskild från Nedre 
Byttorps småskaliga flerbostadshus och villor. Sektionerna 
i planhandlingen, och fasadritningen på sidan 7, visar detta 
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tydligt. Fotomontagen med de nya byggnadsvolymerna i vitt, 
nästan ton i ton med himlen, ger inte en rättvisande bild av 
hur stor nybyggnaden kommer att upplevas. 

Minskning av byggnadshöjden som kulturnämnden och 
sakägare framfört kan i viss mån förbättra intrycket.

Vad gäller Byttorpshörn kommer parkeringsdäcket först i 
blickfånget. Dess utformning är mycket viktig, så det inte blir 
en ännu högre grå mur än den uppe vid Nettos parkering. De 
eventuellt senare byggnaderna i fyra våningar ovanpå däcket 
borde sänkas till ungefär samma höjd som det befintliga 
huset på tomten för att inte bli alltför dominant i blickfånget. 
Byttorpshörn blir väldigt kompakt exploaterat, särskilt om 
dessa bullerutsatta hus med smålägenheter byggs ovanpå 
parkeringsdäcket. 

Ger det bostadskvaliteter som håller i längden?

Planförslaget behöver omarbetas så att nybebyggelsen 
utformas med hänsynstagande till omgivande bebyggelses 
skala och karaktär. 

Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som samman-
ställts i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock 
yttrandena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och 
denna detaljplan för Byttorpshörn.

En planbestämmelse har införts vid Byttorshörn, längs med 
Alingsåsvägen, för att säkerställa genomsiktlighet i botten-
plan samt krav på bjälklagshöjd för att inte omöjliggöra för 
framtida centrumverksamhet. 

Att planen medger bostäder och centrum istället för att 
endast tillåta ett parkeringsdäck på platsen ger flexibilitet och 
möjlighet till en attraktivare framtida stadsmiljö. Förslaget av 
smålägenheter vid Byttorshörn är utformat för att möjliggöra 
en ljuddämpad sida för de mindre lägenheterna men är inte 
ett färdigt förslag då exploatören inte avser bebygga det i 
dagsläget. Gaturummet är brett och byggnadens placering 
som sådan riskerar inte att skugga omgivande bebyggelse. 
Samhällsbyggnadsnämndens samlade bedömning är att 
föreslagen bebyggelse är lämplig.

G18  Byttorpslid 15
Undertecknad har följande synpunkter på rubricerad Detalj-
plan

1. Undertecknad är inte behandlad som sakägare. 
Samhällsbyggnadsförvaltnin gen (SBF) har i tidigare svar till 

undertecknad menat att det är bara rena staketgrannar som 
är sakägare. Mellan undertecknads fastighet och Byttorpstå 
ligger bara en kommunal mindre lekplats, som inte fråntar 
undertecknad rätten att vara sakägare. Undertecknad har i 
kontakter med Boverket fått detta bekräftat och det finns 
dessutom rättsfall som styrker detta 

2. I kommunstyrelsens direktiv för planarbetet påpekas 
tydligt att byggnation skall anpassas så den smälter in i 
den typiska bebyggelse som finns på nedre Byttorp. Detta 
direktiv har inte alls följts i framtagen detaljplan. Byggnation 
på Byttorpstå är planerad till 7 våningar högt när det karak-
teristiska på nedre Byttorp är, som det står i Planbeskriv-
ningen, ”En tvåvånings putsad byggnad”. Den planerade 
bygganden passar på inget sätt in i miljön. Att som det står 
i detaljplanen att ”den nya bebyggelsen förhåller sig främst 
till bebyggelsen längs Alingsåsvägen och dess påverkan på 
bebyggelsemiljön på Nedre Byttorp bedöms vara av mindre 
omfattning” är ju ett fullständigt felaktigt påstående av SBF. 
Se bara på fotomontagebilderna i detaljplanen så inser ju var 
och en att påverkan på Nedre Byttorp är grotesk. Hur kan 
man överhuvudtaget tycka att detta är en volym som smälter 
in i bef miljö?

Se även kulturnämndens yttrande i punkt 5 nedan. 

3. Boverket ändrade ganska nyligen (höjde) bestämmelserna 
betr fasadljudbuller. Efter det har det i vetenskapligt belagda 
studier framkommit att detta högre värde kraftigt ökar risken 
för hjärtkärlsjukdomar.

Boverket har tagit till sig detta och planerar nu för en om 
studie och ev ändra (sänka) fasadljudbullervärdet. Detta 
känner förstås SBF till men väljer ändå att avstå från att 
hantera det. Att Borås Stad i en sådan situation skulle 
driva igenom en plan med det felaktiga bullervärdet med 
sjukdomsrisker kan inte anses vara det kommunens invånare 
önskar av sin politiska ledning. I detaljplanen framgår ju 
dessutom att några fasader kommer att få ljudvärden som 
överstiger de nu gällande rekommenderade. För att hantera 
det så vänder och vrider man på planlösningen av lägenheter. 
Ett konstlat sätt för att komma runt ett problem som borde 
hanteras på ett korrekt sätt med dom hälsorisker förhöjda 
bullervärden innebär.

4. Under rubriken ”Gator och Trafik” framkommer tydligt 
att Alingsåsvägen är överbelastad redan idag. Detta har 
också många myndigheter påpekat i sina samråds yttranden. 
SBF svar att Alingsåsvägen kanske kommer att byggas om i 
framtiden tillför ju inget nu. Återkom när vägen är ombyggd 
och se då om det finns möjligheter till byggnation överhu-
vudtaget. Idag, vid vissa tidpunkter dagligen, är det köer från 
Vägporten ända upp till Hestra. Att vid de tiderna komma ut 
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på Alingsåsvägen från Ribbingsgatan är oerhört svårt. Att då 
planera in ett P-garage med in- och utfart på Ribbingsgatan 
i anslutning till Ribbingsgatans korsning med Alingsåsvägen 
är en stor trafikrisk

5. Kulturnämnden avstyrker detaljplanen i sitt yttrande 
p.g.a att byggnadshöjden är för massiv. Området omfattas 
av Kulturmiljöprogrammet och stora delar av detaljplanen 
tar inte hänsyn till detta med hänsyn till stadsbild med mera 
vilket enligt Kulturnämnden är extremt viktigt att ta hänsyn 
till. Stadsbyggnadsförvaltningens svar på detta yttrande är så 
konstigt att det inte går att kommentera. Kulturnämnden är 
ju en viktig part och är värd ett seriöst bemötande.

Att Stadsbyggnadsförvaltningens kör över Kulturnämnden 
och gör sin alldeles egen tolkning av Kulturmiljöprogrammet 
kan inte anses vara acceptabelt.

6. På Byttorpstå stod till för något år sedan en mindre villa 
där det bodde en äldre man. Andra tidigare intressenter av 
tomten, för att bygga något likande som symboliserar nedre 
Byttorp, har fått besked från kommunen att när mannen som 
bodde i huset flyttat, skulle huset rivas och tomten göras om 
till grönyta för att få en trevlig angöring till Nedre Byttorp. 
Artikeln från KD i Borås tidning för ett tag sedan om den 
rådande förtätningshysterien som råder, var till alla delar 
korrekt. Varför skall man förtäta på platser där bebyggelsen 
inte passar in, där man inte klarar ljudvärden utan att mixtra, 
där trafiksituationen redan idag är oerhört överbelastad, 
övergår allt sans och förstånd. Varför inte bygga detta 7 
våningshus på en tomt där det finns bra förutsättningar. 
Sådana tomter finns det i massor. 

Sammanfattning 
Undertecknad motsätter sig den framtagna planen med 
avseende på Byttorpstå enl följande 1. Enl punkt 1 ovan är 
sakägarfrågan inte korrekt hanterad. Undertecknad kräver 
därför att DP arbetet förkastas och om det skall återupptas 
från början, skall det göras på rätt grunder 2. Med hänvis-
ning till punkt 2 - 6 ovan kan DP inte anses uppfylla många 
viktiga sakfrågor. Planen skall därför förkastas. Om det i ett 
omtag och bebyggelsen anpassas, så kan inte högre bebyg-
gelse än den typiska på Nedre Byttorp tillåtas förutsatt att 
buller och trafikkrav kan innehållas vilket inte torde vara 
möjligt med Alingsåsvägen som den är idag

Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som sammanställts 
i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock yttran-
dena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och denna 
detaljplan för Byttorpshörn.

G18 Byttorpsvall 20 

Vi fick information om bygget via Borås Tidning. När vi 
sedan var i stadshuset och fick mer information var chocken 
ett faktum. 7 våningar snett nedanför vår tomt och vi är 
enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen inte sakägare. 

Karaktäriserande för Byttorp är putsade 2-våningshus senare 
har även små fastigheter med lägenheter byggts exempelvis 
Västermalmsg 2, Ribbingsgatan 6 men dom är långt ifrån 
7 våningar. Står man en bit upp på Västermalmsgatan 
och tittar ner mot Byttorpstå ser man tydligt att det inte 
passar in i området. Se sid 8 i planbeskrivningen. Om man 
tittar på sidan 7 och jämför med husen på vänster sida om 
Ribbingsgatan. Där ser man helt klart hur fel det ser ut. 
Det står i planbeskrivningen att bebyggelsemiljön på nedre 
Byttorp bedöms vara av mindre omfattning men på sidan 
10 i planbeskrivningen ser det helt gigantiskt ut. Det skrivs 
också att bebyggelsens höjd vid Byttorpstå är något högre än 
omgivande fastigheter, det är helt fel. 

När det gäller trafiken på väg 180 är den redan idag kraftigt 
överbelastad med långa köer och mycket buller vissa tider. 
Bullermätningarna som beskrivs verkar vara på gränsen till 
vad som är tillåtet. Infrastruktur från Sandhult till Viared är 
väl 30 år gammal och lär inte byggas de närmsta åren varvid 
trafikintensiteten kommer att öka på nuvarande väg 180 till 
Borås och därmed ökat buller och ännu längre köer. Bygg 
den nya vägen mellan Sandhult och Viared innan ni bygger 
fler fastigheter som belastar väg 180 där belastningen är som 
värst. 

Det är svårt att se denna planerade byggnad som någon form 
av entré till stadsdelen Byttorp. Kulturnämnden avstryker 
detaljplanen pga att den förslagna tillkommande bebyggelsen 
inte tar hänsyn till stadsbilden som gäller Byttorpstå. De ser 
klart och tydligt att den förslagna byggnadsvolymen är helt 
fel. Här kan man se att fyra våningar är att föredra då får 
man en bättre linje mot Ribbingsgatan och husväggen mot 
väg 180 blir inte så hög. En betydligt bättre byggnad som 
entré till Byttorp. 

Angående parkering så är det många bilar som står på 
gatorna runt omkring efter kl 16.00. 39 parkeringsplatser 
är planerade i garaget det kommer inte att räcka. I dag har 
många familjer fler bilar. 

Vi anser att nuvarande detaljplan skall omarbetas. Huset är 
för stort, trafiken på väg 180 blir ännu värre och bullerni-
våerna kommer att öka. Bygg stora hus där infrastrukturen 
fungerar.

Vi vill behålla vårt mysiga Byttorp.
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Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som samman-
ställts i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock 
yttrandena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och 
denna detaljplan för Byttorpshörn.

4. Kvarstående synpunkter
Sakägare och övriga listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts i samrådet/ granskningen. 
Rörande synpunkter från sakägare samt övriga så bemöts 
de i granskningsutlåtandent tillhörande detaljplanen för 
Byttorpstå.

Sakägare:

 » HSB

 » Byttorpsgräns 6 och 7 

 » Byttorpslid 1 

 » Byttorpslid 2 

Övriga:

 » Byttorpsvall 20

 » Jungfrun 1

 » Byttorpslid 15

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult  
    Krook & Tjäder AB

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på bebyggelsen vid Byttorpstå samt påverkan 
rörande skuggning. En sol/skuggstudie togs fram i samband med granskning)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå 
samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och trafiksituationen)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå, 
trappningen av bebyggelsen, insyn m.m. samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och 
trafiksituationen)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse, kulturmiljön m.m.)

(Hade i samrådet synpunkter på att inte bli bedömd sakägare, höjden på tillkommande 
bebyggelse samt minskat värde på den egna fastigheten)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå, 
trappningen av bebyggelsen, insyn m.m. samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och 
trafiksituationen)
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Karon 1 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked för Karon 1. 

 

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00551 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2019-09-05 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00551 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för Karon 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked för Karon 1.        

Sammanfattning  

Exploatören har ansökt om att få bygga på befintlig byggnad med fem våningar 
och ändra användningen för möjliggöra hotell med ca 100 gästrum och kontor. 
Fastigheten ligger invid Allégatan. Exploatören har inte visat på hur de löser p-
behovet. Förslaget behöver förtydligas avseende logistikhantering med sopor, 
godsleveranser m.m. 
 
Fastigheten är en del av Borås rutnätsstruktur som har ett kulturhistoriskt värde. 
Intill fastigheten ligger Carolikyrkan och andra byggnader som är viktiga element 
för stadsbilden och den kulturhistoriska miljön i centrum. Carolikyrkan har varit 
ensam högsta punkt i området sedan 1600-talet. Förslaget påverkar hela staden och 
syns från många håll. Under planprocessen ska man studera hur den tillkommande 
påbyggnaden påverkar stadsbilden från längre håll.  
 
En anpassad påbyggnad kan vara möjlig att tillåta.  Frågan måste utredas i 
planarbetet, särskilda volymstudier, solstudier och gestaltningsfrågor kommer 
behövas i planarbetet för att fastställa lämplig exploateringsgrad och hushöjd. Även 
buller, parkering, anslutning för leveranser och byggnaden konstruktion behöver 
utredas. 
 
Exploatören ska stå för alla kostnader och utredningar i samband med 
detaljplanens upprättande.  
 
För att få en bra helhetsbild måste hela kvarteret Karon ingå i detaljplaneändringen 

för att säkra de befintliga kulturvärdena i omkringliggande byggnader. Ingen 

inskränkning bör tillåtas på den allmänna platsmarken.      

        

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Karon 1, 2019-05-28   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 





























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på remiss: Trafikverkets rapport. Längre lastbilar 

på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Översända skrivelsen till Infrastrukturdepartementet.        

 

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-16 Niklas Arvidsson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-16 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00581 1.1.2.1 Programområde 05 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2019-08-29 Bengt Himmelmann   

  Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00581 1.1.2.1 

  

 

Svar på remiss: Trafikverkets rapport. Längre lastbilar 

på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända skrivelsen till Infrastrukturdepartementet.        

Ärendet i sin helhet 

Trafikverket har utrett förutsättningarna för att framföra längre lastbilar – det 

som kallas High Capacity Transports (HCT) – på det svenska vägnätet. 

Identifierat vilka vägar som det bör tillåtas längre lastbilar på, analyserat 

konsekvenserna av ett sådant upplåtande samt föreslagit vilka 

författningsändringar som krävs för att det ska bli möjligt. Möjligheten att 

trafikera det svenska vägnätet med tyngre lastbilar, med en maxbruttovikt på 74 

ton, har tidigare utretts och de första vägarna med bärighetsklass (BK) 4 där 

detta är tillåtet öppnades för trafik i juli 2018. 

Andra länder har upplåtit delar av vägnätet även för längre lastbilar. Exempelvis 

tillåter Finland lastbilar med en längd upp till 34,5 meter på sitt vägnät sedan 

den 21 januari 2019. För att analysera vilka delar av vägnätet som var lämpliga 

för längre fordon delades vägnätet in i tre kategorier; motorvägar, övriga 

mötesfria vägar samt icke mötesfria vägar. Dessutom gjordes en övergripande 

analys av anslutningar till terminaler som är en kritisk aspekt för att 

transportörerna ska kunna tillgodogöra sig nyttan med de längre lastbilarna. 

Resultatet från analysen indikerar att cirka 900 mil vägar teoretiskt sett skulle 

kunna upplåtas för längre lastbilar, där den ungefärliga fördelningen är 200 mil 

motorväg, 300 mil övrig mötesseparerad väg och 400 mil icke mötesseparerad 

väg. Det är dock inte praktiskt möjligt att upplåta alla delar eftersom det är 

många osammanhängande sträckor. 

Trafikverket bedömer att ett sammanhängande vägnät som uppgår till cirka 450 

mil kan upplåtas för längre lastbilar inom en snar framtid. Det finns ett antal 

mindre brister som skulle behöva åtgärdas på längre sikt.  

En av de utpekade vägarna är Väg 40 (Göteborg–Jönköping–Nässjö) som 

teoretiskt skulle kunna upplåtas inom ett år. 

Ett litet urval av anslutningsvägar till och från centrala hamnar och terminaler 

har också analyserats översiktligt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Resultatet 

av analysen indikerar att det finns smärre brister på flera anslutningsvägar, men 

totalt sett finns det relativt goda möjligheter för längre lastbilar att ta sig fram på 

många av anslutningsvägarna. Trafikverket anser att en översyn av lämpliga 
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anslutningsvägar till och från start- och målpunkterna bör genomföras för att 

säkerställa att vägnätet blir användbart. Översynen bör ta hänsyn till 

transportflöden och framtida logistikupplägg där längre lastbilar är inblandade. 

Borås Stads synpunkter 
Borås stad ställer sig bakom förslaget på längre lastbilar. Svaret på remissen har 

tagits fram tillsammans med Tekniska förvaltningen och Näringslivsenheten. 

Borås är ett snabbt växande logistikcentrum i Västra Götalandsregionen och 

avlastar därmed storstadsregionen, Göteborg, med både lägre miljöbelastning 

och starkare tillväxt som konsekvens. Arbetet med HCT stödjer den 

utvecklingen. Det understryks även i Västra Götalandsregionens 

godstransportstrategi. 

Inom kommunen finns en traditionen av handel och textil som förenas i 

postordern och e-handeln, där Borås är ett nordiskt centrum med många 

välkända företag. Många miljoner paket skickas från Borås varje år. Postorderns 

och e-handelns vana att hantera varuflöden har gett Borås spetskompetens 

inom logistik och distribution. Verkstad, trävaror och elektronik är andra tunga 

delar av Borås industri. En uppskattning är att cirka 10 miljoner ton gods berör 

Borås, där cirka hälften är transitgods. Med ett införande av längre lastbilar kan 

en rad positiva effekter uppnås, exempelvis effektivare utnyttjande av 

väginfrastrukturen, lägre kostnader för transporter (ökad konkurrenskraft), 

minskad energianvändning och minskning av koldioxidutsläpp och andra 

emissioner. 

Borås strategiska läge är ett skäl till att många företag väljer Borås. Borås är 

knutpunkt för fyra riksvägar, bland annat väg 40 mellan Göteborg och 

Stockholm. En dryg halvtimmes resa bort ligger Landvetter Airport, på en 

timma nås hamnen i Göteborg. Utmed väg 40 finns bl.a. Viared, ett stort 

verksamhetsområde med mycket lager- och e-handelsverksamhet. Längre 

lastbilar är en stor potential för att kombinera import- och exportflöden hos 

verksamheter inom kommunen.  

Ur ett näringslivsperspektiv är det viktigt att nå start- och målpunkter för att 

företagen fullt ut ska nyttja möjligheten med längre lastbilar. Varuägare, 

transportörer och fordonstillverkare måste alla tillsammans med 

infrastrukturansvarig finnas med i utvecklingen av HCT-transporter. Dessa 

intressentgrupper har olika mål och förutsättningar såsom olika varuslag, 

transportavstånd, godsmängder och hanteringsbehov som skiljer sig för att 

skapa effektiva transporter. Med det starka näringslivsklimatet, närheten till 

nationella kompetensresurser som RISE (Research Institutes of Sweden) och 

Chalmers är det lämpligt att etablera en plattform för HCT-utveckling i en bred 

ansats med näringslivet och kommunen i Borås som etablerad partner. 

 

Därför är en fortsatt stöttning av utvecklingsprojekt viktigt för att möta olika 

intressenters behov. Viktigt att också ta del av erfarenheter från hur Finland 

genomfört sitt arbete med HCT-transporter samt även kopplat till tyngre 

fordon.  
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Att t.ex. kunna transportera två stycken 45-fots containers direkt från hamnen i 

Göteborg till Borås ställer krav på hamnen och terminaler samt på de lokala 

gatunätet vid verksamhetsområden och omlastningsterminal. Även rastplatser 

på verksamhetsområden måste utformas för möjligheten att ställa upp längre 

fordon.  

Borås håller med slutsatserna som framkommit vid tidigare utskick till 

kommuner angående anslutningsvägar och terminaler, att externa 

finansieringslösningar bör finnas för att anpassa befintlig infrastruktur till längre 

fordon. Att säkerställa att transporterna når hela vägen fram till sin start- 

målpunkt är en förutsättning för att nyttorna med längre lastbilar ska infrias.  

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport – N2018 04593 MRT 2019-06-10 

2. Remissmissiv – I2019 01058 TM 2019-06-10   

 

 

Beslutet expedieras till 

1. i.remissvar@regeringskansliet.se  

2. peter.kalliopuro@regeringskansliet.se  

Svar senast den 7 oktober 2019. Ange diarienummer: I2019/01058/TM 

Infrastrukturdepartementet 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:peter.kalliopuro@regeringskansliet.se
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Sammanfattning och slutsatser  

De transportpolitiska målen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. En möjlig del i 
arbetet med att erbjuda ett effektivt transportsystem är att införa High Capacity Transports 
(HCT), det vill säga fordon med högre kapacitet, exempelvis i form av längd och tyngd, än 
vad som är möjligt med dagens konventionella fordon. Möjligheten att trafikera det svenska 
vägnätet med tyngre lastbilar, med en maxbruttovikt på 74 ton, har tidigare utretts och de 
första vägarna med bärighetsklass (BK) 4 där detta är tillåtet öppnades för trafik i juli 2018. 
Andra länder har upplåtit delar av vägnätet även för längre lastbilar. Exempelvis tillåter 
Finland lastbilar med en längd upp till 34,5 meter på sitt vägnät sedan den 21 januari 2019.  

Inom ramen för detta uppdrag har Trafikverket utrett förutsättningarna för att framföra 
längre lastbilar på det svenska vägnätet, identifierat vilka vägar som det bör tillåtas längre 
lastbilar på, analyserat konsekvenserna av ett sådant upplåtande samt föreslagit vilka för-
fattningsändringar som krävs för att det ska bli möjligt.  

För att analysera vilka delar av vägnätet som var lämpliga för längre fordon delades vägnätet 
in i tre kategorier; motorvägar, övriga mötesfria vägar samt icke mötesfria vägar. Dessutom 
gjordes en övergripande analys av anslutningar till terminaler som är en kritisk aspekt för 
att transportörerna ska kunna tillgodogöra sig nyttan med de längre lastbilarna.  

I analysen har utgångspunkten varit att de längre lastbilarna ska ha samma funktionalitet 
som de fordon som infrastrukturen dimensioneras efter idag, med undantag för sådant som 
inte är möjligt på grund av fordonslängden. För att bedöma om infrastrukturen är lämplig 
för längre lastbilar har vi tittat på följande aspekter: transportrummet, omgivningsskydd, 
vägrenar, körfältsbredd, kö och magasinering, korsningar, skadereducering, påfarter och 
avfarter, växlingssträckor, omkörningsmöjligheter, sikt i korsning, utrymningstider i tra-
fiksignaler, gång- och cykeltrafik, tätortsgenomfarter, rastmöjligheter samt nödstopp. 

Resultatet från analysen indikerar att cirka 900 mil vägar teoretiskt sett skulle kunna upp-
låtas för längre lastbilar, där den ungefärliga fördelningen är 200 mil motorväg, 300 mil 
övrig mötesseparerad väg och 400 mil icke mötesseparerad väg. Det är dock inte praktiskt 
möjligt att upplåta alla delar eftersom det är många osammanhängande sträckor. 

Trafikverket bedömer att ett sammanhängande vägnät som uppgår till cirka 450 mil kan 
upplåtas för längre lastbilar inom en snar framtid. Det finns ett antal mindre brister som 
skulle behöva åtgärdas på längre sikt. Kostnaderna för detta bedöms uppgå till cirka 150 
miljoner kronor. De utgörs av vägarna E4, E6, E18 (Karlstad–Stockholm–Kapellskär), E16 
(Borlänge–Gävle), E20, E22, Väg 40 (Göteborg–Jönköping–Nässjö), Väg 23 (Hässleholm–
Växjö), Väg 25 (Ljungby–Växjö), Väg 44 (Trollhättan–Uddevalla), Väg 73, Väg 56 och 70 
(Västerås–Sala–Borlänge) samt Väg 75 (södra länken). Dessa sträckor skulle kunna upplåtas 
inom ett år, med undantag för sträckorna Väg 23 (Hässleholm–Växjö) och E22 (Karls-
krona–Norrköping) som beräknas kunna öppnas för trafik av längre lastbilar till år 2023 
respektive 2025.  

Ett litet urval av anslutningsvägar till och från centrala hamnar och terminaler har också 
analyserats översiktligt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Resultatet av analysen indikerar 
att det finns smärre brister på flera anslutningsvägar, men totalt sett finns det relativt goda 
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möjligheter för längre lastbilar att ta sig fram på många av anslutningsvägarna. Trafikverket 
anser att en översyn av lämpliga anslutningsvägar till och från start- och målpunkterna bör 
genomföras för att säkerställa att vägnätet blir användbart. Översynen bör ta hänsyn till 
transportflöden och framtida logistikupplägg där längre lastbilar är inblandade. 

För att bedöma konsekvenserna av ett införande av längre lastbilar på det föreslagna väg-
nätet genomfördes en kvantitativ analys av de samhällsekonomiska effekterna.  Även en 
kvalitativ bedömning av effekter, transportpolitisk måluppfyllelse och fördelningseffekter 
genomfördes. Utgångspunkt i båda bedömningarna var befintlig kunskap och forskning. 
Konsekvensanalysen grundar sig på ett antagande om ett fortsatt upplåtande av vägnätet för 
tyngre lastbilar upp till 74 ton, oberoende av om längre lastbilar tillåts eller inte.  

Den kvantitativa analysen visar på en samhällsnytta mellan cirka 9,5 och 14 miljarder kro-
nor. Storleken av nyttorna med ett införande av längre lastbilar är något osäkra, men de 
sammanvägda effekterna är otvetydigt positiva. Detta eftersom de positiva effekterna vida 
överstiger de negativa effekterna, vilket förefaller rimligt eftersom det föreslagna vägnätet 
till stor del har en hög standard samtidigt som nästan hälften av godstransporterna på väg 
sker på detta vägnät. Det föreslagna vägnätet kan öppnas utan några större åtgärder, men 
det finns ett smärre anpassningsbehov på längre sikt där kostnaderna uppskattas till cirka 
150 miljoner kronor. De åtgärder i det föreslagna vägnätet som redan är planerade att ge-
nomföras de kommande åren kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för att tillåta 
längre lastbilar. 

Enligt den samhällsekonomiska kalkylen kommer ett införande av längre lastbilar att bidra 
till positiva effekter på trafiksäkerheten. Det följer framförallt av att vägnätet trafikeras av 
ett lägre antal lastbilar, vilket minskar risken för frontalkollisioner. Det vägnät som föreslås 
upplåtas i ett första skede består också till stor del av mötesseparerade vägar och de övriga 
vägarna är relativt breda och anses ha en god väggeometri och därför bedöms trafiksäker-
heten inte påverkas negativt. Det finns dock viktiga aspekter som bör beaktas som inte ingår 
i kalkylen, framförallt på de vägar som inte är mötesseparerade. Det tar längre tid att köra 
om ett längre fordontåg och längre omkörningstid innebär att omkörande fordon befinner 
sig i mötande körfält under en längre tid, vilket kan bidra till ökade kollisionsrisker. Trafik-
säkerheten för oskyddade trafikanter bedöms förbli opåverkad på vägnätet, men en annan 
faktor som behöver tas i beaktande är upplevd osäkerhet, eller otrygghet, hos oskyddade 
trafikanter som blir omkörda av längre lastbilar.  

Storleken på nyttorna med att tillåta längre lastbilar avgörs delvis av hur effekter på över-
flyttningar och inducerad trafik ser ut. Den ökning av transportkostnadseffektiviteten som 
längre lastbilar ger upphov till leder, allt annat lika, till viss överflyttning från järnväg och 
sjöfart till väg. Enligt tidigare studier är storleksordningen på överflyttningar och inducerad 
trafik dock osäker, främst eftersom styrmedel och andra incitament också påverkar lastbil-
arnas transportkostnadseffektivitet. Genom att kombinera ett upplåtande av vägnätet för 
längre lastbilar med tillgång till kombiterminaler samt styrmedel och andra incitament finns 
en möjlighet att neutralisera oönskade överflyttningseffekter och istället främja överflytt-
ning till järnväg och sjöfart samt intermodala transporter. Mer kunskap om överflyttnings-
effekter behövs i framtiden. 
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När det krävs mindre lastbilar för att transportera samma godsmängder leder det till reduk-
tioner av koldioxidutsläpp, luftföroreningar och annan miljöpåverkan. Både längre och tyng-
re lastbilar är mer klimateffektiva än enbart tyngre lastbilar. Klimateffektiviteten skulle des-
sutom gynnas ytterligare av ett samtidigt införande av styrmedel och andra incitament som 
bidrar till att dämpa överflyttningseffekter samt möjliggöra för intermodala transporter. 

För att nyttorna med längre lastbilar ska infrias krävs att ett antal förutsättningar är upp-
fyllda; antagandena om krav på fordonens egenskaper samt infrastrukturutformning bör 
vara uppfyllda för att säkerställa att tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten 
bibehålls, regelefterlevnad behöver säkerställas, transporterna bör kunna nå ända fram till 
start- och målpunkter eller annan lämplig omlastningsplats, tillräckliga omledningsvägar 
bör finnas för att säkerställa redundans och minimera störningar vid incidenter, och takten 
för och omfattningen av upplåtandet bör vara transparent så att näringslivet utan alltför 
stora affärsmässiga risker kan ställa om efter och ta del av de nya förutsättningarna. 

Huvuddragen i Trafikverkets förslag till författningsändringar är dessa: 

• Det införs en möjlighet att på vissa i föreskrifter utpekade vägar föra fordonståg som 
är upp till 34,5 meter långa, under förutsättning att de följer det EU-gemensamma 
modulsystemet. (trafikförordningen) 

• Trafikverket respektive kommunerna ges, i egenskap av väghållare, bemyndigande 
att meddela föreskrifter om vilka allmänna vägar som de längre fordonstågen ska få 
trafikera. (trafikförordningen) 

• Ägaren av ett fordon åläggs, vid sidan av föraren, ett ansvar för att den största 
tillåtna längden för ett fordon inte överskrids. (trafikförordningen) 

• Ett nytt vägmärke införs i form av ett lokaliseringsmärke för vägvisning av de längre 
fordonstågen. (vägmärkesförordningen) 

Trafikverkets förslag: 

1. Transportstyrelsen bör i samråd med andra berörda myndigheter i enlighet 
med det föreslagna bemyndigandet identifiera vilka ytterligare krav på längre for-
donståg (längre än 25,25 meter) som krävs för att bibehålla en hög nivå på trafik-
säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i transportsystemet.  

2. Trafikverket bedömer att ett vägnät i ett sammanhängande transportstråk 
som uppgår till cirka 450 mil kan upplåtas för längre lastbilar i ett första skede. 
Stora delar av detta vägnät skulle kunna öppnas för trafik inom ett år, och hela det 
föreslagna vägnätet bedöms kunna öppnas till år 2025. Det finns redan planerade 
åtgärder som skapar förutsättningar för att trafikera vägnätet med längre lastbilar i 
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. De delar som inte kan öppnas di-
rekt planeras öppnas successivt i takt med att de planerade åtgärderna genomförs.  

3. En fördjupad utredning bör påbörjas för att analysera vilka logistiska behov 
som finns för att transporter med längre lastbilar ska kunna ske på ett effektivt sätt. 
Det inkluderar bland annat att utefter det föreslagna vägnätet identifiera vilka 
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transportflöden som är aktuella, vilka logistikupplägg som är effektiva och vilka an-
slutningsvägar till start- och målpunkter som är lämpliga för längre lastbilar. En 
övergripande analys visar att det finns relativt goda förutsättningar att finna lämp-
liga anslutningsvägar. Det framgår dock av de synpunkter som inkommit från kom-
muner att det finns behov av en särskild utredning. En sådan utredning bör initieras 
så snart som möjligt om det finns en ambition att börja trafikera vägnätet med 
längre lastbilar. Förslagsvis blir Trafikverket ansvarig för en sådan utredning och 
genomför den i samråd med berörda kommuner.  

4. Trafikverket bör tillsammans med branschen skapa former för och inleda 
dialog med näringslivet om det fortsatta upplåtandet av ett vägnät för längre last-
bilar. Den genomförda analysen visar att det finns en potential att öppna upp ett 
nästan dubbelt så stort vägnät som det som föreslås i ett första skede. Trafikverket 
avser att fortsätta att analysera möjligheterna till att utöka vägnätet för längre last-
bilar utifrån vägarnas lämplighet och vilka åtgärdsbehov som finns på dessa sträck-
or samt mellanliggande delar för att de ska kunna öppnas i ett sammanhängande 
vägnät. Den analysen kan sedan användas i en dialog med näringslivet i syfte att 
genomföra rätt åtgärder för att kunna realisera största möjliga nytta för samhället. 

5. Förslagen som är tänkta att bidra till goda förutsättningar för regelefterlev-
nad bör genomföras. Trafikverket bidrar med att märka ut vägnätet med lokalise-
ringsmärke där det finns behov för att underlätta att göra rätt. Trafikverket anser att 
det krävs en viss erfarenhet och utbildning för att framföra de längre lastbilarna på 
ett trafiksäkert sätt och föreslår därför att transportbranschen själva ansvarar för att 
både ägare och förare har relevant kompetens i form av erfarenhet och utbildning. 
Förslagsvis kan en utbildning tillhandahållas av ledande branschorganisationer och 
sedan rekommenderas till transportföretagen. I linje med det föreslår även Trafik-
verket att både föraren och ägaren har ansvar för och kan ställas till svars för över-
trädelse av största tillåtna längd.  

6. Fortsatt forskning inom området behövs för att öka kunskaperna och bidra 
till ett effektivt och långsiktigt hållbart införande av HCT-fordon på det svenska väg-
nätet. Den framtida forskningen bör ha fokus på de delar där det finns stora behov 
av mer kunskap för att möjliggöra ett effektivt och mer omfattande upplåtande av 
vägnätet. Det innebär bland annat att öka kunskapen om hur de längre lastbilarna 
fungerar för transporter utanför det större vägnätet. Forskningen bör även vara in-
riktad på att öka kunskapen om multi- och intermodala transportupplägg där längre 
lastbilar ingår som en del i transportkedjan. 
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1. Inledning 

De transportpolitiska målen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. En möjlig del i 
arbetet med att erbjuda ett effektivt transportsystem är att införa High Capacity Transports 
(HCT), det vill säga fordon med högre kapacitet, exempelvis i form av längd och tyngd, än 
vad som är möjligt med dagens konventionella fordon. Möjligheterna att framföra tyngre 
lastbilar med en maxbruttovikt på upp till 74 ton finns redan på delar av det svenska väg-
nätet, där de första vägarna öppnades för konventionell trafik i juli 2018. Att tillåta längre 
lastbilar skulle kunna bidra till att öka möjligheterna för att effektivisera transportsystemet 
och minska miljöbelastningen från godstransporter på väg, och dessutom bidra till att stärka 
konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Inom ramen för detta uppdrag utreds förutsätt-
ningarna för att framföra längre lastbilar på det svenska vägnätet, konsekvenserna av ett 
sådant upplåtande samt vilka författningsändringar som krävs för att det ska bli möjligt. 

1.1. Uppdraget 

Trafikverket fick den 30 augusti 2018 i uppdrag0F1 av regeringen att analysera om och var 
längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och 
minska godstransporternas klimatpåverkan. Uppdraget skulle redovisas till regeringskansli-
et senast den 31 mars 2019. 

Sammanfattningsvis består uppdraget av följande: 

• Analysera om och var längre lastbilar kan tillåtas på det svenska vägnätet. Analysen 
innefattar en bedömning av vilka vägar som kan upplåtas för längre lastbilar, samt 
en beskrivning av förutsättningarna för ett upplåtande av det svenska vägnätet. 

• Redovisa konsekvenserna av ett upplåtande av ett vägnät för längre lastbilar. Be-
skrivningen skulle innehålla samhällsekonomiska effekter och de kostnader som 
eventuellt medföljer av ett framtida upplåtande, samt effekterna på de transport-
politiska målen. Konsekvensbeskrivningen skulle även särskilt belysa hur möjlig-
heterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart påverkas.  

• Trafikverket skulle i samråd med Transportstyrelsen ta fram förslag på nödvändiga 
författningsändringar.  

Skäl för regeringens beslut 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Riksdagen har beslutat om transportpolitiska mål som är indelade i ett funktions- och ett 
hänsynsmål, där funktionsmålet berör tillgänglighet och hänsynsmålet berör säkerhet, miljö 
och hälsa. Riksdagen har utöver det beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet 

                                                            
1 Uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet, (RB II 18 

N2018-04593-MTR). 
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innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, förutom inrikes luftfart, ska 
minska med minst 70 procent senast fram till år 2030 med år 2010 som referensår.  

Regeringen har även beslutat om en nationell godsstrategi med syfte att bidra till att de att 
ambitionerna för transportsystemet om transporteffektivitet och klimatmålsättningar ska 
kunna uppnås. Strategin innefattar en mängd konkreta initiativ som ska bidra till ett effek-
tivt, kapacitetsstarkt och hållbart transportsystem. Att tillåta längre lastbilar på vägnätet är 
ett av initiativen som ska bidra till att uppnå de målsättningarna. 

1.2. Ramar och förhållningssätt 

Uppdragets korta tidsperiod har föranlett att det inte har funnits utrymme för att initiera ny 
kunskap och metodik. Det innebär att bedömningarna som görs baseras på befintlig kun-
skap och kvalificerade expertbedömningar från forskare och experter inom relevanta om-
råden. I de fall osäkerheterna har bedömts vara större har känslighetsanalyser alternativt 
tydliga beskrivningar gjorts.  

Utgångspunkten för analyserna av vägnätet har varit att ett upplåtande ska ske med en 
fortsatt hög nivå på tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Det innebär bland 
annat att även oskyddade trafikanter har beaktats vid bedömningen ur ett trafiksäkerhets-
perspektiv. Begreppet tillgänglighet är i detta sammanhang relaterat till tunga transporters 
utrymmesbehov (lastbilar och bussar) och begreppet framkomlighet är mer relaterat till 
personbilsperspektivet och faktorer som påverkar hastigheten, exempelvis vägkurvatur och 
siktförhållanden.  

Förslagen till författningsändringar har tagits fram i samråd med Transportstyrelsen och 
har även stämts av med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Samverkan och inhämtande av synpunkter har skett med näringslivet i Nationella godstran-
sportsrådet och fordonsindustrin, samt med andra berörda myndigheter, bland annat Stat-
ens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Myndigheten för Samhällsskydd och Bered-
skap (MSB) och Trafikanalys. En dialog med SKL och samverkan med ett urval av kommu-
ner med större hamnar och terminaler har skett för att inhämta särskilda behov som kan 
finnas på det kommunala vägnätet.  

1.3. Avgränsningar 

I utredningen har vi valt att analysera längre lastbilar på upp till 34,5 meter. Anledningen 
till det är främst att det bidrar till att öka potentialen för intermodala transporter, bland 
annat eftersom 45-fots-containrar blir allt vanligare för sjöfarten. Analysen har fokus på det 
statliga vägnätet men även det kommunala perspektivet har beaktats till viss del, framförallt 
när det gäller möjligheten att framföra transporter till större hamnar och terminaler.  

En förutsättning för att kunna genomföra analysen har varit att anta vissa egenskaper hos de 
framtida fordonen som ska trafikera vägnätet. Det gäller antaganden på bland annat lastbil-
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arnas stabilitet (vält- och sidostabilitet) samt deras förmåga att framföras i trängre utrym-
men såsom kurvor och rondeller. Principiellt har vi även försökt att förhålla oss till de krav 
som redan införts i Finland, där de sedan den 21 januari 2019 tillåter fordon på upp till 34,5 
meter på hela sitt vägnät. Det finns även ett värde i att harmonisera det svenska och finska 
regelverket i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta gränsöverskridande trans-
porter. 
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2. Näringslivets behov och övergripande 
förutsättningar för att tillåta längre lastbilar 

2.1. Näringslivets behov 

Under uppdragets gång har Trafikverket haft kontakt med näringslivet för att samla in deras 
behov i olika sammanhang, bland annat genom deltagande i en workshop som arrangerades 
av samverkansplattformen Closer och via dialoger med fordonsbranschen. Under uppdraget 
har även samråd skett med Nationella godstransportrådet. Nedan följer en sammanställning 
av de synpunkter som har framförts i dessa sammanhang. 

På workshopen framkom att det finns ett önskemål från näringslivet att det på längre sikt 
ska vara tillåtet att kunna trafikera hela det svenska vägnätet med längre lastbilar enligt den 
finländska modellen. Det finns ett behov hos näringslivet att kunna nyttja vägnätet på ett 
sätt som gör det möjligt för transporterna att nå industrier, fabriker och andra start- och 
målpunkter som inte ligger utefter det stora vägnätet. Det finns dock en förståelse för att det 
inte är möjligt att upplåta de mer perifera delarna av vägnätet med mindre vägbredder och 
sämre väggeometri i ett första skede.         

Det framkom även på workshopen att om inte hela vägnätet kan upplåtas är det viktigt att 
stora delar av de större transportlederna – det nationella stamvägnätet – kan upplåtas i ett 
tidigt skede som grund för en fortsatt utbyggnad. En stor andel av godstransporterna går på 
detta vägnät och det är där de stora samhällsnyttorna kan realiseras i ett första skede. Det 
lyftes dock fram att det är av största vikt att det genomförs ett fortsatt utredningsarbete för 
att analysera möjligheterna att upplåta det övriga vägnätet. I det sammanhanget lyftes den 
danska modellen för att tillåta vägar för tyngre fordon fram, det vill säga att när näringslivet 
framför specifika behov utreds dessa vägar särskilt, sträcka för sträcka, för beslut.  

I nästan samtliga dialoger med näringslivet påpekades vikten av att kunna nå start- och mål-
punkter för transporterna för att företagen ska kunna nyttja möjligheterna med längre last-
bilar. I första hand är önskemålet att kunna nå till så många av de befintliga start- och mål-
punkterna som möjligt, men ett viktigt minimibehov för att transportlogistiken ska kunna 
fungera effektivt är att de längre lastbilarna kan nå fram till de större start- och målpunkt-
erna längs med de större transportlederna. Detta oavsett vem som är väghållare.  

Alla parter på workshopen var dessutom överens om att regelefterlevnaden är mycket viktig 
för transporter med HCT-fordon. Olika sätt att säkerställa regelefterlevnad på föreslogs; 
bland annat intelligent tillträdeskontroll (ITK) och den mer självreglerande metoden Fair 
Transport, en transparent redovisning av att ett åkeri lever upp till lagkrav och mervärden. 
Ett förenklat regelverk efterfrågades också för att göra det lättare för näringslivet att hålla 
reda på sina skyldigheter. En annan fråga som lyftes var vikten av att förarna har rätt behör-
ighet för att framföra längre lastbilar. Workshopdeltagarna ansåg att någon form av särskild 
kompetens eller vidareutbildning var nödvändig, men att branschen var lämplig att själv 
säkerställa detta genom att tillhandahålla internutbildning i enlighet med branschrekom-
mendationer som då skulle behöva tas fram. 
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Näringslivet betonade också vikten av att regeringen och involverade myndigheter är tydliga 
och transparenta när det gäller de framtida planerna på omfattning och takt för upplåtandet. 
Detta är en förutsättning för att de som investerar i HCT-fordon ska kunna planera invest-
eringsbeslut och inte riskera att gå miste om de nyttor som legat till grund för beslutet till 
investeringen.  

I dialogen med näringslivet har det även framkommit önskemål om att tillåta en högre 
maxbruttovikt för lastbilarna. Motiveringen till detta är att inte hela effektiviseringspoten-
tialen kan realiseras om inte de längre lastbilarna får framföras med en högre maxbruttovikt 
än 64 ton. Anledningen är att de längre lastbilarna kommer att ha en högre tomvikt och där-
för får transportera en mindre nettolast jämfört med idag om inte också den tillåtna max-
bruttovikten höjs. Det kommer innebära att de längre lastbilarna kan få begränsad använd-
ning om inte ett vägnät för längre fordon även är upplåtet till BK4, det vill säga en maxbrut-
tovikt på 74 ton.  

Den framtida forskningen bör ha fokus på de delar där det finns stora behov av mer kunskap 
för att möjliggöra ett effektivt och mer omfattande upplåtande av vägnätet. Det innebär 
bland annat att öka kunskapen om hur de längre lastbilarna fungerar för transporter utanför 
det större vägnätet. Forskningen bör även vara inriktad på att öka kunskapen om multi- och 
intermodala transportupplägg där längre lastbilar ingår som en del i transportkedjan.  

2.2. Internationell utblick 

Det som framförallt är gemensamt för länderna som har utvecklat och använder HCT-
fordon är att transportkostnaden har en betydande påverkan på den totala kostnadsbilden. 
HCT-fordon med en längd över 25,25 meter används exempelvis i konventionell trafik i 
Kanada, Brasilien, Mexiko, Sydafrika, Nya Zeeland och numera även Finland. Gemensamt 
för dessa länder är att de är stora råvaruproducenter, ofta med lågförädlade produkter, och 
att de har stora transportavstånd. Australien har mer är tre decenniers erfarenhet av HCT-
fordon och där finns upp till fyra olika nivåer på vägar för HCT- fordon där de största last-
bilarna kan väga upp till 132 ton. I övriga delar av Europa pågår endast försöksverksamhet 
med fordon som är längre än 25,25 meter, där de flesta demonstrationsprojekten pågår i 
Sverige och Spanien.  

2.2.1. Finland 

I Europa har Finland och Sverige sedan länge tillåtit 25,25 meter långa fordon på vägnätet 
medan övriga Europa generellt har haft 18,75 meter som maximal fordonslängd. Finland är 
det enda land i Europa som hittills har beslutat om att tillåta upp till 34,5 meter långa for-
donståg för konventionell trafik på vägnätet. Enligt den finska vägtrafiklagen (267/1981) 
utfärdas bestämmelser om mått och massa som allmänt tillåts på väg genom förordning av 
statsrådet. Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på 
väg (31/2019) trädde i kraft den 21 januari 2019. Genom förordningen ändrades bestämmel-
serna om de största allmänt tillåtna måtten på fordon och fordonskombinationer som an-
vänds på väg. 

Det innebär dock inte att det är tillåtet att framföra fordon överallt på vägnätet i Finland; 
med stöd av vägtrafiklagen i Finland får väghållaren sätta upp vägmärken som anger väg-
specifika begränsningar av längd och vikt. Därför gäller inte de i förordningen föreskrivna 
allmänt tillåtna största måtten och massorna på väg överallt. I statsrådets förordning 
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(31/2019) ingår även för det nya stadgandet om vändningsförmågan hos fordonskombina-
tioner en bestämmelse som säger att transportören och föraren i fråga om vändande trans-
port i enlighet med momentet ska kontrollera att transport längs den transportrutt som ska 
användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner längs med körbanans 
sidor. Det innebär att transportören och föraren har ett ansvar för att transporten genom-
förs på rätt sätt och på rätt vägnät. De längre fordonskombinationerna ska dessutom klara 
stabilitetskrav, ha kamerasystem för att föraren ska kunna se fordonets sidor, avancerade 
nödbromssystem och varningssystem för avvikelse ur fil, elektroniskt stabilitetskontroll-
system samt elstyrda bromsar. 

2.2.2. Krav vid framförande av längre fordonståg och regelefterlevnad 

De länder som tillåter HCT-fordon på vägnätet har även särskilda fordonskrav och olika sätt 
för att bidra till en god regelefterlevnad. När det gäller fordonskrav finns en metod som 
kallas Performance Based Standards (PBS). Det är ett system som snarare beskriver for-
donen genom deras egenskaper i relation till infrastrukturen, än genom tekniska specifika-
tioner såsom mått och vikt. Systemet används i olika omfattning i bland annat Australien, 
Kanada, Sydafrika, Brasilien, USA och Nya Zeeland. I Australien har systemet implemen-
terats nationellt. Fördelen med systemet är att det öppnar för nya tekniker och innovativa 
lösningar genom att lägga fast krav på fordonens egenskaper, men inte deras utformning, se 
Figur 1. I Sverige används PBS delvis i samband med fordonskraven som ställs på fordon 
som har en bruttovikt över 64 ton. Sverige bedriver dessutom tillsammans med Finland 
ytterligare forskning för att anpassa och utveckla PBS-systemet för nordiska förhållanden. I 
Finland används PBS även för att ställa krav på egenskaperna hos de längre fordonsekipa-
gen som tidigare beskrivits.  

 

Figur 1. Beskrivning av skillnaden mellan tekniska krav och funktionella krav på fordon. 

 
I de flesta länder som har infört möjligheter att trafikera vägnätet med längre lastbilar än 
vad som är brukligt inom konventionell trafik har ofta någon form av krav som ska bidra till 
en god regelefterlevnad. I Australien finns exempelvis systemet IAP (Intelligent Access 
Program) som fungerar både som förarstöds- och kontrollsystem med syfte att lastbilarna 
ska köra på rätt vägnät med rätt typ av transporter. I Nederländerna krävs viss erfarenhet 
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och certifiering där både teoretiska och praktiska kunskaper testas för att få tillstånd att 
köra längre fordonsekipage än 18,75 meter. Ansvaret för utbildningen och utfärdare av 
certifikaten är den svenska motsvarigheten till Förarprov på Trafikverket. Utbildningen 
innefattar bland annat ruttplanering, färdberedskap, insiktsfullt deltagande i trafiken och 
utförande av speciella manövrar. I Finland ligger ansvaret hos transportören och föraren att 
transporten kan genomföras på den planerade transportrutten, vilket i praktiken innebär ett 
ansvar för att det finns relevant kompetens för att planera och genomföra transporten på ett 
säkert sätt. 

2.3. Övergripande förutsättningar för ett upplåtande 

För att bibehålla en hög nivå på tillgänglighet och trafiksäkerhet på det svenska vägnätet vid 
ett upplåtande för fordonståg som är längre än 25,25 meter bedöms det vara nödvändigt att 
ställa liknande krav på fordonen som i Finland. Trafikverket anser allmänt att det är av 
största vikt med en hög regelefterlevnad, men att det är ännu viktigare för denna typ av 
transporter.  

2.3.1. Krav på fordonens egenskaper 

Fordonskraven syftar till att fordonen ska uppvisa en sådan funktionalitet att de fungerar 
bra i olika trafikmiljöer. Vilka krav som ställs på fordonens egenskaper beror på vilken typ 
av infrastruktur och trafikmiljö den ska kunna manövreras inom. Det skiljer sig exempelvis 
mycket åt mellan stadsmiljöer och landsbygdsvägar.  

Mellan 2013 och 2017 bedrevs ett forskningsprojekt om PBS, finansierat av Vinnova, 
gällande utformning av funktionsbaserade krav på fordonståg som är tyngre än 60 ton eller 
längre än 25,25 meter. Parter i forskningsprojektet var VTI, Chalmers, fordonstillverkare, 
Trafikverket och Transportstyrelsen. Nedan är en lista på fordonskrav, baserade på resul-
taten från forskningsprojektet, som fordonstågen ska klara enligt gällande föreskrifter från 
Transportstyrelsen. Kursiverade krav är inte införda i gällande föreskrifter. 

Framkomlighet och tillgänglighet 

1. Fordonståget ska klara av att starta och bibehålla hastigheten i uppförsbackar i 
enlighet med kraven i 1230/2012/EU med den tågvikt som motorfordonet är 
godkänd för. 

2. Fordonståget ska klara av att bibehålla en hastighet av minst 70 km/h i 
uppförsbackar med en procents lutning. 

3. Fordonståget ska klara av att vända 180 grader inom en yttre cirkel med xx, x 
meters radie utan att någon del av fordonståget eller lasten sveper utanför cirkeln. 

Spårning 

1. Fordonståget ska i en hastighet av 80 km/h klara att utföra ett filbyte enligt ISO 
14791:2000 eller motsvarande förfarande med en maximal spåravvikelse på 0,7 
meter. 
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Stabilitet 

1. Fordonståget ska i en hastighet av 80 km/h klara att utföra tester enligt avsnitt 7.5 
och 7.6 i ISO 14791:2000 eller motsvarande förfarande med följande gränsvärden: 

a. Maximal bakåtförstärkning av girvinkelhastigheten får inte överskrida en faktor 
på 2,4015. 

b. Dämpningen ska vara minst 0,2. 

2. De fordon som ingår i fordonståget ska klara minst ett av följande krav på 
vältstabilitet vid test enligt ECE-reglemente 111: 

a. Vridbordsprov: Fordonen ska klara en vridbordsvinkel på minst 19,6 grader åt 
båda hållen.  

b. Beräkning av stabilitetsgränsen: Fordonen ska klara en sidoacceleration på 
minst 3,5 meter per sekundkvadrat (m/s2). 

Gränsvärdena för vältstabilitet får underskridas om fordonen är utrustade med ett 
stabilitetssystem för vältning som förhindrar att fordonen överskrider den beräknade 
stabilitetsgränsen under färd. 

Bromsar 

1. Samtliga fordon i fordonståget ska vara utrustade med elektroniskt bromssystem. 

Sikt 

1. Föraren ska ha tillräcklig sikt runt fordonet för att fordonet ska kunna framföras på 
ett trafiksäkert sätt.  

Skylt 

1. Det ska finnas en väl synlig skylt på längst bak på fordonsekipaget som varnar för 
att det är ett extra långt fordon.  

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter med krav på fordon för fordon och fordonståg 
med maxbruttovikter över 64 ton enligt bemyndigande i 4 kap 12 § trafikförordningen 
(1998:1276). Trafikverkets förslag är att ansvarig myndighet ges i uppdrag att i samråd med 
Trafikverket och andra berörda myndigheter analysera vilka krav på längre fordonståg 
(längre än 25,25 meter) som krävs innan ett eventuellt upplåtande. Detta bör göras med 
utgångspunkt i forskningsrönen enligt ovan, kraven på motsvarande fordon i Finland samt 
de förutsättningar för trafikering som råder i Sverige.  
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2.3.2. Regelefterlevnad 

Trafikverket föreslår att transportbranschen tar ett ansvar för att förarna har relevant 
erfarenhet och utbildning i enlighet med de synpunkter som har inkommit. Förslagsvis kan 
en utbildning tas fram av ledande branschorganisationer och rekommenderas av branschen, 
där det ingår relevanta praktiska och teoretiska moment. I linje med det föreslår Trafikver-
ket i förslagen till författningsändringar att både föraren och ägaren ska kunna fällas till 
ansvar för överträdelse av största tillåtna längd. Anledningen till detta är att även ägaren får 
anses ha ansvar för ruttplaneringen vid framförande av längre fordonståg. 

2.4. Föreskrifter om farligt gods 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods 
på väg och i terräng, ADR-S (MSBFS 2018:5), framgår följande i avsnitt 8.1.1: ”En tran-
sportenhet lastad med farligt gods får aldrig innehålla mer än en släpvagn (eller påhängs-
vagn).”. Om Sverige inför möjligheten att framföra fordon på upp till 34,5 meter ska det ske 
inom ramen för Europamodulsystemet (EMS) – regelverket enligt rådets direktiv 96/53/EG. 
Eftersom ADR-S inte tillåter mer än en släpvagn eller påhängsvagn är inte ett fordonståg 
över 25,25 meter möjligt att använda vid transport av farligt gods. 

Sverige har ratificerat ett multilateralt avtal, M304, som under vissa förutsättningar tillåter 
avsteg från bestämmelserna i ADR-S, avsnitt 8.1.1. Avtalet medger att en transportenhet be-
står av mer än en släpvagn (eller påhängsvagn) enligt förutsättningarna som är specificerade 
i avtalet. Det innebär bland annat att transportenheten ska uppfylla bestämmelserna om 
användning av fordonskombinationer i landet där transporten utförs. Fordonen i en sådan 
transportenhet ska även uppfylla kraven och vara godkända i enlighet med bestämmelserna 
i ADR-S. Dessutom ska fordonen uppfylla eventuella fordonskrav som Transportstyrelsen 
föreskriver. 

Det multilaterala avtalet M304 ger således möjlighet att under vissa villkor framföra inter-
nationella och nationella transporter av farligt gods i Sverige med lastbilar som är upp till 
34,5 meter långa, och även med en bruttovikt på upp till 74 ton på delar av vägnätet. 

Avtalet har i dagsläget undertecknats av Sverige, Finland, Danmark, Spanien och Norge och 
löper fram till den 16 december 2021. Därefter görs en bedömning av om det finns behov av 
förnyelse av avtalet. Här kan nämnas att Sverige, tillsammans med Finland, arbetar för att 
möjligheterna och villkoren i avtalet ska föras in i ADR-S. Förslaget som diskuteras är att 
ansvarig myndighet i respektive land ska ges möjlighet att medge att flera fordon får ingå i 
en transportenhet. Den behöriga myndigheten anger då vilka villkor som ska uppfyllas för 
sådana typer av transporter inom sitt lands territorium. 

Sammanfattningsvis kan det finnas möjligheter för transporter av farligt gods med längre 
fordonståg i framtiden inom ramen för de multilaterala avtalen, och via ADR-S om det förs 
in där. MSB bör då göra en riskanalys och ställa relevanta villkor för att transporten ska 
kunna genomföras på ett säkert sätt.  

  

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/farligt_gods/multilaterla_avtal/Multilateralt%20avtal%20M%20304%20sv.pdf
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3. Författningsändringar 

3.1. Förslag på författningsändringar 

3.1.1. Förslag på ändringar i trafikförordningen 

4 kap. 17 e § 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

  Trots 17 § får Trafikverket eller, om 
kommunen är väghållare, kommunen 
föreskriva att på en viss väg, del av väg 
eller vägsträcka får fordonståg föras med 
en längd som uppgår till högst 34,5 
meter, lasten inräknad.   För fordons-
tågen ska följande villkor gälla: 

Varje ingående motordrivet fordon har 
en största längd av 12,0 meter. 

Varje ingående släpvagn, utom 
påhängsvagn, har en största längd av 
12,0 meter. 

Avståndet mellan kopplingstappen och 
bakkanten på en påhängsvagn överstiger 
inte 12,0 meter. 

Det horisontella avståndet mellan 
kopplingstappen och varje punkt på 
framkanten av en påhängsvagn 
överstiger inte 2,04 meter. 

Fordonstågets sammanlagda lastlängd 
bakom förarhytten, mätt parallellt med 
fordonstågets längsgående axel, 
överstiger inte 29,25 meter.  

Fordonsbredden, utom för påbyggnad 
för temperaturkontrollerade fordon, 
eller temperaturkontrollerade 
containrar eller växelflak, är högst 2,55 
meter. 
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Bredden på påbyggnad för 
temperaturkontrollerade fordon, eller 
temperaturkontrollerade containrar 
eller växelflak, är högst 2,60 meter. 

Fordonet eller fordonståget uppfyller de 
krav på konstruktion och utrustning 
som Transportstyrelsen föreskriver. 

 

Nuvarande lydelse 

4 kap. 20 § tredje till femte stycket1F

2 

Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst 80 kilometer i 
timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen 
registrerats och tagits i bruk före den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 
meter långt och är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens 
färdbroms. 

Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den mån lägre 
hastighet är föreskriven för vägen. 

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att: 

1. en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen, och 
2. ett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än 50 kilometer i 
timmen. 

 

Föreslagen lydelse 

4 kap. 20 § tredje till sjätte stycket  

Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får föras med högst 80 kilometer i timmen 
även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen 
registrerats och tagits i bruk före den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 
meter långt och är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens 
färdbroms. 

Trots andra stycket får bil som ingår i sådant fordonståg som avses i 17 e §, på väg enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen, föras med högst 80 kilometer i 
timmen.  

                                                            
2 Senaste lydelse 2017:921 
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Bestämmelserna i första, andra, tredje och fjärde styckena gäller dock inte i den mån lägre 
hastighet är föreskriven för vägen. 

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att: 

1. en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen, och 
2. ett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än 50 kilometer i 
timmen. 

13 kap. 1 §2F3  

Nuvarande lydelse 

Länsstyrelsen ska före mars månads 
utgång varje år upprätta en samman-
ställning över allmänna vägar och andra 
viktiga händelser i länet. Sammanställ-
ningen ska även uppta bärighetsklasser 
och sådana lokala trafikföreskrifter som 
är av större allmänt intresse. 

Föreslagen lydelse 

Länsstyrelsen ska före mars månads 
utgång varje år upprätta en samman-
ställning över allmänna vägar och andra 
viktiga händelser i länet. Sammanställ-
ningen ska även uppta bärighetsklasser, 
föreskrifter enligt 4 kap. 17 e § och 
sådana lokala trafikföreskrifter som är av 
större allmänt intresse. 

14 kap. 11 §3F
4 

Nuvarande lydelse 

Till penningböter döms ägaren av ett 
fordon om han eller hon uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har underlåtit att 
göra vad som har ankommit på honom 
eller henne för att hindra att fordonet 
brukas i strid mot 4 kap. 3, 4, 12, 13 
eller 18 a § eller mot lokal 
trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § som 
rör fordons axel-, boggi-, eller 
trippelaxeltryck eller bruttovikt. 

Föreslagen lydelse 

Till penningböter döms ägaren av ett 
fordon om han eller hon uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har underlåtit att 
göra vad som har ankommit på honom 
eller henne för att hindra att fordonet 
brukas i strid mot 4 kap. 3, 4, 12, 13, 17 
eller 18 a § eller mot lokal 
trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § som rör 
fordons axel-, boggi-, eller 
trippelaxeltryck eller bruttovikt. 

 

  

                                                            
3 Senaste lydelse 2014:1265 
4 Senaste lydelse 2012:553 
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3.1.2. Förslag på ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) 

2 kap. 17 §4F

5  

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

Närmare föreskrifter 

Märket anger färdväg enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av 4 kap. 17 e § 
trafikförordningen (1998:1276). Avvikelse från 
färg får inte ske. 

Vägmärke: F31.a Färdväg för långa fordonståg 

    

 

 

3.1.3. Förslag på ändring i förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av 

vissa trafikföreskrifter 

2 §5F
6 

Nuvarande lydelse 

Denna förordning tillämpas på följande 
slag av trafikföreskrifter. 
   1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen 
(1971:948). 
   2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra 
och fjärde styckena trafikförordningen 
(1998:1276). 
   3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § 
trafikförordningen. 
   4. Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje 
stycket trafikförordningen. 
   5. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 
kap. 1 § trafikförordningen. 
   6. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § 
första stycket c trafikförordningen. 
   7. Föreskrifter enligt 3 § förordningen 
(2005:951) om försöksverksamhet med 

Föreslagen lydelse 

Denna förordning tillämpas på följande 
slag av trafikföreskrifter. 
   1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen 
(1971:948). 
   2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra 
och fjärde styckena trafikförordningen 
(1998:1276). 
   3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 och 17 e 
§ första stycket trafikförordningen. 
   4. Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje 
stycket trafikförordningen. 
   5. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 
kap. 1 § trafikförordningen. 
   6. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första 
stycket c trafikförordningen. 
   7. Föreskrifter enligt 3 § förordningen 
(2005:951) om försöksverksamhet med 

                                                            
5 Senaste lydelse 2017:923 
6 Senaste lydelse 2009:221 
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hastighetsbegränsning vid fordon som 
stannat för passagerares på- eller 
avstigning. 
   8. Lokala trafikföreskrifter enligt 2 
kap. 3 och 10 §§ 
militärtrafikförordningen (2009:212). 
Förordning (2009:221). 

hastighetsbegränsning vid fordon som 
stannat för passagerares på- eller 
avstigning. 
   8. Lokala trafikföreskrifter enligt 2 
kap. 3 och 10 §§ 
militärtrafikförordningen (2009:212). 
Förordning (2009:221). 

3.2. Bakgrund och motiv till ändringarna 

Fram till 1967 fanns inga särskilt angivna längdbegränsningar på fordon och fordonståg i 
svensk rätt. Den 1 januari 1968 infördes bestämmelser (SFS 1967:856) som innebar att 
motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon inte fick föras på allmän väg, gata eller annan 
allmän plats, om längden på fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, översteg 24,0 
meter.  

Bestämmelser om största tillåtna längd för färd på väg som inte är enskild finns i dag i 4 
kap. 17−17 d §§ trafikförordningen (1998:1276). Ett annat motordrivet fordon än en buss 
med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om for-
donet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter, enligt 4 kap. 17 §. Läng-
den på ett fordonståg lasten inräknad får dock uppgå till högst 25,25 meter om villkoren i 4 
kap. 17 § 1−11 är uppfyllda. Dessa bestämmelser begränsar möjligheterna att på väg som inte 
är enskild tillåta förandet av längre fordonståg än 25,25 meter. Bestämmelsen är en anpass-
ning till direktiv 96/53/EG. Eftersom längre fordonståg än 25,25 meter kräver antingen 
längre eller fler fordon, utgör också bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet för olika 
fordonståg ett problem, om det finns ett behov av att föra fordonstågen i högre hastighet än 
30 eller 40 kilometer i timmen.  

3.2.1. Förhållandet till direktiv 96/53/EG  

För att bland annat inom ramarna för den gemensamma transportpolitiken möjliggöra att 
vägfordon utnyttjas bättre i trafiken mellan medlemsstaterna meddelades rådets direktiv 
96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell 
trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom 
EU-gemenskapen.  

Direktivet gäller i huvudsak dimensioner på tunga lastbilar, tunga bussar samt därtill kopp-
lade tunga släpvagnar. Direktivet innebär att största tillåtna längd för fordonståg bestående 
av bil och släpvagn får vara 18,75 meter och största tillåtna fordonsbredd 255 centimeter. 
Största längd för bil med påhängsvagn får vara 16,5 meter. Längd- och breddbegränsning-
arna framgår av bilaga I till direktivet. Under förutsättning att dessa fordon inte överskrider 
gränsvärdena i bilagan får medlemsstaterna som huvudregel inte vägra eller förbjuda an-
vändning inom sina territorier. Direktivet begränsar generellt möjligheterna för Sverige att, 
med hänsyn till våra gemenskapsrättsliga förpliktelser, införa bestämmelser som möjliggör 
att längre fordonståg får föras på vägar som inte är enskilda.  
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Av artikel 4, som hänvisar till direktivets bilaga I, framgår de största tillåtna dimensionerna 
på fordon eller fordonståg, eller för att använda direktivets uttryckssätt: fordonskombina-
tioner. Av artikel 4. 4 b) framgår att medlemsstaterna får tillåta fordonskombinationer med 
dimensioner som avviker från bilaga I: 

 

Artikel 4  
 
1. Medlemsstaterna skall tillåta att fordon eller fordonskombinationer för nationell godstrafik brukas i 
normaltrafik inom deras territorier endast om dessa uppfyller kraven enligt punkterna 1.1, 1.2, 1.4-1.8, 
4.2 och 4.4 i bilaga I. 
  
2. Medlemsstaterna kan dock tillåta att fordon eller fordonskombinationer avsedda för nationell 
godstrafik brukas i trafik inom deras territorier, även om de inte uppfyller kraven enligt punkterna 1.3, 
2, 3, 4.1 och 4.3 i bilaga I. 
  
3. Fordon eller fordonskombinationer som överstiger högsta tillåtna dimensioner kan tillåtas att brukas 
i trafiken endast på särskilt tillstånd, vilket skall utfärdas av de behöriga myndigheterna utan 
diskriminering, eller på icke-diskriminerande villkor som skall överenskommas från fall till fall med 
dessa myndigheter, under förutsättning att dessa fordon eller fordonskombinationer befordrar eller är 
avsedda att befordra odelbar last. 
  
4. Medlemsstaterna kan tillåta fordon eller fordonskombinationer som används för godsbefordran och 
som utför vissa nationella transporter som inte påtagligt påverkar den internationella konkurrensen 
inom transportsektorn med dimensioner som avviker från de som anges i punkterna 1.1, 1.2, 1.4-1.8, 
4.2 och 4.4 i bilaga I. Transporter skall anses inte påtagligt påverka den internationella konkurrensen 
inom transportsektorn om endera av villkoren i punkterna a eller b är uppfyllt:  
 
a) Transporten utförs inom en medlemsstats territorium av specialiserade fordon eller 
fordonskombinationer under sådana förhållanden som innebär att dessa operationer normalt inte 
utförs av fordon från andra medlemsstater, exempelvis transport i samband med skogsbruk och 
skogsindustri. 
  
b) Den medlemsstat som tillåter transport inom sitt territorium med fordon eller fordonskombinationer 
vilkas dimensioner avviker från dem som anges i bilaga I, även tillåter användningen av motorfordon, 
släpvagnar och påhängsvagnar som överensstämmer med de dimensioner som anges i bilaga I och 
som sammankopplas på så sätt att de minst uppnår den i den aktuella medlemsstaten tillåtna 
lastlängden, så att alla företag tillförsäkras samma konkurrensvillkor (modulsystemet).  
 
Den medlemsstat som är tvungen att anpassa sin väginfrastruktur för att uppfylla villkoret enligt b kan 
emellertid fram till senast den 31 december 2003 förbjuda nationell godstrafik inom sitt territorium med 
fordon eller fordonskombinationer som överskrider de gällande nationella normerna för dimensioner, 
under förutsättning att den nationella lagstiftningen utan diskriminering fortsätter att gälla för samtliga 
gemenskapsföretag på ett icke-diskriminerande sätt. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen 
om de åtgärder som de vidtar för att tillämpa denna punkt. 
  
5. Medlemsstaterna får tillåta att fordon och fordonskombinationer som innehåller nya tekniker eller 
konstruktioner och som inte kan uppfylla ett eller flera krav enligt detta direktiv utför vissa lokala 
transporter under en provperiod. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om detta.  
 
6. Medlemsstaterna får tillåta att fordon eller fordonskombinationer för godsbefordran som registrerats 
eller tagits i bruk före direktivets ikraftträdande och vilkas dimensioner överstiger de som anges i 
punkterna 1, 1.1, 1.2, 1.4-1.8, 4.2 och 4.4 i bilaga I brukas i trafik inom deras egna territorier, till den 
31 december 2006 på grund av förekomsten av skillnader i nationella bestämmelser eller mätmetoder. 

  

Gränsvärdena i bilagan kan jämföras med den maximala fordonslängd som tilläts i Sverige 
redan innan vi gick med i gemenskapen: 24 meter i längd på fordonståget respektive 260 
centimeter i bredd på fordonen. Möjligheterna till undantag tillkom bland annat för att det 
av miljö- och konkurrensskäl var mycket svårt för flera av medlemsländerna, däribland 
Sverige, att begränsa fordonens längd och vikt, eftersom de under lång tid före direktivets 
tillkomst tillåtit längre och tyngre fordon och fordonståg på vägarna. 



 
 
 
 
 
  Sida 25 (70) 

Av artikel 4. 4 b) framgår att möjligheten att tillåta större längd förutsätter att medlems-
staten tillförsäkrar alla transportföretag samma konkurrensvillkor genom att de ingående 
fordonen uppfyller dimensionsbestämmelserna i bilaga I (modulsystemet). 

Med beaktande av artikel 4. 4 b) tillåter Sverige genom 4 kap. 17 § första stycket andra 
meningen i trafikförordningen att fordonståg får uppgå till 25,25 meter under vissa förut-
sättningar, istället för de 24 meter som gäller enligt första meningen i samma paragraf. För-
utsättningarna för 25,25 meter bygger främst på att det modulsystem som nämns i direk-
tivet följs. För att tillåta längre fordonståg än 25,25 meter måste Sverige även framöver 
uppmärksamma att sådana bestämmelser ska följa möjligheterna till undantag enligt artikel 
4. 4b) i direktivet.  

3.2.2. Längre fordonståg inom ramarna för modulsystemet 

Förslag  

Fordonståg ska få föras på vissa vägar enligt föreskrifter som meddelas av Trafikverket eller 
kommunen trots att de uppgår till 34,5 meter, lasten inräknad. Fordonståget ska få föras 
under förutsättning att fordonen bland annat är sammankopplade enligt det modulsystem 
som nämns i artikel 4 punkt 4 (b) i rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största 
tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i interna-
tionell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen samt att fordonståget 
uppfyller vissa uppställda villkor.  

 
Gällande bestämmelser  
Av 4 kap. 17 § trafikförordningen följer att ett annat motordrivet fordon än en buss med eller 
utan ett därtill kopplat fordon inte får föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller 
fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter. Längden av ett fordonståg, lasten 
inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är uppfyllda:  

1. Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och kopplingsanord-
ningar som Transportstyrelsen föreskriver.  

2. Varje ingående motordrivet fordon har en största längd av 12,0 meter.  

3. Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av 12,0 meter.  

4. Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn överstiger inte 12,0 
meter.  

5. Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på framkanten av en 
påhängsvagn överstiger inte 2,04 meter.  

6. Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt med fordons-
tågets längsgående axel, överstiger inte 21,86 meter.  
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7. Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den längst fram 
belägna yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre 
punkten på fordonståget, överstiger inte 22,9 meter.  

8. Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, eller 
temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,55 meter.  

9. Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, eller 
temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,60 meter.  

10. Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som 
har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.  

11. Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen föreskriver. Bestäm-
melserna om längd och avstånd i första stycket 2-5 ska omfatta även avtagbara påbyggnader 
och standardiserade godsbehållare såsom containrar.  

Enligt 4 kap. 17 b § trafikförordningen får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att 
fordon eller fordonståg får föras trots att de längder som anges i 17 § första stycket första 
meningen och i 17 a § överskrids. Därvid får det även föreskrivas att färd får ske med av-
vikelse från bestämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra styckena, 9 § första och tredje 
styckena, 11 § och 12 § första stycket 3 samt 9 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och 2 §, om det 
behövs av framkomlighetsskäl och sker med stor försiktighet. Föreskrifterna ska vara 
förenade med sådana villkor när det gäller förandet samt fordonets konstruktion och 
utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras.  

Enligt 4 kap. 17 d § trafikförordningen får Transportstyrelsen, under vissa förutsättningar, 
meddela tillstånd om att fordon eller fordonståg under en provperiod får föras på en väg 
som inte är enskild trots bestämmelserna i 4 kap. 12, 13, 17 och 17 a §§, om det behövs för att 
pröva ny teknik eller nya konstruktioner. 

Skäl för förslaget  
Nuvarande reglering i 4 kap. 17 § första stycket andra meningen i trafikförordningen speglar 
möjligheterna till undantag från direktivet i artikel 4 4. b). De villkor som fordonståget ska 
uppfylla för att få föras med tillämpning av 4 kap. 17 § första stycket andra meningen mot-
svarar till stora delar bilagan till direktivet 96/53/EG. Längre fordonståg som sätts samman 
enligt det modulsystem som nämns i direktiv 96/53/EG möjliggör att flera standardlast-
bärare såsom containrar eller växelflak kan transporteras på ett fordonståg.  

För att öka transporteffektiviteten och minska miljöbelastningen finns det skäl att överväga 
att tillåta längre fordonståg. För vissa varugrupper, såsom malm och skogsprodukter, finns 
främst en transporteffektivitet och miljövinst att uppnå genom att fordonstågen blir tyngre, 
men inte nödvändigtvis längre. För andra varugrupper, till exempel konsumtionsvaror och 
många produkter till dagligvaruhandel, finns transporteffektivitet och miljövinst att uppnå 
främst genom att fordonstågen tillåts bli längre, men inte nödvändigtvis tyngre.  

Förslaget bygger på grundförutsättningen i artikel 4. 4 b) i direktiv 96/53/EG: de fordon 
som ingår i ett fordonståg vars längd är större får inte avvika från de dimensioner som tillåts 
enligt bilaga I till direktivet. Ett fordonståg bestående av bil och två påhängsvagnar för tran-
sport av två 40-fotscontainrar skulle uppgå till 32 meter. På så sätt ska möjligheterna till att 
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föra fordonståg som är längre än 25,25 stämma överens med direktivets bilaga I och direk-
tivets möjligheter för undantag. Fordon med avvikande dimensioner kan således inte sättas 
samman till större sammanlagd längd än de 24 meter som tillåts i Sverige. Detta utgör ett 
problem, men det gäller redan i dag och en annan ordning vore inte förenlig med undan-
tagsmöjligheterna i direktivets artikel 4. 4 b).  

I trafikförordningen anges i dag begränsningen av längden på fordonen eller fordonståget 
med lasten inräknad. Transportstyrelsen har, med stöd av 4 kap. 17 b § trafikförordningen, 
beslutat Transportstyrelsens allmänna råd (TSFS 2009:62) om undantag för färd med långa 
fordon och meddelat Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:142) om färd med lång 
odelbar last. Med stöd av föreskrifterna får fordonstågens längd, lasten inräknad, under 
vissa förutsättningar uppgå till högst 30 meter utan att undantag krävs enligt 13 kap. trafik-
förordningen (dispensbestämmelserna), bland annat vid transport av odelbar last. Det före-
kommer därför redan i dag fordonståg som uppgår till 24 meter eller 25,25 meter på vägar 
som inte är enskilda, men som med utskjutande last inräknad är längre än 24 respektive 
25,25 meter. Det är endast på ett fåtal vägar, som inte är enskilda, där fordonståg i dag får 
föras med en längd, med eller utan last, som överskrider 25,25 meter. Fordonstågen förs i 
dag, förutom beträffande testkörning enligt 4 kap. 17 d §, med stöd av föreskrifter som är 
meddelade enligt 4 kap. 17 b § trafikförordningen eller med stöd av undantag enligt 13 kap. 
4 §.  

Enligt 4 kap. 17 b § trafikförordningen får Transportstyrelsen, som tidigare nämnts, med-
dela föreskrifter som tillåter förandet av längre fordon eller fordonståg på vägar som inte är 
enskilda. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor när det gäller förandet och 
fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får 
begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät. I bestämmelsen finns ingen begränsning av 
den fordonslängd som Transportstyrelsen får föreskriva om. Bemyndigandet innefattar 
också bussar. Transportstyrelsen har, genom detta och andra bemyndiganden i 4 kapitlet, 
föreskrivit om möjlighet att föra både längre och tyngre fordon på vissa vägar. Föreskrifter-
na har i dessa fall varit tidsbegränsade. Man kan konstatera att Transportstyrelsens bemyn-
digande enligt 4 kapitlet är brett och har mer karaktär av undantag avseende vissa trans-
porter. Det har därmed en annan inriktning än den föreslagna 4 kap. 17 e §, som generellt 
ska tillåta längre fordonståg på vissa utpekade vägar. Att enbart nyttja 4 kap. 17 b § för ända-
målet i detta uppdrag bedöms som olämpligt eftersom det innebär att regeringens regler om 
att största fordonslängd, det vill säga 24,0/25,25 meter, fortfarande skulle vara huvudregel. 
Att en myndighet meddelar föreskrifter som tillåter avvikelser från detta i begränsad omfatt-
ning är rimligt, men att meddela föreskrifter i en sådan omfattning att föreskrifterna risker-
ar att bli huvudregel bedöms som olämpligt. Genom att föra in en ny bestämmelse i 4 kap. 17 
e § är det regeringen som öppnar upp för att fordonståg får vara upp till 34,5 meter långa. 
Därefter är det väghållaren som gör bedömningen vilka vägar som är lämpliga för dessa 
fordon, och meddelar föreskrifter utifrån detta. En sådan ordning är logisk. 
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3.2.3. Högsta tillåtna hastighet för bilar med två eller fler släpvagnar  

Förslag 

Även andra bilar med två eller fler släpvagnar än de som i dag får föras i 80 kilometer i 
timmen ska få föras i samma hastighet, under förutsättning att fordonen förs på de vägar 
som utpekats genom föreskrifter av Trafikverket eller kommunen och som uppfyller de krav 
som uppställs i den föreslagna bestämmelsen i 4 kap. 17 e § trafikförordningen.  

 

Gällande bestämmelser  
I 4 kap. 20 § trafikförordningen finns bestämmelser om i vilken hastighet motorfordon, ett 
motorredskap klass I eller tung terrängvagn får föras, om det till fordonet har kopplats 
ytterligare fordon. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med ett eller 
flera tillkopplade fordon får föras i 30 kilometer i timmen, om inte annat framgår av 4 kap. 
20 § andra stycket 1–7.  

Bland annat får en bil med två släpvagnar föras i upp till 80 kilometer i timmen under för-
utsättning att släpvagnarna är utrustade med låsningsfria bromsar och utgörs av en dolly 
med tillkopplad påhängsvagn, där dollyns vändskiva är vridbart lagrad kring en vertikal axel 
genom kopplingspunkten.  

Transportstyrelsen får enligt 4 kap. 20 § femte stycket trafikförordningen meddela före-
skrifter om att en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i 4 kap. 20 § andra 
stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Före 2009 var Vägverket 
bemyndigat att meddela sådana föreskrifter. Föreskrifter med villkor för att bil med två 
släpvagnar i andra fall än som anges 4 kap. 20 § andra stycket 2 trafikförordningen finns i 
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:131) om högsta hastighet för bil med två släpvagnar 
(dubbelkombination). Fordonståg som uppfyller villkoren i föreskrifterna får föras med 
högst 80 kilometer i timmen.  

Skäl till förslaget  
Det går att utan ändringar i 4 kap. 20 § trafikförordningen möjliggöra färd på vägar som inte 
är enskilda med fordonståg med en längd som överstiger 25,25 meter. Utan ändringar i 4 
kap. 20 § skulle dock ett fordonståg som består av en bil med tre tillkopplade släpvagnar få 
föras i högst 30 kilometer i timmen och en bil med två tillkopplade släpvagnar i högst 40 
kilometer i timmen, för de fordon som inte uppfyller kraven i andra stycket punkten 2 och 
heller inte omfattas av föreskrifter meddelade av Transportstyrelsen enligt femte stycket 
eller av ovan nämnda föreskrifter meddelade av Vägverket. Vid sådana hastigheter minskar 
risken för bland annat vältning, men för att uppnå ökad transporteffektivitet finns det 
anledning att överväga att låta fordonen föras med högre hastighet. För att uppnå detta syfte 
föreslås att det i 4 kap. 20 § fjärde stycket införs en möjlighet för de fordonståg som 
uppfyller kraven i den föreslagna 4 kap. 17 e § och som förs på sådan väg som föreskrivits i 
enlighet med paragrafen, få föra fordonet i högst 80 kilometer i timmen. 
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3.2.4. Ägaransvar avseende fordons längd 

 
Gällande bestämmelser 
I dag finns inget ansvar för ägaren av fordonet avseende överskridande av fordonets största 
tillåtna längd. Däremot finns det i 14 kap. 11 § trafikförordningen angivet ett sådant ansvar 
när det gäller bland annat överskridande av maxvikt för fordonet och överskridande av axel-
tryck för vägar. Fordonsägaren kan dömas till penningböter om han eller hon uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på honom eller henne för 
att hindra att fordonets brukas i strid mot bland annat dessa bestämmelser. Detsamma 
gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om 
förare av fordonet eller anlitar en annan förare än ägaren har utsett. 

Skäl till förslaget 
Det är viktigt att de längre fordonen endast framförs på de utpekade, lämpliga vägarna. För 
att förhindra överträdelse av bestämmelserna är det därför också viktigt att det finns möjlig-
het att beivra de fall då överträdelse sker. I 14 kap. 3 § 1 c) trafikförordningen finns en straff-
bestämmelse för föraren gällande överträdelse av 4 kap. 17 § om fordons längd. För att över-
trädelse ska kunna beivras krävs det uppsåt eller oaktsamhet.  

De längre fordonståg som avses i förslaget ska få föras på ett särskilt, i föreskrifter utpekat, 
vägnät. Det krävs därför en planering i förväg av den rutt som fordonståget ska köra, dels för 
att försäkra sig om att man håller sig till det tillåtna vägnätet, dels av rena framkomlighets-
skäl. Har man inte genomfört en ruttplanering eller har man genomfört en sådan men föra-
ren under färden avvikit från den planerade rutten, bör det i många fall vara möjligt att kon-
statera att det i vart fall föreligger oaktsamhet.  

Fordonsägaren ansvarar i dag inte för överträdelser av största tillåtna längd på fordonet. 
Trafikverket föreslår att både föraren och ägaren ska kunna fällas till ansvar för överträdelse 
av största tillåtna längd. Anledningen till detta är att även ägaren får anses ha ett ansvar för 
ruttplaneringen. Trafikverket ser dock inget skäl att skilja på ansvarsfrågan när det gäller 
överträdelse av dessa bestämmelser jämfört med andra bestämmelser om största tillåtna 
längd. Trafikverket anser att även ägaren har ett ansvar för att den tillåtna längden inte 
överskrids i något fall. Trafikverket föreslår därför att det i 14 kap. 11 § trafikförordningen 
införs en ansvarsbestämmelse för ägaren avseende överträdelse av 4 kap. 17 §. Liksom för 
föraren bör det för ansvar krävas att det föreligger uppsåt eller oaktsamhet hos ägaren av-
seende överträdelsen.  

Förslag 
 
Det införs ett ansvar även för ägaren avseende överträdelse av bestämmelsen i 4 kap. 17 
§ trafikförordningen om största tillåtna längd. Ändringen görs genom att lägga till denna 
bestämmelse i 14 kap. 11 § som reglerar ansvar för fordonsägaren. 
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Om det införs ett ansvar för fordonsägaren för överträdelser av 4 kap. 17 § trafikförordning-
en bör Åklagarmyndigheten utreda och besluta om en ny ansvarsbestämmelse i Riksåklagar-
ens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. 

3.2.5. Ändring i vägmärkesförordningen 

 
 
 
 
 
 
 
Skäl till förslaget 
I 10 kap. 13 § trafikförordningen stadgas vilka föreskrifter som ska märkas ut enligt be-
stämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som meddelats med 
stöd av förordningen. Föreskrifter avseende fordons längd omfattas inte av denna skyldig-
het. 

I 3 kap. 1 § vägmärkesförordningen stadgas att vägmärken och andra anordningar tillsam-
mans med utformning och anpassning ska ge trafikanten vägledning, styrning och informa-
tion för en effektiv och säker trafik.  

Det är viktigt utifrån både trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt att dessa längre 
fordonståg endast trafikerar de vägar som Trafikverket och kommunerna i föreskrifter 
utpekat som lämpliga. Tanken är att fordonstågen ska tillåtas huvudsakligen på mötesfria 
vägar men i viss omfattning även på andra vägar som har lämplig geometri. Trafikverket ser 
dock inget skäl för att uppställa krav på utmärkning av de föreskrifter som Trafikverket och 
kommunerna meddelar enligt den föreslagna 4 kap. 17 e § trafikförordningen gällande 
längre fordon. Skälen till detta är att de tillåter längre fordon än vad som är grundregeln och 
alltså inte är en inskränkning från grundregeln. Det vilar vidare ett ansvar på både förare 
och fordonsägare eller åkeri att göra en tydlig ruttplanering innan en transport med ett 
längre fordon genomförs. Därmed är risken liten att fordonen av misstag förs på vägar där 
de inte är tillåtna. Därför är förslaget att föreskrifterna för de vägar som upplåts för långa 
fordon inte ska märkas ut. Däremot kan det finnas behov av att märka ut föreskriften i vissa 
fall. Det bör därför finnas möjlighet att märka ut där det finns behov av vägvisning.  

3.2.6. Ändring i förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa 

trafikföreskrifter 

 
 
 
 
 
 
 
Skäl till förslaget 
Trafikverkets och kommunernas föreskrifter om vägar där längre fordonståg tillåts i enlighet 
med 4 kap. 17 e § trafikförordningen, bör kungöras enligt förordningen (2007:231) om elek-
troniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. 

Förslag 
 
Ett nytt vägmärke i form av ett lokaliseringsmärke för vägvisning införs i 2 kap. 17 § 
vägmärkesförordningen. 
 

Förslag 
 
Föreskrifter om vägar där längre fordonståg tillåts ska publiceras i enlighet med 
förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. 
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3.3. Konsekvenser av förslagen till författningsändringar 

3.3.1. Längre fordonståg – ändringar av trafikförordningen (1998:1276)  

Motiv 
Det finns begränsade möjligheter att utan ändring i förordning, på annan väg än enskild, 
tillåta förandet av fordonståg vars längd överstiger 25,25 meter. De möjligheter som finns är 
mer av undantagskaraktär. Om man vill öppna upp för längre fordon permanent och på ett 
mer omfattande vägnät, bör en ändring göras i 4 kap. 17 § trafikförordningen alternativt, 
som föreslagits, en ny 4 kap. 17 e §. Det finns en stor potential i fråga om miljö- och trans-
porteffektivitetsvinster, om det tillåts att föra längre fordonståg.  

Anledningen till den föreslagna regleringen är att genom författningsändringar göra det 
möjligt att på lämpliga utpekade vägar, som inte är enskilda, tillåta färd med längre fordons-
tåg inom det modulsystem som nämns i artikel 4 punkt 4 (b) i rådets direktiv 96/53/EG. 
Ändring i trafikförordningen enligt förslaget är inte tillräckligt för att längre fordonståg ska 
få framföras, utan det krävs också att Trafikverket respektive kommunen genom föreskrifter 
pekar ut vägar eller vägsträckor där det ska vara tillåtet att framföra dessa längre fordon. 

Längre fordonståg förutsätter fler tillkopplade fordon. Om sådana fordonståg ska få föras i 
högre hastigheter än 30 eller 40 kilometer i timmen på de utpekade vägarna, bör också en 
bestämmelse om det införas i 4 kap. 20 § trafikförordningen. I annat fall måste Transport-
styrelsen meddela föreskrifter om hastigheten för varje väg eller vägavsnitt enligt samma 
bestämmelse.  

Effekter utan reglering 
Utan regelförändringar finns det visserligen möjlighet att inom ramarna för nuvarande 
lagstiftning på väg som inte är enskild tillåta förandet av fordonståg vars längd överskrider 
25,25 meter. Det handlar dock i så fall mer om undantagssituationer, genom bestämmelser-
na om undantag (dispens) i 13 kap 3–5 §§ trafikförordningen och Transportstyrelsens be-
myndigande i 4 kap. 17 b § att tillåta längre fordon. Dessa möjligheter utnyttjas efter bedöm-
ningar av behov i enskilda fall och är tidsbegränsade. Om inga ändringar avseende största 
tillåtna längd på fordonståg genomförs, saknas anledning att se över bestämmelserna om 
högsta tillåtna hastighet för dessa fordon. Sverige kan avstå från regleringen utan att några 
internationella förpliktelser åsidosätts.  

Effekter av reglering 
Genom de föreslagna ändringarna ska fordonståg på upp till 34,5 meter tillåtas på de all-
männa vägar som Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, kommunen anger i före-
skrifter. Ändringarna ska skapa möjligheter för att ytterligare effektivisera transporterna till 
gagn för medborgare och näringsliv i hela landet. Det ska särskilt påpekas att trafiksäker-
heten inte får äventyras samtidigt som våra internationella förpliktelser inte får åsidosättas. 
Längre fordonståg ska därför få föras på lämpliga utpekade vägar under förutsättning att 
fordonstågen sammankopplas i enlighet med vad som följer av modulsystemet i direktiv 
96/53/EG.  
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För att samhället till fullo ska kunna tillgodogöra sig nyttorna genom regeländringarna ska 
fordonstågen kunna föras i en högre hastighet än vad som annars hade gällt för dessa for-
don. Detta ska ske utan att trafiksäkerheten äventyras genom att krav ställs på fordonens 
utrustning och konstruktion samt att fordonen endast får framföras på vägar som bedömts 
lämpliga.  

Alternativ som inte innebär reglering  
Största tillåtna längd för fordon som får föras på vägar som inte är enskilda kan enbart 
ändras, förutom avseende undantagsfall, genom författningsändringar. Det finns därför 
inget lämpligt alternativ som inte innebär reglering.  

Bestämmelserna om bärighetsklasser behöver inte ändras för att möjliggöra längre 
fordonståg. 

3.3.2.  Ägaransvar avseende längd på fordon – ändring i trafikförordningen 

(1998:1276) 

Motiv 
Såväl föraren som ägaren av fordonet har ett ansvar för att fordonet inte överskrider största 
tillåtna längd. När det gäller de längre fordonståg som ska föras på i föreskrifter utpekade 
vägar, är det nödvändigt att planera färdrutten för att försäkra sig om att fordonet inte förs 
på andra vägar än de tillåtna. Huvudansvaret för denna planering får i många fall anses ligga 
på ägaren eller åkeriet. Det är då också naturligt att det finns ett ansvar för ägaren om det 
saknas ruttplanering eller finns brister i denna. Förs fordonet på vägar där det inte är tillåtet 
bör därför inte bara föraren utan även ägaren kunna fällas till ansvar. Det krävs dock att 
denne uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom 
eller henne för att hindra att fordonet förs i strid mot bestämmelserna. Trafikverket ser 
emellertid inget skäl till att begränsa ägarens ansvar till överträdelse av bestämmelserna om 
längd för fordonståg enligt 4 kap. 17 e § trafikförordningen; även i övrigt bör ägaren ha ett 
ansvar för att fordonet inte överskrider största tillåtna längd. Kravet på uppsåt eller 
oaktsamhet begränsar ägarens ansvar till de situationer där han eller hon haft faktisk 
möjlighet att hindra att fordonet förs på ett otillåtet sätt i detta avseende. 

Effekter utan reglering 
Om ansvar för ägaren inte införs finns ingen möjlighet att ställa ägaren till svars för över-
trädelse av längdbestämmelserna. Med de föreslagna bestämmelserna om att tillåta fordons-
tåg som uppgår till 34,5 meter kan konsekvenserna av en överträdelse bli mycket mer påtag-
liga än i dag. Detta gäller bland annat i trafiksäkerhets- och framkomlighetshänseende. Det 
kan innebära att dessa fordon överskrider största tillåtna längd med mer än tio meter på en 
väg. Det är otillfredsställande att ägaren inte kan fällas till ansvar för dessa förseelser, sär-
skilt då denne, tillsammans med föraren, får anses ha ett ansvar för att planera den rutt som 
fordonet ska genomföra.  

Effekter av reglering 
Genom att införa ett straffansvar även för ägaren för dessa överträdelser, understryker 
lagstiftaren att inte bara föraren utan även ägaren har ett ansvar för planeringen av tran-
sporten som sker med hans eller hennes fordon. Detta medför sannolikt att risken för över-
trädelse minskar.  
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Alternativ som inte innebär reglering  
Det finns inget alternativ till reglering om ägaren ska kunna ställas till ansvar för överträd-
else av bestämmelserna om största tillåtna längd. Däremot kan det finnas andra reglerings-
alternativ för att sanktionera överträdelser. Dessa har dock inte utretts inom ramen för detta 
uppdrag. 

3.3.3.  Utmärkning enligt vägmärkesförordningen (2007:90) 

Motiv 
Bedömningen är att det inte ska finnas skyldighet att märka ut dessa föreskrifter, eftersom 
de tillåter längre fordon än vad som är grundregeln och alltså inte är en inskränkning från 
grundregeln. Vidare vilar ansvaret på både förare och fordonsägare eller åkeri att tillse att 
det finns en tydlig ruttplanering innan en transport med ett längre fordon genomförs. Där-
emot kan det ibland finnas behov av att ge trafiken ledning och styrning genom lokalise-
ringsmärken för vägvisning.  

Effekter utan reglering 
Om det inte införs ett nytt lokaliseringsmärke i vägmärkesförordningen finns ingen möjlig-
het att vägvisa trafik med dessa längre fordon. Även om förare och ägare gjort en ruttplane-
ring innan färden påbörjats kan det i vissa fall, främst i samband med att fordonen förs på 
det kommunala vägnätet, uppstå tveksamhet när det gäller val av väg, till exempel för att ta 
sig sista biten till en terminal.  

Effekt av reglering 
Genom att ett lokaliseringsmärke tas fram för dessa fordonståg, kan väghållaren i de fall det 
bedöms finnas behov genom vägvisning underlätta för trafiken att hålla sig till de vägar som 
Trafikverket och kommunerna föreskriver. 

Alternativ som inte innebär reglering  
Möjlighet att ge vägvisning för trafik med dessa längre fordon kan endast göras genom att ta 
fram ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Det finns i dag inget vägmärke eller annan an-
ordning som kan användas för vägvisning av dessa fordon. 
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4. Analys av möjligheterna att upplåta vägnätet för 
längre lastbilar 

Ett upplåtande av vägnätet för lastbilar på upp till 34,5 meter kommer att innebära nya krav 
på infrastrukturen. I ett första steg identifieras här de delar av vägnätet som påverkas av den 
ökade längden på fordonen. I nästa steg föreslås de kriterier för vägutformning som bör vara 
uppfyllda längs en vägsträcka för att kunna tillåta trafikering med 34,5 meter långa fordon.  

4.1. Bakgrund och förutsättningar 

Dagens vägnät har en högst varierande standard med avseende på både vägens utformning 
och trafikmiljö. Dessutom förväntas flera olika trafikantgrupper kunna använda vägarna 
samtidigt. Vägnätet innefattar allt ifrån breda motorvägar med en hög underhållsstandard 
där endast motorfordon är tillåtna, till smala, kurviga vägar med en lägre underhållsstan-
dard där såväl motorfordon som gång- och cykeltrafik ska samverka på vägarna. Detta bi-
drar sammantaget till att analyser av detta slag blir komplexa. Vår utgångspunkt har därför 
varit att ta hänsyn till de svagare trafikantgrupperna för att säkerställa bibehållen balans 
mellan olika trafikantgrupper samt framkomlighet och trafiksäkerhet. Vi har även beaktat 
tillgänglighets- och kapacitetsaspekterna i exempelvis tätortsmiljöer.  

Analysen syftar till att identifiera vilka utformningsparametrar som bedöms påverka och ha 
betydelse för framförallt trafiksäkerhet och tillgänglighet om längre lastbilar tillåts. Det 
finns viss kunskap att tillgå för denna typ av analyser, men hittills har det inte förekommit 
längre transporter i någon större omfattning och forskningen har hittills främst varit inrik-
tad på mer högtrafikerade vägar med en utformning som påminner om motorvägar eller så 
kallade 2+1-vägar med fysisk separering av trafik i körriktningarna. Majoriteten av Sveriges 
vägnät är dock av en annan karaktär och för dessa vägar grundar sig analysen mer på 
erfarenhet och expertbedömningar utifrån befintlig trafikering.  

De regler som finns för vägutformning är en sammanvägning av olika trafikantgruppers 
krav och behov i transportsystemet, samt kostnader för infrastrukturen. Förenklat kan sägas 
att regler som rör tillgänglighet är anpassade med hänsyn till tunga fordon och regler som 
rör framkomlighet tar sin utgångspunkt i personbilsperspektivet. 

Tillgänglighet handlar till stor del om utrymmet för tunga transporter som lastbilar och 
bussar i exempelvis olika korsningar och rondeller. Det handlar även om exempelvis största 
längslutning som dimensioneras för att en lastbil ska kunna starta i en backe vid vinterväg-
lag. Med framkomlighet avses här hastighetsberoende parametrar som sikt längs vägen och 
vägens kurvatur.  

Regler om sikt och linjeföring utgår från en rad grundvärden som sammantaget ger en stan-
dard, exempelvis för kortast tillåtna siktsträcka. Grundvärden utgörs av exempelvis dimen-
sionerande hastighet, reaktionstid, friktion, ögonhöjd och hinderhöjd. Metodiken är den-
samma i de flesta västerländska länder men eftersom grundvärden kan skilja sig åt blir 
utformningskraven också en aning olika.  
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I dag utgår dimensioneringen av väganläggningar ifrån fastlagda typfordon. Typfordon finns 
för olika fordonskategorier; personbil, buss och så vidare. Typfordonen är menade att repre-
sentera den aktuella fordonskategorin. I praktiken är typfordonet Lps, se Figur 2, dimensio-
nerande för de flesta fall som rör lastbilar. Boggiebuss kan dock vara dimensionerande för 
bland annat ytterkurvor i cirkulationsplatser eller vändplatser, se Figur 3. Lastbil med släp, 
25,25 meter, är i normalfallet inte dimensionerande. 

 

 

Figur 2. Illustration av typfordonet Lps. 

 

 

Figur 3. Illustration av typfordonet Bbsa. 

Analysen av vägutformning för trafik med längre lastbilar på upp till 34,5 meter baseras inte 
på nya typfordon utan bygger på att de längre lastbilarna ska uppfylla vissa grundläggande 
faktorer: 

• De behöver inrymmas inom körvidd motsvarande dagens typfordon, så att inte 
korsningar behöver göras större. 

• De förutsätts ha minst motsvarande broms- och accelerationsprestanda som 
dagens typfordon.  

• De behöver ha utmärkning baktill som anger ”extra långt fordon”. 

• De behöver klara av förändrat tvärfall, exempelvis körning genom 
cirkulationsplats, utan att släp eller påhängsvagn sidoförflyttas. 
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• De ska hålla sig inom avsedd körfältsbredd och får inte inkräkta på intilliggande 
körfält eller vägren vid normal körning inklusive körfältsbyten. 

• De ska uppvisa tillräckligt god stabilitet för att inte ha ökad risk för att välta vid 
normal körning.  

4.2. Förslag till grundläggande kriterier 

Det finns en teoretisk beräkningsbakgrund till utformningsregler, och kunskapen om en-
skilda utformningsparametrar varierar när det gäller utformningen relaterat till längre 
fordon. Den digitalisering av vägnätet som nu pågår öppnar för nya möjligheter att analy-
sera sådant som tidigare inte har varit möjligt på grund av bristande kunskap om dagens 
vägnät. 

 
Nedan redovisas förslag samt motiv till vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att kunna 
upplåta en väg för 34,5 meter långa lastbilar. 

4.2.1. Omgivningshänsyn 

Transportrummet 
Hastighetsgränser över 70 km/h kan användas som en första indikation på att det i dag tas 
särskild hänsyn till omgivningen och därför har detta använts som ett kriterium för selekte-
ring av lämpliga sträckor. För vägar med en högre hastighetsbegränsning än bashastigheten 
70 km/h kan man säga att vägen med dess närmiljö utgör ett transportrum som är anpassat 
främst för regional eller långväga biltrafik, och har en omgivning som är utformad för att 
tåla tung trafik.  

Vägar kan ha varierande trafikfunktion. På tvåfältsvägar ska exempelvis flera trafikant-
grupper samsas om utrymmet. Här kan upplåtande för längre lastbilar påverka andra trafi-
kanters säkerhet och trygghet.  

Det är svårt att ge exakta kriterier för denna typ av vägar eftersom förutsättningarna och 
trafikmiljön varierar, vilket medför att den hänsyn som krävs behöver bedömas från fall till 
fall.  

Omgivningsskydd 
Skyddsanordningar såsom omgivningsskydd ska vara anpassade för längre lastbilar.  

Skyddsanordningar som har syfte att skydda omgivningen, exempelvis en vattentäkt eller en 
järnväg, från avkörande fordon ska dimensioneras för tunga lastbilar. Här är fordonets vikt 
avgörande men fordonsgeometrin kan också ha betydelse för hur väl ett räcke förhindrar ge-
nomkörning eller vältning. Dimensioneringen beror på en helhetsbedömning av förutsätt-
ningarna på respektive plats och görs därför för varje enskilt fall. 

Skyddsanordningar i form av högkapacitetsräcken redovisas i NVDB (Nationella Vägdata-
basen) men ingår inte i den preliminära selektering som har gjorts eftersom det inte är en 
aspekt som är specifikt kopplad till längre lastbilar. 
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4.2.2. Utrymmesstandard 

Vägren, vägrensseparering 
Gång- och cykeltrafik ska vara separerad i längsled på egen bana eller lokalvägnät, eller, vid 
mycket låga gång- och cykelflöden, vägrensseparering med en vägrensbredd på minst 0,75 
meter. 

Längre lastbilar kan medföra ökad risk för vingling samt att fordonets hjul inte följer i 
samma spår i kurvor och vid filbyten. Vid filbyten tar bakre delen av lastbilen ett större 
utrymme i anspråk än den främre och det finns risk att fordonen behöver gena över den 
andra körbanan vid snäva kurvor på smala körbanor. Det kommer också att ta längre till att 
passera fotgängare och cyklister, vilket kan komma att upplevas som en än mer osäker och 
otrygg situation. Trafikverket ska verka för ökad cykling och förhållandena för cyklister bör 
inte försämras ytterligare. Cykelflödena är dock ofta mycket små längs delar av landsbygds-
vägnätet. 

Selekteringen har gjorts utifrån motorväg, motortrafikled samt gång- och cykelbana för att 
sortera ut sträckor utan gång- och cykeltrafik. En vägbredd på minst 9 meter används för att 
sortera ut avsnitt med ”bred” vägren och därmed vägrensseparering. 

Körfältsbredd 
Körfältsbredd ska vara minst 3,5 meter.  

Körfältets bredd behöver inrymma viss marginal för bland annat vingling i sidled. Detta 
innebär en minsta vägbredd på 7,0 meter (normalt minst cirka 7,5 meter med vägren), där 
gång- och cykeltrafik inte är upplåten på samma väg.  

I normalfallet för våra statliga tvåfältsvägar är gång- och cykeltrafik tillåten och det innebär 
krav på en minsta körfältsbredd på 9,0 meter inklusive vägren vars bredd är minst 0,75 
meter. 

Kö och magasinering 
Särskilda körfält för kö ska inrymma minst ett 34,5 meter långt fordon. 

Detta avser exempelvis vänstersvängsfält, som i dag normalt är minst 30 meter, och kö-
magasin i anslutning till plankorsningar. Om ett magasin är för kort och ett långt fordon 
sticker ut i genomgående körfält innebär detta en säkerhetsrisk, även om motsvarande 
situationer även kan inträffa i dag om flera fordon står i kö och kölängden överskrider 
magasinets längd.  

Selektering av lämpligt vägnät utifrån kö och magasinering behöver ske manuellt.  

Korsningar 
Korsningar ska kunna trafikeras med utrymmesklass A med aktuella fordonsslag, med 
undantag för lågtrafikerade korsningar på tvåfältsvägar där lägre utrymmesklass godtas.  
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Utrymmesklass A innebär att det är möjligt att svänga inom det egna körfältet. Längs mitt-
räckesvägar medför lägre utrymmesklass en säkerhetsrisk, både eftersom ytor utanför det 
egna körfältet behöver användas och eftersom en sväng tar längre tid att genomföra i en snä-
vare korsning som fordrar körning i lägre fart. Längs tvåfältsvägar behöver däremot utrym-
me för stora fordon alltid ställas mot andra intressen såsom att hålla nere korsningsytan.  

Vilka vägar som är lämpliga för längre lastbilar med hänsyn till korsningar behöver avgöras 
från fall till fall. Selektering av lämpligt vägnät behöver ske manuellt, men större korsnings-
punkter har i normalfallet tillräckligt med utrymme för längre fordon även om ombyggnad 
till mötesfri väg i vissa fall har medfört begränsningar. 

Skadereducering 
Vägarna bör ha tillräckligt utrymme så att skador på anläggningen minimeras. 

Alltför snäva utrymmen kommer att medföra ökade skador och det behövs därför viss mar-
ginal i vägutrymmet. Ett exempel där utrymmet kan vara begränsat är tätortsgenomfarter 
med hastighetsdämpande åtgärder som är snäva för att få ner hastigheterna men där väg-
utrustning och material riskerar att bli skadade av ovarsam eller ovan körning av längre 
lastbilar. 

4.2.3. Trafikering 

Påfarter och växlingssträckor 
Påfarter och växlingssträckor ska ha god, eller normal, standard vad gäller längd och 
belastningsgrad.  

Längs högtrafikerade vägar med korta påfarter eller andra växlingssträckor kan körfältsbyte 
försvåras om ett långt fordon blockerar möjligheterna att byta körfält. Även för de lastbilar 
som byter körfält kan korta växlingssträckor vara problematiska eftersom ett körfältsbyte tar 
längre tid och, framförallt, en större lucka behövs för bytet. Problemet är därmed störst i 
högtrafik. Detta medför inte behov av någon åtgärd i dagsläget, men utvärdering bör ske 
efter en viss tid med trafik med längre lastbilar för att identifiera om detta utgör ett problem 
eller inte. 

Selektering av lämpligt vägnät utifrån påfarter och växlingssträckor behöver ske manuellt, 
men lägre hastighet kan vara ett kriterium för att översiktligt selektera sträckor.  

Omkörningsmöjlighet 
Längs vägar där omkörning sker i motriktat körfält ska regelbundna omkörningsmöjligheter 
finnas med siktlängd som minst motsvarar god standard. 

Det finns bristande empiriskt forskningsunderlag när det gäller de risker som kan uppstå 
vid omkörning av längre lastbilar på tvåfältsvägar. Även om det inte tar särskilt mycket läng-
re tid att köra om ett cirka 10 meter längre fordon än dagens tillåtna 25,25 meter är margi-
nalerna i dag många gånger för små. Att köra om ett 34,5 meter långt fordon kan för den 
omkörande trafikanten bli ett överraskningsmoment som leder till misstag. Om omkörning-
ar försvåras kommer det dessutom att begränsa framkomligheten för övrig trafik. Det gäller 
i första hand vägar med hastighetsgräns över 80 km/h eftersom högsta tillåten hastighet då 
skiljer sig mellan olika fordonstyper. 
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Selektering av lämpligt vägnät är i dag inte möjlig utifrån omkörningsmöjlighet, men 
eftersom det finns en koppling mellan siktstandard och hastighet kan en grov selektering 
göras utifrån hastighetsgräns 80 km/h, som till övervägande del är före detta 90 km/h-
vägar, och 90 km/h. Även vägar med en vägbredd på minst 9 meter ger en indikation om 
tillräcklig vägstandard inklusive sikt och linjeföring.  

Sikt i korsning 
Sikt i korsning och korsningsutformning ska som minst uppfylla god standard enligt 
beskrivning i VGU. 

Sikt i korsning dimensioneras i dag för personbil, men det tar betydligt längre tid för en 
lastbil att svänga och därmed behövs tillräckligt goda siktförhållanden.  

Utrymningstider i trafiksignaler 
Utrymningstider i trafiksignaler bör vara anpassade för 34,5 meter långa fordon. 

Utrymningstider i trafiksignaler behöver vara tillräckliga för att säkerställa trafiksäkerheten 
i signalkorsningar. Detta är ett generellt problem men förmodligen berörs endast ett fåtal 
trafiksignalanläggningar för det vägnät som är aktuellt för längre lastbilar, och dessa bör 
analyseras från fall till fall. 

Rastmöjligheter 
Det bör finnas möjlighet till uppställning av längre lastbilar vid rast enligt funktionella krav 
längs prioriterade stråk, det vill säga Funktionellt Prioriterat Vägnät (FPV) för gods.  

Ambitionsnivån att tillhandahålla rastmöjligheter längs prioriterade stråk bör även omfatta 
längre fordon. Ofta tillhandahålls dock rastmöjligheter i dag av privata aktörer som därmed 
har ansvar för rastplatsens utformning. Rastplatser finns redovisade i NVDB. 

Det finns behov av en översyn av eventuella anpassningsbehov gällande rastplatser där 
längre lastbilar tillåts. 

Nödstopp 
Nödfickor ska inrymma längre lastbilar. 

Nödfickor finns i dag huvudsakligen längs långa enfältssträckor på mötesfria vägar. Efter-
som dessa normalt är dimensionerade enbart för ett fordon kan de i vissa fall vara för korta. 
Sträckor där nödfickor kan förekomma bör kunna lokaliseras genom att identifiera vägbredd 
i NVDB.  
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5. Analys och förslag på lämpliga vägar för längre 
lastbilar 

För att på en översiktlig nivå filtrera ut det vägnät som uppfyller kriterierna i kapitel 4.2 har 
vi använt oss av NVDB (Nationella Vägdatabasen, Trafikverkets databas över vägnätet i 
Sverige). Eftersom alla kriterier inte finns redovisade i NVDB har det varit nödvändigt att 
översätta vissa kriterier till företeelser som återfinns i NVDB. Denna översättning blir inte 
exakt eller fullständig utan får ses som en fingervisning.  

Dagens vägnät har en mycket varierande standard. I vissa fall finns tydliga regler för vilken 
standard som tillhandahålls eller vilka fordon som tillåts, exempelvis vad gäller viktbegräns-
ning. I de fall fri höjd motsvarande 4,5 meter understigs, anges detta med vägmärke. I vissa 
fall finns också begränsningar i fri bredd. Efter incidenter med fordon har fastnat i plankors-
ningar har varning för låg frigångshöjd införts vid vissa plankorsningar. Krav avseende fri-
gångshöjd infördes även i Vägars och Gators Utformning (VGU) år 2012. Via NVDB infor-
meras om vägnätet men inte på en sådan detaljnivå att uppgifter om utrymme i enskilda 
korsningar kan fås. Eftersom typfordonen har varit relativt lika under lång tid, och proble-
matiska korsningar åtgärdats, kan man ändå utgå ifrån att huvudvägnätet har en sådan 
standard att de kan trafikeras av lastbilstypfordon. Ombyggnad till mötesfri väg har dock 
medfört begränsad tillgänglighet jämfört med tidigare. På det mer lågtrafikerade vägnätet 
underlättas situationen genom att det ofta är fråga om enkla korsningar utan refuger, vilket 
möjliggör för lastbilarna att använda hela vägbanas bredd vid sväng. 

För att hantera de varierande förutsättningarna för vägnätet har vi analyserat vägnätet med 
avseende på olika kategorier av vägar med likartade egenskaper utifrån perspektivet längre 
lastbilar:  

• Motorvägar  

• Övriga mötesfria vägar 

• Icke mötesfria vägar 

• Anslutning till terminaler 

Nedan följer en analys av de aspekter som behöver beaktas kopplat till respektive kategori 
av vägar. 

5.1. Motorvägar 

Kategorin Motorvägar behöver i sin tur delas upp mellan landsbygd och tätort, vilket bäst 
sker genom att sortera vägnätet efter hastighetsgräns; hastighetsgränserna 110 och 120 
antas avse landsbygd medan hastighetsgränser under 110 avser tätort eller tätortsnära 
områden. 
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För trafikering längs motorvägar på landsbygd behöver följande beaktas.  

• Rastmöjligheter 

• Omgivningsskydd 

För motorvägar i tätort eller tätortsnära områden behöver främst följande aspekt beaktas. 

• Påfarter och växlingssträckor  

5.1.1. Rastmöjligheter 

Det ska vara möjligt att köra säkert och lagligt genom att kunna ta regelbundna raster. Upp-
ställningsplatser behöver därför rymma 34,5 meter långa fordon. I Trafikverkets funktion-
ella krav anges en ambitionsnivå för yrkestrafiken att stanna för rast och vila. Kravet gäller 
det nationella stamvägnätet och Funktionellt Prioriterat Vägnät (FPV) för gods. 

Åtgärdsbehov för att uppfylla dessa krav varierar mellan olika platser och det förekommer 
problem redan för befintliga fordonslängder. Figur 4 nedan visar Herrbeta rastplats där det 
tydligt framgår att det finns brister när det gäller uppställningsplatser på den södra sidan 
medan det finns gott om plats på den norra sidan. En del rastplatser är privata och en del är 
statliga, och därför är det även viktigt att förmedla ett eventuellt beslut om att tillåta längre 
lastbilar i tid till de privata väghållarna.  

 

Figur 4. Herrbeta rastplats. 

5.1.2. Omgivningsskydd 

Vägräcken som syftar till att skydda omgivningen, oftast vattentäkter, dimensioneras för att 
kunna hålla emot tunga lastbilar. Dessa räcken kallas för högkapacitetsräcken. Om situatio-
nen försämras av endast längre men inte tyngre fordon är oklart. Tyngre fordon borde rim-
ligtvis medföra högre krav på högkapacitetsräckena, även om fordonsgeometrin också kan 
ha betydelse. Se exemplet i Figur 5 nedan. 
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Figur 5. Exempel på ett högkapacitetsräcke. 

5.1.3. Påfarter och växlingssträckor  

För motorvägar i tätort eller tätortsnära områden kan förhållandena variera kraftigt. De 
skillnader som framförallt kan ha betydelse är, förutom ofta högre trafikflöden, att påfarter 
och växlingssträckor kan vara korta. Långa fordon kan då blockera för övrig trafik i större 
utsträckning och försvåra vid körfältsbyten. Detta är som mest aktuellt vid högtrafik men 
bedöms inte medföra behov av någon åtgärd i dagsläget. Däremot föreslås en utvärdering 
efter en viss tid med trafik med längre lastbilar för att identifiera om detta utgör ett problem 
eller inte. 

5.2. Övriga mötesfria vägar 

Med mötesfria vägar avses här vägar där mötande trafik är fysiskt avskild med räcke eller 
bred skiljeremsa men som inte är motorväg. Det stora flertalet är så kallade 2+1-vägar eller 
mitträckesvägar. 

Mötesfria vägar har relativt varierande standard. En skiljelinje går mellan vägar som har 
respektive inte har gång- och cykeltrafik. Det finns också relativt stora skillnader i generell 
standard beroende på om det rör sig om exempelvis en väl underhållen, 13 meter bred väg 
eller en väg med lägre underhållsstandard och en bredd under 9 meter.  

Sett till en någorlunda normal 13 meter bred väg behöver fler aspekter beaktas jämfört med 
kategorin motorvägar.  

• (Rastmöjligheter) 

• (Omgivningsskydd) 

• (Påfarter och växlingssträckor)  

• Nöduppställning 

• Korsningar 

• Gång- och cykeltrafik 

• Omkörning 
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5.2.1. Nöduppställning  

Jämfört med motorvägar tillkommer ytterligare aspekter att beakta när det gäller mötesfria 
vägar; nöduppställning, korsningar och i de fall gång- och cykeltrafik förekommer även 
omkörning.  

I dag är kraven för nödfickor låga, men de fickor som finns behöver rymma alla fordons-
typer. 

5.2.2. Korsningar  

Längs mötesfria vägar kan det förekomma cirkulationsplatser. Det finns exempel på relativt 
små cirkulationsplatser som kan behöva åtgärdas. Även trafikering rakt fram igenom cirku-
lationsplatsen behöver beaktas så att inte lastbilens bakre släp börjar gena över rondellen.  

Exemplet nedan är från Riksväg 56 vid Heby där vägen viker av norrut i en vänstersväng. 
Vägräcke finns längs med den södra böjen. Se Figur 6. 

 

Figur 6. Riksväg 56 vid Heby. 

5.2.3. Gång- och cykeltrafik 

Längre lastbilars påverkan på gång- och cykeltrafik hänger till stor del på hur stadiga 
fordonen är och hur väl de följer i samma spår, det vill säga om fordonen behöver beaktas 
som bredare eller inte jämfört med dagens trafik. Körfält och kanalbredder är i dag ofta 
smala. Fri bredd mellan räcken ska normalt vara minst 5,1 meter men det förekommer 
smalare breddmått ner till cirka 4,5 meter. Situationen upplevs redan i dag av fotgängare 
och cyklister som otrygg på vissa delar av vägnätet och bör inte försämras ytterligare. Det 
kan därför bli aktuellt att separera gång- och cykeltrafik genom att skapa en egen bana. 

5.2.4. Omkörning  

Det är oklart hur längre lastbilar påverkar förutsättningarna för omkörning. Att köra om ett 
cirka 10 meter längre fordon tar ett par sekunder längre tid om hastighetsskillnaden är 20 
km/h. På två sekunder kör man cirka 50 meter om man håller en hastighet på 100 km/h. 
Samtidigt upplevs omkörningssträckor under en kilometer som korta även om de är betyd-
ligt längre än vad som normalt behövs för att köra om ett eller ett par fordon. Försök med 
700 meter långa omkörningssträckor möttes av så många klagomål att Trafikverket numera 
har en undre gräns för omkörningssträckor på 900 meter och en rekommendation på över 
en kilometer.  
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Slutsatsen är dock att den extra längd som behövs för omkörning av 34,5 meter långa last-
bilar inryms i dagens omkörningssträckor. Givet samma godsmängd kommer dessutom den 
totala erforderliga omkörningslängden minska genom längre men färre fordon. Den väsent-
liga skillnaden ligger i att trafikanter som är ovana vid att köra om ett så långt fordon kan 
uppleva det som stressande vid en omkörning i slutet av en omkörningssträcka. 

5.3. Icke mötesfria vägar 

Här avses vanliga vägar, normalt tvåfältsvägar, där mötande trafik enbart åtskiljs med mitt-
linje och i vissa fall räfflor i vägens mitt. För att i viss mån avgränsa vägnätet omfattar det i 
denna analys i första hand större riksvägar och länsvägar.  

Den här kategorin av vägar kan kunna trafikeras av flera olika trafikantgrupper samtidigt 
och det behövs en balans mellan olika intressen. Det kan exempelvis förekomma mer gång- 
och cykeltrafik. Standarden kan variera mycket men generellt bör följande aspekter beaktas: 

• (Rastmöjligheter) 

• (Omgivningsskydd) 

• Nöduppställning 

• (Korsningar) 

• Gång- och cykeltrafik 

• Omkörning 

• Tätortsgenomfarter 

Flera av punkterna är gemensamma med mötesfria vägar men delvis annorlunda.  

5.3.1. Nöduppställning  

Nöduppställningsplatser förekommer inte längs detta vägnät och införande av längre last-
bilar är i sig inget motiv för införande av nöduppställningsplatser, förutom att ett längre 
fordon generellt sett har svårare att hitta möjligheter att komma ifrån vägen. I normalfallet 
medför dock inte längre lastbilar i sig något åtgärdsbehov.  

5.3.2. Omkörning  

Omkörning längs tvåfältsvägar är helt annorlunda jämfört med mötesfria vägar eftersom 
man vid omkörning behöver använda motriktat körfält. Vi har i dag inga generella krav på 
omkörningssträckor längs tvåfältsvägar. Sikten längs tvåfältsvägar varierar mycket eftersom 
det hänger på vilket typ av landskap vägen sträcker sig igenom. Målsättningen vid projekte-
ring av tvåfältsvägar är att omväxlande uppnå fullgod omkörningssikt respektive att sikten 
minskar till nära stoppsikt. Detta för att undvika så kallade dilemmazoner, det vill säga 
sträckor som är för korta för att på ett säkert sätt köra om på men för långa för att vara up-
penbart för korta för att man ska kunna köra om alls. Det inte ovanligt med vägar som till 
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stor del ändå har siktlängder mellan ungefär 350 och 500 meter och som faller inom kate-
gorin dilemmazon, med problemet att omkörningar sker trots att det inte är trafiksäkert. 
Skillnaden i hastighet mellan fordonen är dessutom, eller ska åtminstone vara, mindre än på 
motorvägar och övriga mötesseparerade vägar, vilket betyder att omkörningssträckan för-
längs mer påtagligt. Som trafikant kommer ett fordon som är nästan 10 meter längre än i 
dag upplevas som överraskande långt, vilket det kan leda till osäkra trafiksituationer.  

I princip är det dock inte möjligt att ändra en vägs linjeföring och tillskapa bättre omkör-
ningsmöjligheter, så en sådan åtgärd är inget alternativ mer än i enstaka undantagsfall. 
Reglerna för vägmarkering (heldragen mittlinje) och lokala omkörningsförbud är strikta och 
dessa åtgärder bör inte heller användas som en generell lösning i större utsträckning än vad 
som görs i dagsläget.  

5.3.3. Gång- och cykeltrafik  

Gång- och cykeltrafik förekommer på icke mötesseparerade vägar, men omfattningen kan 
variera stort. Vanligtvis saknas det dock uppgifter om gång- och cykelflöden på vägarna. 
Samtidigt finns det en ambition att öka cyklingen och därför inte försämra förhållandena för 
cyklister. 

5.3.4. Tätortsgenomfarter 

Det förekommer tätortsgenomfarter där man medvetet har genomfört åtgärder som begrän-
sar utrymmet av trafiksäkerhetsskäl. De kan på motsvarande sätt som korsningar och cirku-
lationsplatser medföra tillgänglighetsproblem för längre fordon. Frågor som rör tillgänglig-
het är också sammankopplade med ökad skaderisk; det kan vara möjligt för en längre lastbil 
att passera men i praktiken medföra att skadorna på infrastrukturen eller själva fordonet 
ökar. Trafiksignaler kan förekomma men är relativt ovanligt. Även plankorsningar, det vill 
säga korsning i plan mellan en väg och en järnväg, kan förekomma. 

5.3.5. Korsningar och angöring till start- och målpunkter såsom terminaler 

Tillgänglighet i korsningar har behandlats ovan. I dagens utformningsregler ställs dessutom 
detaljerade krav på sikt i korsningar. Sikt längs primärvägen, Lp i Figur 7 nedan, baseras på 
de inmätta minsta tidsluckor som personbilsförare inväntar för att svänga ut från en 
väjningsreglerad anslutande väg.  

God siktstandard motsvarar 85:e percentil, det vill säga att 85 procent av förarna väljer att 
svänga ut (och 15 procent inväntar en längre lucka) och låg siktstandard motsvarar 50:e 
percentil. Siktmätningarna är utförda i korsningar där tillgänglig sikt är längre än vad som 
betraktas som god standard och där det därmed är möjligt att invänta en längre lucka för att 
svänga ut. Om sikten är skymd ställs föraren inför en situation som inte går att påverka och 
korsningar med dålig sikt upplevs därför ofta som farliga eller obehagliga.  

Det tar i allmänhet betydligt längre tid för en lastbil än för en personbil att svänga i en 
korsning. Fordonets längd har betydelse men också att själva svängmanövern kan behöva 
ske i lägre hastighet. Dessutom är efterföljande acceleration normalt långsammare.  
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På samma sätt som med stoppsikt, där kraven utgår ifrån personbilar, kan lastbilsförares 
behov av längre sikt ibland helt eller delvis kompenseras av en högre ögonpunkt, men det 
gäller långt ifrån alltid. 

Ett grundkrav är dock att det alltid ska finnas tillräcklig stoppsikt och därmed en möjlighet 
för trafik längs primärvägen att stanna framför ett fordon som har kört ut men inte hunnit 
svänga klart eller få upp farten i tid.   

 

Figur 7. Exempel på krav för sikt i VGU i C-korsning. 

5.3.6. Anslutningar till hamnar och terminaler 

Här avses anslutningar från och till ett utpekat vägnät samt start- och målpunkter i form av 
terminaler eller andra omlastningsstationer. Standard och trafikmiljö kan variera mycket. I 
vissa fall kan det vara fråga om tätortsmiljö med exempelvis trafiksignaler. Det kan finnas 
järnväg med plankorsningar som medför behov av längre magasinsmöjlighet om de ligger 
nära en vägkorsning. En principiell skillnad är också att dessa förbindelser kan utgöras av 
kommunala gator. 

Längs det vägnät som Trafikverket bedömer som lämpligt att upplåta för längre fordon har 
ett antal anslutningsvägar till hamnar och terminaler analyserats via övergripande GIS-
analys6F7. I analysen identifierades ett flertal potentiella brister eller hinder, såsom farthinder 
samt mindre korsningar och cirkulationsplatser längs dessa anslutningsvägar. Den övergri-
pande bedömningen är dock att möjligheten att framföra längre lastbilar på dessa anslut-
ningsvägar är relativt god. De flesta av anslutningsvägarna uppfyller bedömningskriterierna 
som har använts. Men ett antal av sträckorna ligger längs med vägar där delar av anslut-
ningsvägen inte uppfyller kraven.  

Inom ramen för regeringsuppdraget skickades de bedömningsgrunder som redovisas ovan 
ut för synpunkter till ett antal kommuner med anslutningsvägar till större hamnar och ter-
minaler. De synpunkter som kom in från kommunerna bekräftade bilden av att det kan fin-
nas smärre tillgänglighetsproblem vid exempelvis korsningar och cirkulationsplatser samt 
vänstersvängskörfält. Det lyftes även fram att det inte är rimligt att anpassa befintlig infra-
struktur till längre fordon i någon större omfattning om det inte tillkommer någon extern 
finansieringslösning. Det anses mer rimligt att beakta den nya längden vid nybyggnation om 
det finns ett framtida behov av att framföra längre lastbilar på de kommunala vägarna. 

Kommunerna framförde även att det finns ett behov av att ta fram en strategi för hur de 
längre lastbilarna ska kunna nå start- och målpunkter i de större städerna. En utredning bör 
genomföras innan ett upplåtande av vägnätet sker, för att identifiera viktiga transportflöden 

                                                            
7 Anslutningsvägar till centrala hamnar och terminaler som pekades ut i ett tidigare regeringsuppdrag 
och finns beskrivna i ”Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet” (TRV 
2015:207). 
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och -stråk för att möjliggöra att transporterna når hela vägen fram till start- och målpunk-
terna. I det sammanhanget fanns även förslag på att utreda nya möjligheter till logistikupp-
lägg. Längre lastbilar kan exempelvis öka behovet av fler logistikcentra i utkanten på städer-
na för att möjliggöra omlastning till mindre enheter för vidare transport. Detta, att säker-
ställa att transporterna når hela vägen fram till sina start- och målpunkter, är en förutsätt-
ning för att nyttorna med längre lastbilar ska infrias. 

Många av kommunerna påpekade också att det finns ökade risker i tätortsmiljö kopplat till 
fotgängare och cyklister. Exempelvis befaras att släpets bakparti ska inkräkta på gång- och 
cykelvägarnas utrymme och att det finns risker med fler döda vinklar för lastbilsföraren. I 
trängre tätortsmiljöer med högre flöden av gång- och cykeltrafik ökar riskerna för att 
fotgängare och cyklister kan bli undanträngda och i värsta fall att det kan ske olyckor. 

Det är därför särskilt viktigt att de längre fordonen endast kör på det föreskrivna vägnätet 
och på ett trafiksäkert sätt. Förslag på åtgärder som framkommit i dialog med kommunerna 
för att säkerställa det är villkor på någon form av digitala kontrollsystem som varnar för 
kollisionsrisker, hastighetsöverträdelser och att de längre lastbilarna hamnar på vägnät där 
de inte är tillåtna att köra. Det skulle bidra till att minska risken för felaktiga vägval, minska 
störningarna samt att främja en säkrare trafikmiljö.  

5.4. Förslag till vägnät som är lämpligt för längre lastbilar 

Nedan följer en beskrivning av de delar av vägnätet som bedöms klara den ökade fordons-
längden utifrån ovanstående förutsättningar samt Trafikverkets förslag till vilket vägnät som 
anses vara lämpligt att upplåta i ett första skede. De infrastrukturåtgärder som planeras ge-
nomföras under den första tredjedelen av nuvarande Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 har vägts in i bedömningen om huruvida infrastrukturen uppfyller villkoren för 
trafikering av längre fordon enligt ovan.  

5.4.1. Vilka delar av vägnätet som är möjliga att upplåta 

Resultaten från analysen visar att det inte finns några betydande begränsningar för längre 
lastbilar att trafikera de statliga motorvägarna och motortrafiklederna. Det kan dock på 
längre sikt finnas behov av smärre punktvisa justeringar av infrastrukturen relaterat till 
tillgängligheten för tunga transporter och användbarhet, exempelvis gällande rastplatser 
och parkeringsmöjligheter.  

Resultaten visar även på att stora delar av vanlig mötesfri väg (2+1-vägar) kan upplåtas för 
längre lastbilar. Jämfört med motorväg och motortrafikled tillkommer fler begränsningar 
bland annat gällande nöduppställning och korsningar. De begränsningar som finns på detta 
vägnät kan till stor del kopplas till tätortsgenomfarter, där det på senare år bland annat har 
skett anpassningar av infrastrukturen för att hålla nere hastigheten. Det kan därför finnas 
ett fåtal kritiska delar av vägnätet som kan behöva justeras, men i övrigt är det framförallt 
smärre justeringar av infrastrukturen relaterat till tillgängligheten för längre lastbilar och 
användbarhet som skulle vara nödvändiga.  
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Inom gruppen icke mötesseparerade tvåfältsvägar finns det betydligt fler begränsningar att 
ta hänsyn till. Det gäller främst trafiksäkerhetsaspekter såsom risker vid omkörningar och 
att fler trafikantgrupper nyttjar vägarna, framförallt fotgängare och cyklister. Bedömningen 
är dock att de bredare tvåfältsvägarna (≥ 9,0 meters bredd) med hastighetsbegränsningen 
>80 km/h kan upplåtas för de längre lastbilarna. Dessa har normalt en betydligt bättre hori-
sontal- och vertikalgeometri än de smalare tvåfältsvägarna med en hastighetsbegränsning 
under 80 km/h, och omkörningssträckor bedöms vara tillräckligt långa för att anses trafik-
säkra. Riskerna för oskyddade trafikanter bedöms inte heller bli större på breda 2-fältsväg-
ar. De problem med tillgänglighet för längre lastbilar och användbarhet som har beskrivits 
för vägtyperna ovan förekommer dock även på detta vägnät. 

Att transporterna kan framföras utefter hela transportstråket är grunden för att vägnätet för 
längre lastbilar i framtiden ska bidra till att generera den förväntade samhällsnyttan. An-
slutningsvägar till start- och målpunkter i form av hamnar, terminaler och större industrier, 
eller lämpligt utformade omlastningsplatser, är exempel på delar av vägnätet som måste 
vara framkomliga för att säkerställa ett transportflödesperspektiv. Övergripande analyser 
visar att det finns goda förutsättningar för att kunna nå fram till de större hamnarna och 
terminalerna. Innan de förslagna vägarna öppnas för trafik behöver dock en mer detaljerad 
analys genomföras för att identifiera hur transporterna kan nå sina målpunkter utanför det 
föreslagna vägnätet. Analysen av transportflöden och kritiska start- och målpunkter samt 
anslutningsvägar bör genomföras i samverkan med berörda kommuner eller andra väghål-
lare. 

Sammanfattningsvis redovisas de vägar som kan upplåtas på det statliga svenska vägnätet i 
Diagram 1 nedan. Diagrammet visar att det handlar om totalt cirka 900 mil av vägnätet som 
kan upplåtas på basis av de kriterier som används i analysen; cirka 200 mil motorväg, strax 
över 300 mil mötesfri väg och nästan 400 mil tvåfältsväg.  

Diagram 1. Antal kilometer väg som uppnår kriterierna för respektive typ av väg. 

 

5.4.2. Förslag till vägnät som är lämpligt att upplåta för längre lastbilar 

Alla av de totalt cirka 900 milen som kan upplåtas för längre lastbilar på basis av ovanstå-
ende kriterier består inte av sammanhängande sträckor, vilket begränsar transportörernas 
nytta av ett upplåtande av samtliga dessa delar av vägnätet. Trafikverkets förslag till vilket 
vägnät som är lämpligt att upplåta för längre lastbilar är därför de sträckor som bildar sam-
manhängande transportstråk. De sammanhängande stråken som identifierats redovisas i 
Figur 8 nedan och omfattar totalt cirka 450 mil. Det är vägarna E4, E6, E18 (Karlstad–
Stockholm–Kapellskär), E16 (Borlänge–Gävle), E20, E22, Väg 23 (Hässleholm–Växjö, Väg 
25 (Ljungby–Växjö), Väg 40 (Göteborg–Jönköping–Nässjö), Väg 44 (Trollhättan–
Uddevalla), Väg 73, Väg 56 och Väg 70 (Västerås–Sala–Borlänge) samt Väg 75 (södra 
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länken). De flesta av ovan nämnda sträckor skulle kunna upplåtas inom ett år. Undantagen 
är sträckorna Väg 23 (Hässleholm–Växjö) och E22 (Karlskrona–Norrköping) som beräknas 
kunna öppnas för trafik av längre lastbilar till år 2023 respektive 2025.  

Den övergripande analysen av anslutningsvägar till viktiga hamnar och terminaler utefter 
det föreslagna vägnätet indikerar även att det finns relativt goda möjligheter att nå större 
start- och målpunkter utefter detta vägnät. Det bekräftades även delvis av de synpunkter 
som kom in från kommunerna. Det finns dock behov av att initiera en mer fördjupad ut-
redning för att analysera möjligheterna att nå start- och målpunkter utefter vägnätet.  

Bedömningen av kostnaderna för upplåtandet grundar sig på att det finns ett antal brister 
som skulle behöva åtgärdas för att detta vägnät ska anses vara helt lämpligt att öppnas för 
längre lastbilar. Vägarna bedöms dock kunna upplåtas med punktvisa problem med utrym-
mesbehov för längre lastbilar på kort sikt, eftersom bristerna inte bedöms vara kritiska ur 
ett trafiksäkerhetsperspektiv. Det rör sig om åtgärder i form av breddning av kortare sträck-
or samt korrigering av chikaner, rondeller och korsningar främst vid tätortsgenomfarter. De 
flesta bristerna som har identifierats på vägnätet är redan finansierade inom ramen för den 
första tredjedelen av nuvarande planperiod i Nationell plan för transportsystemet 2018–
2029. Kostnaderna för att åtgärda de återstående bristerna för att kunna upplåta vägnätet 
bedöms uppgå till cirka 150 miljoner kronor.  
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Figur 8. Illustration av föreslaget vägnät för upplåtande för längre lastbilar.  
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6. Konsekvensanalys av att tillåta längre lastbilar 
på det svenska vägnätet  

För att bedöma konsekvenserna av att tillåta längre lastbilar på det svenska vägnätet genom-
fördes en kvantitativ beräkning av de samhällsekonomiska effekterna. Den har även komp-
letterats med en kvalitativ bedömning av icke-kvantifierade effekter, transportpolitisk mål-
uppfyllelse och fördelningseffekter. Utgångspunkten för konsekvensanalysen var de cirka 
450 mil väg i det sammanhängande transportstråk av motorvägar och övriga mötessepare-
rade vägar som Trafikverket föreslår att upplåta för längre lastbilar på kortare sikt utan någ-
ra betydande anpassningar av infrastrukturen, se Figur 8 ovan. Ett fortsatt upplåtande av 
vägnätet för tyngre lastbilar upp till 74 ton antogs ske oberoende av om längre lastbilar till-
åts eller inte. Därför ingick inte vare sig kostnader eller nyttor för ett samtidigt upplåtande 
för tyngre lastbilar i konsekvensanalysen.  

Effekter på trafiksäkerhet, klimat och miljö samt överflyttning mellan trafikslagen och 
intermodala transporter redovisas särskilt. Konsekvensanalysen grundar sig på tidigare 
forskning och befintlig kunskap. 

6.1. Redovisning av samhällsekonomiska effekter 

De kvantitativa bedömningarna av att upplåta det svenska vägnätet för längre lastbilar ge-
nomfördes med utgångspunkt i en tidigare forskningsstudie, Systemanalys av införande av 
HCT på väg i Sverige – Redovisning av ett forskningsprojekt (Adell et al., 2016). Resultatet 
från den tidigare studien korrigerades med utvalda parametrar för att ta hänsyn till gällande 
antaganden i detta regeringsuppdrag. För att iaktta en försiktighetsprincip är nyttorna lågt 
skattade i förhållande till tidigare studier på området. 

6.1.1. Antaganden i tidigare genomförd studie 

Adell et al. (2016) redovisar i en systemanalys effekterna av ett införande av HCT i Sverige, 
givet olika införandestrategier och framtidsscenarier. Den införandestrategi som utgjorde 
utgångspunkten för analysen i detta regeringsuppdrag är ett fritt införande av HCT på hela 
Sveriges vägnät. Det antagna framtidsscenariot baseras på Trafikverkets prognoser, med en 
betydande ökning i efterfrågan på transporter samt en relativt långsam övergång till fossil-
fria drivmedel. Adell et al. (2016) redovisar samhällsekonomiska effekter utifrån denna in-
förandestrategi och detta scenario för såväl enbart en höjning av tillåten maxbruttovikt till 
74 ton, som en höjning av både tillåten maxbruttovikt till 74 ton och tillåten fordonslängd 
till 34 meter. Det är de samhällsekonomiska effekterna av en höjning av såväl maxbruttovikt 
som fordonslängd som har utgjort utgångspunkten i nedanstående beräkningar. 

När lastbilarnas maxbruttovikt höjs till 74 ton ökar även fordonets vikt, bland annat på 
grund av att ytterligare två axlar krävs för att lastbilens vikt ska komma upp i 74 ton. Detta 
innebär att fordonens maxlast vid en sådan reform inte ökar i samma utsträckning som 
bruttovikten. Med anledning av det antogs i Adell et al. (2016) följande maxlaster: 
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• 40 ton för 60 tons-fordon 

• 50 ton för 74 tons-fordon 

• 50 ton för 74 tons-fordon, 34 meter långa 

Vi såg ingen anledning att i våra övergripande beräkningar göra några andra antaganden om 
maxlaster. 

Vi valde även att använda de uppgifter om externa effekter respektive fordonsinvesterings-
kostnader, löpande fordonskostnader och bränsleförbrukning som Adell et al. (2016) utgår 
ifrån i sin studie. För en mer detaljerad analys skulle nya antaganden om dessa faktorer 
kunna göras.  

Skillnaden mellan Adell et al.:s (2016) antaganden om en fordonslängd på 34 meter och 
antagandena i detta regeringsuppdrag om en fordonslängd på 34,5 meter bedömdes som 
försumbar. 

Se Kapitel 9: Beräkningsförutsättningar samt Bilaga 8 Samhällsekonomisk analys i Adell et 
al. (2016) för en utförlig redogörelse för vilka avgränsningar och antaganden som har gjorts 
samt vilka variabler som har beaktats i studiens samhällsekonomiska beräkningar. 

6.1.2. Beräkning av samhällsekonomiska effekter 

De samhällsekonomiska effekterna av att tillåta både längre och tyngre fordon enligt Adell et 
al. (2016) korrigerades med utvalda parametrar för att ta hänsyn till gällande antaganden 
enligt följande:  

• Med hänsyn till att Adell et al. (2016) utgår ifrån en maxbruttovikt på 60 ton i sitt 
jämförelsescenario och inte dagens 64 ton, räknades de samhällsekonomiska 
effekterna ned med en faktor 0,71: 1-(64-60)/(74-60) = 0,71. 

• På det analyserade vägnätet går cirka 47 procent av Sveriges totala lastbilstrafik 
(lastbilskilometer). De totala effekterna i Adell et al. (2016) multiplicerades därför 
även med 0,47. 

• Effekterna multiplicerades vidare med den så kallade totala bruttopotentialen o,30. 
Bruttopotentialen definieras som den maximala potentialen att tillgodogöra sig nyt-
torna med längre lastbilar hos respektive varugrupp och baseras på antagandet att 
30 procent av de totala nyttorna av höjningen av både maxbruttovikt och fordons-
längd går att hänföra till den förändrade fordonslängden. Detta eftersom det analys-
erade vägnätet oberoende antogs upplåtas för tyngre fordon upp till 74 ton, och de 
transporter som gynnas framförallt av längre lastbilar och fordonskombinationer är 
transporter av volymkrävande gods med längre densitet; livsmedel, trä, trävaror och 
papper samt övriga förädlade råvaror. 

• Alla transporter som potentiellt har nytta av en ökning av fordonslängden kan inte 
antas ha möjlighet att anpassa sig till de nya marknadsförhållandena. Därför antogs 
marknadsupptaget avta efter att 8 000 av de 10 000 lastbilar som kan anses berörda 
av de nya förutsättningarna har anpassat sig. Det innebär ett marknadsupptag på 
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maximalt 80 procent. Dock förväntas ett lägre marknadsupptag under de första sju 
åren tills alla berörda lastbilsekipage har hunnit bytas ut. Under en 40-årsperiod 
blir då det genomsnittliga marknadsupptaget ungefär 72 procent. 

• Eftersom marknadsupptaget påverkar storleken på de totala nyttorna och det finns 
stora osäkerheter vad gäller takten och omfattningen av marknadens anpassning till 
de nya förhållandena gjordes en känslighetsanalys med en höjning respektive sänk-
ning av marknadsupptaget med 20 procent, till 0,86 respektive 0,58. 

Resultatet från den samhällsekonomiska analysen redovisas i Tabell 1 Enligt detta resultat 
hamnar nyttorna av att upplåta det analyserade vägnätet för längre lastbilar, givet ett sam-
tidigt oberoende upplåtande av vägnätet för 74 ton tunga lastbilar, mellan cirka 9,5 och 14 
miljarder kronor. Se även Beräkning av potentiella nyttor lastbilar (Trafikverket, 2019). 

Tabell 1. Resultat från förenklad samhällsekonomisk beräkning. 

Effektkategori 
Samhälls- 
ekonomisk effekt 

Effekt  
tidigare 
studie 

Resultat,  
mkr 

Känslighets- 
analys högt 
marknads- 
upptag, mkr 

Känslighets- 
analys lågt 
marknads- 
upptag, mkr 

Producent-/ 
konsumenteffekter 

Fordons-ägare eller 
godstransport-köpare 177 963 12 916 15 499 10 333 

Budgeteffekter Dieselskatt -30 733 -2 231 -2 677 -1 784 
Externa effekter Vägslitage (exkl. broar) 2 910 211 253 169 

 Luftföroreningar 538 39 47 31 

 CO2 8 382 608 730 487 

 Olyckor 3 040 221 265 177 

 Tidsfördröjning 835 61 73 48 

 Totalt 162 935 11 825 14 190 9 460 
 
Den största nyttan utgörs av den ökade transporteffektivitet som uppstår när samma mängd 
gods kan fraktas med färre fordon och därmed till en lägre transportkostnad per godsenhet. 
Detta gäller även efter justering för annorlunda fordonsinvesteringskostnader, löpande for-
donskostnader samt kostnader för bränsleförbrukning. Se posten ”Fordonsägare eller gods-
transportköpare” i Tabell 1, där även varuägare ingår.  

”Dieselskatt” utgör den minuspost som uppstår när näringslivets lägre bränslebehov leder 
till uteblivna skatteintäkter för drivmedel. 

Den positiva effekten på vägslitage grundar sig i antagandet om lägre kostnader för vägsli-
tage för de längre och tyngre lastbilarna jämfört med referensfordonen. Vägslitagekostna-
derna baseras på ASEK-värden för slitagekostnad per fordonskilometer för olika vägtyper, 
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justerat i proportion till antalet standardaxlar per fordonstyp, samt transport- och trafikar-
bete per varugrupp och transportyp. (Adell et al., 2016) Dock kan slitaget komma att öka 
punktvis i exempelvis rondeller. 

Utsläppen av såväl koldioxid (”CO2”) som luftföroreningar minskar som ett resultat av 
minskad bränsleförbrukning per kilometer samt minskat trafikarbete (fordonskilometer). 
Vid en ökning av både fordonslängd och maxbruttovikt minskar enligt Adell et al. (2016) 
den totala bränsleförbrukningen. När det gäller trafikarbetet finns det visserligen två mot-
verkande effekter; möjligheten att frakta mer gods per lastbil minskar trafikarbetet på väg, 
men samtidigt leder överflyttning från järnväg och sjöfart samt ökad transportefterfrågan, 
det vill säga inducerad trafik, till ökat transportarbete på väg. (Adell et al., 2016) Totalt sett 
blir trafikarbetet enligt Adell et al. (2016) något mindre än i jämförelsescenariot om for-
donslängden ökar samtidigt med maxbruttovikten.  

Olyckorna antas bli färre på grund av att det lägre antalet lastbilar leder till en minskad risk 
för frontalkollisioner. Samtidigt antas en bibehållen olyckskostnad per fordonskilometer för 
de längre lastbilarna eftersom de antagna kraven på fordonen säkerställer att de är minst 
lika trafiksäkra som dagens referensfordon. (Adell et al., 2016) 

Tidsfördröjningen som uppstår för personbilstrafiken till följd av att de tvingas anpassa sig 
till lastbilarnas lägre hastighet beräknas bli lägre när lastbilarna blir färre. Detta innebär en 
positiv samhällsekonomisk effekt.  

Dessa beräkningar är mycket översiktliga, men de ger en tydlig fingervisning om storleks-
ordningen på effekterna av att tillåta längre lastbilar på de högst trafikerade delarna av väg-
nätet. Det visar att nyttorna av att tillåta längre lastbilar på detta vägnät skulle vara mycket 
stora, samtidigt som införandet av längre lastbilar på det analyserade vägnätet inte nödvän-
digtvis kräver några åtgärder i infrastrukturen. Även vid valet att genomföra smärre juste-
ringar blir åtgärdskostnaderna mycket begränsade i förhållande till nyttorna med upplåt-
andet.  

Storleksordningen på de samhällsekonomiska effekterna bedöms som rimlig med tanke på 
att det vägnät som föreslås upplåtas här är det vägnät som är mest betydande för närings-
livets transporter. Nyttorna av att upplåta ett annat vägnät av samma storlek skulle sanno-
likt inte bli lika stora, och skulle därför behöva analyseras i detalj om det blev aktuellt. 

6.2. Kvalitativa effektanalyser 

I detta avsnitt redovisas de effekter som inte har kunnat kvantifieras i monetära termer.  

6.2.1. Trafiksäkerhetseffekter 

För att analysera hur längre lastbilar påverkar möjligheterna att nå nollvisionen om antalet 
döda och allvarligt skadade i trafiken har en analys av befintlig kunskap inom området 
gjorts. 

Det finns få empiriska studier när det gäller 34,5 meter långa lastbilar och deras påverkan 
på trafiksäkerheten. Detsamma gäller även fordon med en maxbruttovikt på 74 ton. I Adell 
et al. (2016) antas antalet trafikolyckor bli lägre, på grund av att det lägre antalet lastbilar 
givet samma mängd fraktat gods utgör färre lastbilsfronter att krocka med för andra fordon. 
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Samtidigt antas en bibehållen olyckskostnad per fordonskilometer eftersom de antagna kra-
ven på fordonen säkerställer att de längre lastbilarna är minst lika trafiksäkra som dagens 
referensfordon. Dessutom är krockvåldet vid frontalkollisioner dödligt redan vid en lastbils-
vikt under 40 ton. En längd- eller viktökning av lastbilarna skulle enbart leda till en obetyd-
lig ökning av det redan kraftiga krockvåldet hos befintliga fordon. Med väl avvägda krav på 
fordonens egenskaper kan de positiva effekterna av längre lastbilar uppnås på ett sätt som 
inte påverkar trafiksäkerheten negativt. För att lastbilarna ska ha likvärdiga egenskaper som 
ett konventionellt 64-tonsfordon kan dock inköpspriset komma att bli högre än det som an-
tas i Adell et al. (2016), vilket kan skapa barriärer för mindre aktörer att tillgodogöra sig 
nyttorna av längre lastbilar. 

Adell et al. (2016) redovisar i kapitel 2.2.6 de erfarenheter som finns i dag när det gäller 
trafiksäkerhetseffekterna av HCT-fordon. Generellt visar tidigare erfarenheter att olycks-
risken per fordonskilometer minskar för HCT-fordon jämfört med konventionella fordon, 
vilket är relaterat till strängare tillståndskrav för dessa fordon men också eftersom fordon 
med olika längd körs på olika vägnät med annorlunda riskprofil. Effekterna kan dessutom 
skilja sig åt mellan enbart tyngre respektive längre och tyngre lastbilar. Ytterligare kunskap 
behövs för att kunna analysera trafiksäkerhetseffekterna av såväl längre som tyngre last-
bilar. Om HCT-fordon tillåts på det svenska vägnätet kan de komma att utgöra ett utökat 
underlag för sådan kunskapsutveckling.  

När det gäller omkörningar kan längre lastbilar innebära ökad omkörningstid för person-
bilar och andra fordon som vill köra om. Om ett annat fordon kör om en längre lastbil på en 
väg som inte är mötesseparerad leder det till att det omkörande fordonet befinner sig i mot-
satt körfält under en längre tid.  När det gäller lastbilar som kör om varandra kan omkör-
ningstiden förlängas ytterligare. Därför kan det bli aktuellt att utvärdera nyttan med ett 
eventuellt omkörningsförbud för lastbilar på vissa sträckor. Förutom att den längre omkör-
ningstiden kan påverka trafiksäkerheten på vägar som saknar mittseparering, kan den också 
leda till begränsningar i framkomligheten för bakomvarande fordon. Samtidigt leder minsk-
ningen av antalet lastbilar sannolikt till färre körfältsbyten och omkörningar totalt. 

Det vägnät som föreslås öppnas för längre lastbilar är till stor del mötesseparerade vägar, 
och de övriga föreslagna vägarna är relativt breda och anses ha en god väggeometri med 
avseende på exempelvis siktförhållanden. Det ska även framgå tydligt att det rör sig om ett 
längre fordon med hjälp av en synlig skylt baktill på lastbilen. När det gäller omkörnings-
situationer vid icke mötesseparerade vägar behöver riskerna utredas ytterligare eftersom det 
finns förhållandevis få studier på området både internationellt och i Sverige. De sträckor 
som inte är mötesseparerade trafiksäkerhetsaspekten beaktas innan de kan upplåtas för 
längre lastbilar. 

Om det i framtiden skulle bli aktuellt att tillåta lastbilar på ett mer lågtrafikerat vägnät 
behövs även utredningar av hur vägarnas standard vinter- respektive sommartid påverkar 
trafiksäkerheten. Detta eftersom mindre trafikerade vägar ofta har en lägre underhållsstan-
dard och annorlunda väggeometri, vilket exempelvis kan leda till ett behov av högre krav 
lastbilarnas stabilitet, alternativt en höjning av underhållsstandarden på vissa sträckor, för 
att säkerställa en bibehållen trafiksäkerhet. 
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På det vägnät som föreslås upplåtas i första skede är bedömningen att trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter förblir opåverkad eftersom vägnätet enbart innefattar mötessepare-
rade vägar samt bredare vägar med goda siktförhållanden. En ytterligare faktor att beakta är 
dock de oskyddade trafikanternas upplevda trygghet som kan försämras när de passeras av 
längre lastbilar. Inga kända studier har specifikt undersökt hur den subjektiva riskuppfatt-
ningen hos fotgängare och cyklister påverkas av storleken eller längden på en passerande 
lastbil på landsväg. Dock fastslogs i en studie (Llorca et al., 2017) att en cyklists riskuppfatt-
ning påverkas av tre faktorer: sidoavståndet mellan fordonen vid omkörningen, omkörande 
fordonstyp och omkörningshastighet. Ekipagets stabilitet och spåravvikelse vid omkörning 
kan också påverka oskyddade trafikanters riskupplevelse, eller trygghet. Stabiliteten och 
spåravvikelsen kan även påverkas av vägens skick. Buller är ytterligare en faktor som skulle 
kunna bidra till den subjektiva riskuppfattningen hos cyklister som blir omkörda av lastbi-
lar. Om en cyklist på närmare avstånd upplever bullret som värre från en längre lastbil med 
fler däck är ännu okänt. 

6.2.2. Överflyttningseffekter och intermodalitet 

En sammanställning av befintlig kunskap gällande överflyttningseffekter, inducerad trafik 
och intermodalitet har gjorts för att analysera hur ett införande av längre lastbilar påverkar 
möjligheterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. 

De analyser som har gjorts av tidigare förändringar av lastbilars tillåtna längd och vikt i 
Sverige skiljer sig åt. Därför är det svårt att dra generella och entydiga slutsatser om orsaks-
samband gällande överflyttning. Detta beror på att det är svårt att tydligt isolera effekter av 
exempelvis viktreformer från andra transportpolitiska policyåtgärder, utvecklingen av infra-
strukturen samt det allmänna konjunkturläget. När kostnaderna för vägtransporter minskar 
är det dock naturligt att förvänta sig en viss överflyttning av transporter, främst från järnväg 
till väg men möjligtvis även från sjöfart till väg. Effekterna på överflyttning skiljer mellan 
varugrupper, och överflyttningen borde vara mindre till enbart längre lastbilar än till enbart 
tyngre lastbilar. Detta eftersom det är ovanligt att lätt, skrymmande gods fraktas på järnväg 
och sjöfart. Däremot blir överflyttningseffekterna större med både längre och tyngre 
lastbilar jämfört med enbart tyngre. (Vierth et al., 2018) 

Ökad transporteffektivitet på väg medför en relativ kostnadsförändring gentemot andra tra-
fikslag om inte dessa effektiviseras i motsvarande grad. Transportflödena påverkas därför 
genom att en höjning av både maxbruttovikt och fordonslängd bidrar till att en viss andel 
gods flyttas till väg från järnväg och sjöfart. Kostnadseffektiviseringen påverkar även tran-
sportflödena genom ökad efterfrågan på vägtransporter på grund av lägre transportpris. 
(Adell et al., 2016) Enligt Adell et al. (2016) bidrar ett införande av både längre och tyngre 
lastbilar till att transportsystemet som helhet effektiviseras, men att en större andel av 
transporterna kommer att ske på väg på grund av överflyttningseffekter samt inducerad 
trafik, om inte kompletterande styrmedel samtidigt införs.  

I Adell et al.:s (2016) analys av samhällsekonomiska effekter, som ligger till grund för detta 
regeringsuppdrags beräkningar, är överflyttningseffekterna skattade med korspriselastici-
tetstal framtagna för svenska förhållanden: 0,44 för järnväg och 0,18 för sjöfart (Nelldal et 
al., 2009). 

Genom att tillåta lastbilslängder och -bredder som är kompatibla för omlastning till järnväg 
och sjöfart finns det dock möjlighet att istället stimulera till en överflyttning från väg till de 
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andra trafikslagen, och därigenom bidra till ett effektivt nyttjande av transportsystemet. För 
att sänka priset och öka fyllnadsgraden på sjöfrakten används 45-fotscontainrar som möjlig-
gör lastning av fler europapallar per enhet. Om lastbilar tillåts vara 34,5 meter långa kan 
varje lastbil frakta två 45- fotscontainrar, vilket kan bidra till ökade möjligheter för inter-
modala transporter med väg och sjöfart. Regeringen har gett svenska myndigheter ett antal 
regeringsuppdrag med syfte att analysera bland annat åtgärder för att främja förutsättning-
arna för överflyttning till järnväg och sjöfart samt intermodala transportlösningar. Ett så-
dant regeringsuppdrag är det som Trafikanalys har slutfört och som redovisas i Rapport 
2019:1 där de föreslår ett ekonomiskt stöd till intermodala godstransporter med utgångs-
punkt i det nuvarande ekobonussystemet riktat till sjöfart, men med en anpassning för att 
stimulera till intermodala transportlösningar. Det föreslagna stödet kallas för ”en breddad 
ekobonus” och ska omfatta flera trafikslag. (Trafikanalys, 2019) Ett hinder för överflyttning 
till järnväg är dock att kapacitetsutnyttjandet på många sträckor redan är högt och att 
utrymmet för fler järnvägstransporter på vissa sträckor är begränsat (Vierth et al., 2008). 

Ett företags val av trafikslag för transporterna även om mer än bara kostnaden för transpor-
terna. De olika trafikslagen har sina respektive fördelar och nackdelar beroende på sina 
egenskaper i förhållande till karaktären på det gods som ska transporteras. Vägtransporter 
har fördelen att de är snabba, flexibla och tillförlitliga, men begränsningar i lastförmåga re-
laterat till volym och vikt gör att de inte är fördelaktiga på längre avstånd. Det innebär att 
vägtransporter generellt anses fördelaktiga på kortare avstånd för gods med högt värde per 
viktenhet och höga krav på tillförlitlighet. (Vierth et al., 2017) 

Järnvägstransporter har fördelen att de kan transportera stora volymer och tungt gods över 
längre avstånd. En stor fördel för järnvägstransporter är att de är klimateffektiva. Begräns-
ningarna ligger framförallt i att transporterna är bundna till ett järnvägsnät och därför är 
mindre flexibla. Känsligheten för störningar på järnvägsnätet påverkar även tillförlitlighet-
en. Det innebär att järnvägstransporter generellt anses fördelaktiga främst för transporter 
på längre avstånd, av gods med lägre värde per viktenhet och något lägre krav på tillförlitlig-
het. (Vierth et al., 2017) 

Sjöfartstransporter har fördelen att de kan transportera stora volymer tungt gods över läng-
re distanser. Det innebär att de kan nyttja storskalsfördelar effektivt, vilket leder till längre 
transportkostnader per transporterad enhet. Sjöfartstransporterna har även en fördel i att 
de är relativt klimateffektiva jämfört med vägtransporter. Begränsningarna består av att 
transporterna är beroende av farleder och hamnar och därmed mindre flexibla, samt att de 
generellt tar längre tid att genomföra. Det innebär att inrikes sjöfartstransporter normalt 
sett är fördelaktiga främst för volym- och viktkrävande gods som fraktas längre sträckor och 
som inte är tidsberoende. (Vierth et al., 2017)    

Vid en analys av överflyttningseffekter från längre lastbilar är det framförallt de transporter 
som påverkas av att längre lastbilar kan transportera volymer av inte alltför tungt gods som 
bör beaktas. Dessutom kommer dessa transporter inte att vara lika flexibla utan mer likna 
järnvägstransporter eftersom de blir anvisade till ett begränsat vägnät med anslutningsvägar 
till olika terminaler. Det innebär att det framförallt är volymkrävande gods med längre tids-
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känslighet som främst är aktuellt att studera vid en analys av överflyttningseffekter. I prin-
cip innebär det att det skapas en konkurrensyta mellan terminaltransporter; fler transporter 
över längre avstånd kan bli fördelaktiga att genomföra på väg jämfört med järnväg när 
längre lastbilar tillåts på det svenska vägnätet. (Vierth et al., 2017) 

Genom att tillåta längre och tyngre lastbilar ökar antalet transporter i container samt av 
volymkrävande gods. Det leder till ökade möjligheter för intermodala godsflöden. (Adell et 
al., 2016) Detta gäller särskilt om tillgängligheten till och från kombiterminaler säkerställs. 
Dessutom kan förändringen i ekonomisk lönsamhet som uppstår av längre lastbilar möjlig-
göra helt nya intermodala upplägg. Forskning och försöksverksamhet behövs för att öka 
kunskapen både inom detta område och vad gäller överflyttningar; framförallt i förhållande 
till samtidiga reformer och styrmedel i övrigt. 

6.2.3. Klimat- och miljöeffekter 

Analyser av längre lastbilars effekter på möjligheterna att nå minskad klimat- och miljö-
påverkan har gjorts. Studier har visat att en fraktad godsmängd på 600 kubikmeter av 
volymkänsligt gods leder en ökning av lastbilslängden från 25,25 till 32 meter (DUO-trailer) 
till en reduktion av de totala koldioxidutsläppen per kubikmeter gods och kilometer med 
cirka 13 procent. Jämfört med 16,5 meter långa lastbilar (semitrailer) blir reduktionen cirka 
27 procent. (DUO2.nu, 2019)  

På en systemnivå uppskattas reduktionen av koldioxidutsläpp, med hänsyn till antaganden 
om överflyttningseffekter, till 1 procent med enbart tyngre lastbilar och 11 procent med både 
längre och tyngre lastbilar om upplåtande sker på hela vägnätet, jämfört med om inga HCT-
fordon hade tillåtits (Trafikverket, 2015b). Eftersom ungefär av hälften av Sveriges lastbils-
trafik går på det föreslagna vägnätet och maxbruttovikten antas öka till 74 ton inom de 
närmaste åren bedöms reduktionen av koldioxidutsläpp uppgå till cirka 4-6 procent.  

Beräkningarna i Adell et al. (2016) visar också att längre och tyngre lastbilar leder till större 
utsläppsreduktioner än enbart tyngre lastbilar. Detta gäller trots antaganden om viss över-
flyttning och inducerad trafik. Det lägre antalet lastbilar som krävs för att frakta samma 
mängd gods skulle leda till ökad klimateffektivitet genom lägre utsläpp av såväl koldioxid 
som luftföroreningar, i och med det lägre trafikarbetet (fordonskilometer) och 
bränsleförbrukningen per kilometer. Andelen förnybart bränsle spelar dock också roll för 
klimateffekternas storlek; om exempelvis alla lastbilar kördes på 100 procent förnybart 
bränsle skulle inte längden eller tyngden ha någon påverkan på koldioxidutsläppen – de 
skulle då ändå vara lika med noll. Däremot återstår de positiva effekterna på luftförorening-
ar samt energiåtgången. (Adell et al., 2016) 

Pålsson et al. (2017) bekräftar att en ökning av både längden och vikten hos lastbilar leder 
till högre klimateffektivitet än om enbart vikten ökar. Klimateffektiviteten skulle gynnas yt-
terligare av ett samtidigt införande av en kilometerbaserad avgift för lastbilarna genom att 
överflyttningseffekter och inducerad trafik dämpas (Pålsson et al., 2017) men även andra 
incitament i form av exempelvis styrmedel skulle bidra till de längre lastbilarnas positiva 
effekter för klimatet och miljön.  

Om det sker överflyttningar från järnväg och sjöfart till väg kan de positiva effekterna på 
miljön och klimatet begränsas något, eftersom vägtransporter generellt är mindre klimat-
effektiva än transporter på järnväg och med sjöfart. Emellertid är storleken och riktningen 
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på överflyttningar osäker, se ovan, och ny kunskap om överflyttningseffekter skulle bidra 
även till analyser av längre lastbilars effekter på klimat och miljö. 

Nyttiggörande av en ökning av lastbilarnas maximalt tillåtna fordonslängd förutsätter som 
nämnts ovan också att fordonen byts ut, sannolikt i en högre takt än vad som annars hade 
varit fallet. Detta innebär att äldre, mindre miljövänliga fordon byts ut snabbare, vilket 
också är positivt för miljön. 

6.2.4. Övriga icke-kvantifierade effekter 

När upplåtandet för längre lastbilar leder till färre fordon på vägarna innebär det att kvar-
varande trafikanter får färre fordon att samsas om kapaciteten med. Det innebär positiva 
effekter för framkomligheten för både privatfordon och de kvarvarande lastbilarna. Om 
längre lastbilar tillåts på vägar med begränsad tillgänglighet i exempelvis ramper, kors-
ningar och tätortsgenomfarter, riskerar kapaciteten dock att hämmas. Detta gäller framför-
allt under högtrafik när kapacitetsutnyttjandet på vägarna är som störst. Bedömningen är 
att effekterna blir marginella på det föreslagna vägnätet. Alternativ för att mildra eventuella 
effekter vore att införa tidsrestriktioner för de längre lastbilarna, eller att utöka trafikled-
ningen och övervakningen av särskilt utsatta sträckor.  

Kostnaderna för omlastning av fordon kan komma att påverkas beroende på hur logistik-
uppläggen utvecklas. Även om det totalt blir färre lastbilar kan behovet av omlastning öka 
för att möjliggöra att transporterna når hela vägen fram till start- och målpunkter. Omlast-
ningstiden per fordon kan även bli längre om många långa lastbilar ska hanteras samtidigt 
på en terminal. De positiva effekterna bedöms dock överväga de negativa. En lösning på 
eventuella omlastningsproblem är att kommuner och transportföretag samarbetar för att 
det längre fordonet ska nå ända fram till terminalområdet, alternativt till en annan plats 
som lämpar sig för omlastning. I vissa fall kan det krävas ombyggnationer av terminaler 
eller rangeringsplatser för att det längre fordonet ska kunna tas emot.  

Tunga lastbilar är oftast svårare att bärga. Mer kunskap behövs dock angående hur längre 
respektive tyngre lastbilar påverkar möjligheterna till bärgning ytterligare. En annan viktig 
aspekt vid bärgning är antalet sektioner eller enheter per lastbil. Redan i dagsläget utgör 
link-ekipage problem vid bärgning när man behöver svänga av en huvudväg för att ta sig 
hela vägen fram till verkstad eller liknande, och uppdelning av fordonståget kan bli nöd-
vändigt för att kunna fullfölja bärgningen.  

I beräkningarna av Adell et al. (2016) antas tyngre respektive längre och tyngre lastbilar 
innebära fler axlar per fordon. Fler axlar per fordon leder till fler källor till bullerstörningar 
och vibrationer. Storleken på bullerstörningarna beror dock på var trafiken går och hur tät 
den är; de maximala nivåerna för buller får överskridas 5 gånger per natt respektive timme 
dagtid. Det finns alltså samtidigt en möjlighet att det totala bullret i termer av bullerekviva-
lenter minskar på vissa sträckor om passagerna blir färre. Adell et al. (2016) antar att de två 
motstridiga effekterna på buller tar ut varandra och att de totala bullerstörningarna förblir 
opåverkade.  
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I dialogen med SKL och bland de synpunkter som inkom från kommuner belystes ett antal 
risker med längre lastbilar som särskilt behöver beaktas när det gäller tätorter, där utrym-
men ofta är mindre och fler trafikantgrupper ska samsas om väg- eller gatuområdet. Det är 
risker för bland annat blockering av gång- och cykelpassager med fordonens bakparti på 
vissa platser, inkräktande på gång- och cykelvägarnas utrymme om överhänget på släpen 
blir längre, samt fordon som fastnar på vändplatser och vändplaner som inte är dimensio-
nerade för längre fordon och därför måste backa ut i primärväg. Det innebär sammanfatt-
ningsvis att det finns risker för att andra trafikanter blir undanträngda eller störda av längre 
lastbilar. Det finns därför ett önskemål hos kommunerna att vara delaktiga i valet av anslut-
ningsvägar, så att de kan bidra till att upplåtandet av det kommunala vägnätet sker med 
hänsyn till lokala förhållanden.  

6.3. Transportpolitisk målanalys 

För att analysera hur ett införande av längre lastbilar påverkar möjligheterna att nå de 
transportpolitiska målen, inklusive ökad kapacitet, kompletterades den samhällseko-
nomiska konsekvensanalysen även med en transportpolitisk målanalys.  

Införandets största bidrag till uppfyllelse av de transportpolitiska målen sker genom effek-
terna på tillförlitlighet, tillgänglighet och näringslivets transporter. Även miljö och hälsa 
samt trafiksäkerhet påverkas positivt av ett lägre antal fordon, men om vägar där gång- och 
cykeltrafik förekommer öppnas för längre lastbilar kan det påverka tryggheten för oskydda-
de trafikanter negativt. 

I Bilaga 1 – Sammanställning av transportpolitisk målanalys redovisas en samman-
ställning av vilka faktorer som påverkas positivt respektive negativt av att tillåta längre 
lastbilar på det svenska vägnätet.  

6.4. Fördelningsanalys 

Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen kompletterades även med en fördelnings-
analys. Den sammanfattas i Tabell 2.  

Tabell 2. Sammanfattning av fördelningsanalys. 

Fördel-
nings- 
aspekt 

Kön 

Lokalt/ 
Regionalt/ 
Nationellt/ 
Inter- 
nationellt 

Län Kommun Näringsgren Trafikslag Ålders- 
grupp 

Åtgärds- 
specifik  
så som  
t.ex.  
inkomst- 
grupp 

Störst  
nytta/ 
fördel 

Neutralt Neutralt Neutralt Neutralt Livsmedel och 
andra förädlade 
varor (volymgods) 

Gods-väg Ej relevant Stora åkeri- 
företag 

(Störst)  
negativ 
nytta/ 
nackdel 

Neutralt Inter- 
nationellt 

Neutralt Neutralt Ej relevant Cyklister, 
fotgängare,  
järnväg och 
sjöfart 

Ej relevant Mindre 
åkeri- 
företag 

 
Eftersom färre lastbilar leder till bättre framkomlighet och tillgänglighet för både person-
bilar och kollektivtrafik på väg bedöms inget kön ges större fördel än något annat. På det 
analyserade vägnätet går både lokala, regionala, nationella och internationella transporter. 
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Om svenskt näringsliv gynnas kan det dock ske på bekostnad av internationella exportföre-
tag. Det analyserade vägnätet sträcker sig genom flera län respektive kommuner och därför 
kan inte ett enskilt län eller en enskild kommun sägas få en större fördel än andra.  

I huvudsak gäller att för varugrupperna livsmedel och övriga förädlade varor, såsom stycke-
gods i lastcontainrar, är fordonslängden avgörande för hur mycket gods en lastbil kan frak-
ta. Om tillåten maxbruttovikt samtidigt höjs gynnas dock fler varuslag än dessa. Godstrans-
porternas lönsamhet och tillförlitlighet ökar när det krävs färre fordon för att frakta samma 
mängd gods. Av samma anledning ökar framkomligheten för övriga fordon på vägarna, men 
tryggheten hos oskyddade trafikanter kan försämras om längre lastbilar tillåts där fotgäng-
are och cyklister ska ta del av samma väg- och gatuutrymme. Järnväg och sjöfart kan miss-
gynnas om överflyttningar till väg sker. Dessutom finns det potentiella inträdesbarriärer för 
mindre företag om längre lastbilar kräver höga investeringskostnader på grund av de tekni-
ska fordonskraven.  

6.5. Sammanfattning av konsekvensanalys 

Sammantaget är storleken av nyttorna med ett införande av längre lastbilar något osäkra, 
men de sammanvägda effekterna är otvetydigt positiva. Detta eftersom de positiva effek-
terna vida överstiger de negativa effekterna i den kvantitativa analysen, samtidigt som de 
uppskattade kostnaderna för åtgärder i infrastrukturen bedöms vara marginella i samman-
hanget. Detta grundar sig på antagandet om ett samtidigt, oberoende upplåtande av väg-
nätet för tyngre lastbilar upp till 74 ton, vilket alltså är en förutsättning för att ovanstående 
analys ska kunna anses gälla.  

De som gynnas mest av ett upplåtande för längre lastbilar på det svenska vägnätet är for-
donsägare och godstransportköpare, det vill säga även varuägare, men även klimat och miljö 
samt trafiksäkerhet gynnas. Detta gäller åtminstone på det vägnät som är aktuellt i denna 
samhällsekonomiska konsekvensanalys. Däremot bör både samhällsekonomiska effekter 
och kostnader för åtgärder i infrastrukturen undersökas närmare för andra delar av det 
svenska vägnätet, som inte i samma utsträckning redan uppfyller kraven på infrastruktur-
utformning och som oftare än motorvägar och övriga mötesseparerade vägar trafikeras av 
oskyddade trafikanter. Storleken på nyttorna med att tillåta längre lastbilar avgörs delvis av 
hur effekter på överflyttningar och inducerad trafik ser ut. Genom att kombinera ett upplåt-
ande av vägnätet för längre lastbilar med tillgång till kombiterminaler samt styrmedel och 
andra incitament kan överflyttning till järnväg och sjöfart samt intermodala transporter 
snarare främjas. 

Generellt behövs mer kunskap gällande effekter på framförallt trafiksäkerhet, säkerställande 
av regelefterlevnad, överflyttningar och intermodala godsflöden för att kunna göra en mer 
nyanserad och fullständig analys av effekterna av att tillåta längre lastbilar på det svenska 
vägnätet. 

Att nyttorna infrias samt hur stora de blir avgörs av att de antagna kraven på fordon, infra-
strukturutformning och var de längre lastbilarna får framföras uppfylls så att tillgänglighet, 
framkomlighet och trafiksäkerhet kan säkerställas. En annan viktig förutsättning är att det 
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går att genomföra transporten hela vägen från början till slut, exempelvis genom att last-
bilarna erbjuds möjlighet att nå fram till omlastningsplatser och att lämpliga anslutnings-
vägar upplåts till transporternas start- och målpunkter. Detta beror i stor utsträckning på 
hur kommunernas vägnät utformas, samt vilka nya rangeringsalternativ längs med de större 
vägarna som undersöks och tas fram i samverkan med berörda kommuner, statliga väghål-
lare och näringslivet. En annan viktig faktor att ta i beaktande är tillgängligheten för längre 
lastbilar på omledningsvägar för att säkerställa redundans och minimera att robustheten 
försämras vid inträffade incidenter med de längre lastbilarna. Genom att tillåta omledning 
av längre lastbilar även på vägar som inte uppfyller de antagna kraven på infrastrukturen, 
men med restriktioner i exempelvis hastighet för lastbilar med släp, kan robustheten säkras 
med bibehållen trafiksäkerhet och utan ett behov av större åtgärder på ett 
omledningsvägnät. 

Marknadsupptaget och nyttjandegraden är avgörande för hur stor del av de potentiella nyt-
torna med längre lastbilar som kan realiseras i praktiken. Det finns stora osäkerheter vad 
gäller omfattningen och takten på marknadsupptaget. Därför görs en känslighetsanalys av 
nyttorna ovan med avseende på marknadsupptagets storlek. För att näringslivet ska kunna 
ställa om efter och ta del av de nya förutsättningarna är det inte nödvändigt att hela vägnätet 
upplåts för längre lastbilar eller att alla delar som kan bli aktuella för upplåtande öppnas för 
längre lastbilar på en gång. Däremot bör planen på omfattningen och takten för upplåtandet 
vara tydlig och transparent, vad gäller både infrastruktur och författningsändringar. 
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7. Förslag till fortsatta steg mot ett införande av 
längre lastbilar 

Trafikverket har i uppdraget gjort en övergripande analys av vilket vägnät som anses vara 
lämpligt för längre lastbilar och bedömningen är att cirka 450 mil av de statliga vägarna är 
lämpliga att upplåta för trafik med längre lastbilar. Stora delar av det vägnätet kan öppnas 
för längre lastbilar redan inom ett år efter ett eventuellt beslut, givet att eventuella krav på 
fordon är beslutade. En del av vägarna som ingår i det utpekade vägnätet kommer dock att 
byggas om inom de närmaste åren och hela det föreslagna vägnätet beräknas kunna upplåt-
as för längre lastbilar år 2025.  

För att de nyttor som redovisas ska kunna realiseras är det viktigt att hela transportkedjan 
fungerar, det vill säga att de längre transporterna når fram till sina start- och målpunkter. 
Därför är det viktigt att initiera en analys för att identifiera transportflöden utefter det 
föreslagna vägnätet, för att på så sätt finna möjliga anslutningsvägar till start- och mål-
punkter för transporterna. Trafikverket föreslår därför att en sådan utredning påbörjas så 
snart som möjligt om intentionen är att upplåta ett vägnät för längre lastbilar i framtiden. 

I nästa skede föreslår Trafikverket att en systemanalys genomförs för att identifiera var det 
finns störst potential med att utöka vägnätet för längre lastbilar i framtiden. I en sådan sys-
temanalys bör det även ingå att se över de sträckor som i dagsläget inte klarar kriterierna 
men som binder ihop vägnätet, att identifiera vad som krävs för att åtgärda bristerna samt 
att uppskatta åtgärdskostnaderna. Detta eftersom det är viktigt att de vägar som upplåts för 
längre lastbilar utgör sammanhängande transportstråk. Trafikverket ser även ett värde i att 
involvera näringslivet i den fortsatta prioriteringen vid en eventuell utbyggnad av det första 
vägnätet för att kunna få ut så stora nyttor som möjligt per satsad krona.  

Trafikverket har i analysen förutsatt att det kommer att finnas krav på fordonens egen-
skaper som gör att de har en viss framkomlighet rent utrymmesmässigt och att de har den 
typen av egenskaper som gör att de kan framföras på ett trafiksäkert sätt. En viktig del i att 
kunna upplåta ett framtida vägnät för längre lastbilar är därför att påbörja arbetet med att ta 
fram lämpliga krav på egenskaperna hos fordonen. Processen för framtagande av kraven 
inkluderar förutom själva utredningsarbetet bland annat en extern remiss och notifiering. 
Den totala tidsåtgången för denna process är vanligtvis cirka 1,5 år enligt Transportstyrel-
sen, och är därför den aktivitet som blir tidskritisk för när ett framtida upplåtande kan ske. 

Trafikverket har även i samråd med Transportstyrelsen föreslagit författningsändringar som 
är nödvändiga för att det ska vara möjligt att upplåta ett vägnät för längre lastbilar. I dem 
ingår ett antal förslag som syftar till att bidra till en god regelefterlevnad. Trafikverket före-
slår att inte att märka ut ett vägnät för längre lastbilar, men vägvisning kan ske med ett nytt 
lokaliseringsvägmärke i vägmärkesförordningen (2007:90) där det bedöms att behov finns 
för att framföra de längre lastbilarna på rätt vägnät.  

Istället för att kräva någon form av ITK- system som i Australien, eller formell certifiering 
som i Nederländerna, föreslår Trafikverket att transportbranschen själva ansvarar för att 
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förarna har relevant erfarenhet och utbildning. Detta ligger också i linje med de önskemål 
som har framförts av transportbranschen. Trafikverket föreslår att en utbildning tas fram av 
transportbranschen själva som sedan kan rekommenderas av branschen, där det ingår rele-
vanta praktiska och teoretiska moment.  

Trafikverket har även identifierat att det finns ett stort behov av vidare forskning för att 
inhämta mer kunskap om längre lastbilar. Det gäller inte minst längre lastbilars påverkan 
utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv, exempelvis omkörningsrisker vid olika förhållanden på 
vägar som inte är mötesseparerade och hur trygghetskänslan för oskyddade trafikanter 
påverkas. Det finns många fler kunskapsluckor som behöver fyllas och detta sammanfattas 
väl i Färdplan för HCT-väg (Kyster-Hansen & Sjögren, 2013), som kommer att uppdateras 
under våren 2019 och som även inkluderar de kunskapsbehov som har identifierats i denna 
utredning. 
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Bilaga 1 – Sammanställning av transportpolitisk 
målanalys 

Tabell 1. Sammanställning av transportpolitisk målanalys. 

Kategori Mål Bedömning 
Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag: Ett lägre antal fordon ger bättre 

möjlighet till tillförlitliga transporter eftersom färre 
lastbilar tar mindre av vägens kapacitet i anspråk.  

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag: Ett lägre antal fordon ger bättre 
möjlighet till tillförlitliga transporter eftersom färre 
lastbilar tar mindre av vägens kapacitet i anspråk. 

Näringslivets transporter Kvalitet Positivt bidrag: Längre lastbilar ger en lägre 
kostnad per transporterad enhet, vilket stärker 
den internationella konkurrenskraften. 

Tillgänglighet regionalt och 
mellan länder 

Tillgänglighet till interregionala resmål Positivt bidrag: Ett lägre antal fordon ger bättre 
tillgänglighet eftersom färre lastbilar tar mindre av 
vägens kapacitet i anspråk. 

Barn & unga Skolväg – gå eller cykla på egen hand Negativt bidrag: Om vägar där gång- och 
cykeltrafik förekommer öppnas för längre fordon 
kan det påverka tryggheten för oskyddade 
trafikanter negativt. 

Klimat Påverkan på mängden fordonskilo-
metrar för energiintensiva trafikslag 
såsom personbil, lastbil och flyg 

Positivt bidrag: Antalet fordonskm minskar och 
därmed utsläppet av CO2-ekvivalenter. Det finns 
en viss risk att transporter flyttas över från i 
första hand järnväg, men ev. även sjöfart, till väg. 
Det finns också risk för inducerad, dvs. ökad, 
trafik eftersom godstransporterna blir mer 
kostnadseffektiva. Överflyttning och inducerad 
trafik bedöms dock understiga de positiva 
effekterna. 

Klimat Påverkan på energianvändning per 
fordonskilometer 

Positivt bidrag: Lägre energiförbrukning per 
tonkm kan förväntas (Trivector 2014:47). 

Klimat Påverkan på energianvändning vid 
byggande, drift och underhåll av 
infrastruktur 

Negativt bidrag: Materialåtgången kan öka 
eftersom viss ombyggnad av infrastrukturen kan 
behövas. 

Hälsa Luft – transportsystemets totala 
emissioner av kväveoxider (NOx) och 
partiklar (PM10) 

Positivt bidrag: Ett lägre antal fordon leder till 
minskade emissioner. 

Hälsa Luft – halter av kvävedioxid (NO2)  
och inandningsbara partiklar (PM10),  
i tätorter med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där 
övre utvärderings-tröskeln överskrids 

Positivt bidrag: Ett lägre antal fordon leder till 
minskade emissioner. Dock är effekten relativt 
liten eftersom den tunga trafiken i huvudsak inte 
trafikerar tätorter. 

Hälsa Luft – antalet personer exponerade för 
halter över MKN (Miljökvalitets-normen) 

Positivt bidrag: Ett lägre antal fordon leder till  
minskade emissioner. 



 
 
 
 
 
  Sida 69 (70) 

Kategori Mål Bedömning 
Trafiksäkerhet Döda och allvarligt skadade Positivt bidrag: Färre fordon ger minskad total 

olycksrisk. Kunskapen om huruvida längre 
lastbilar påverkar trafiksäkerheten per 
fordonsenhet eller inte behöver dock 
kompletteras. Bedömningen om positivt bidrag 
förutsätter att de längre lastbilarna uppfyller krav 
som säkerställer att de är minst lika trafiksäkra 
som konventionella fordon. 

 

 

 



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över ansökan om planbesked för 

Balsampoppeln 4/ Vägtornet 5 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen avslår planbeskedet med hänvisning till tidigare beslut KS 

2018-10-15 § 449)   

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00436 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 
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  Avdelningschef 

 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 
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2019-09-30 
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Kommunstyrelsen 
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Yttrande över ansökan om planbesked för 

Balsampoppeln 4/ Vägtornet 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår planbeskedet med hänvisning till tidigare beslut KS 

2018-10-15 § 449)     

Ärendet i sin helhet 

Sökande begär att tomtindelning för Balsampoppeln 4 och Vägtornet 5  

upphävs för  att kunna reglera fastigheterna samman. Fastigheten ligger utmed 

Viskan och omfattas av det pågående utvecklingsarbetet i Gässlösa. 

Mellan fastigheterna ligger en remsa kommunalägd mark som kan komma vara 

värdefull för tillgängligheten till vattnet i den framtida stadsdelen. Även 

Garvarebron genomkorsar fastigheten. 

I samband med att Kommunstyrelsen anmälde sitt intresse för att medverka i  

arkitekttävlingen Europan 15 (KS 2018-10-15 § 449), så bestämde man också 

att inte bevilja några detaljplaneändringar under tiden som tävlingen pågick för 

att inte förhindra en kommande stadsutveckling. 

 

”Detaljplanearbete i Gässlösaområdet bör avvakta tills tävlingen är avgjord, undantaget 

detaljplaner för kommunal service och behov.”  

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planändring Balsampoppeln 5 och Vägtornet 4, 

2. Kommunstyrelsens protokoll, 2018-10-15 

3. Kartbilaga, 2019-08-29   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 
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Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 449 Dnr KS 2018-00647 3.1.1.0 

Anmäla intresse till arkitekttävlingen - Europan 15 
Gässlösaområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anmäler intresse att delta i Europan 15. Tävlingsområde 
föreslås vara Gässlösaområdet och dess anslutning till centrum.  

 

Detaljplanearbete i Gässlösaområdet bör avvakta tills tävlingen är avgjord, 
undantaget detaljplaner för kommunal service och behov.  

Sammanfattning av ärendet 

Europan Sverige bjuder in kommuner, utvecklare, och andra intressenter att 
presentera förslag till svenska tävlingsområden för Europan 15. Europan är en 
internationell tävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, 
och den omgång som utlyses nu kallas Europan 15. Temat för årets tävling är 
Productive Cities. 

 

Europan håller i hela tävlingsprocessen och kommunen får tillgång till ett stort 
europeiskt nätverk från olika städer i Europa. Tävlingen resulterar i ett stort 
antal innovativa förslag från svenska och europeiska arkitekter, landskaps-
arkitekter och fysiska planerare. Vinnande tävlingsförslag kan sedan föras in i en 
fortsatt implementeringsprocess.  

 

Borås föreslår Gässlösa som ”tävlingscase”, syftet med att delta är att få in en 
mängt bra och intressanta idéer till vårt fortsatta planeringsarbete med Gäss-
lösa. Utifrånperspektivet från deltagarna i Europantävlingen kan ge nya idéer 
om hur Gässlösa kan utvecklas i framtiden.  

 

Genom att delta i Europan 15, signalerar Borås att staden menar allvar med att 
utveckla Gässlösa till en attraktiv stadsdel. Deltagandet i tävlingen kommer göra 
Borås mer känt som en stad i framkanten bland planerare och arkitekter och 
övriga i byggbranschen. Detta väcker intresse för Borås som stad och som 
möjlig arbetsgivare. Uppmärksamheten kring tävlingen skulle kunna ge 
momentum till omvandlingen av området och ökar intresset hos fastighetsägare 
och byggherrar och samlas kring en gemensam målbild.  

 

Som underlag för tävlingen behöver kommunen ta fram programhandlingar 
som beskriver Gässlösaområdet och dess förutsättningar och en samsyn om 
hur kommunen ser på den framtida utvecklingen i Gässlösa.  
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För att ta vara på de goda idéer som tävlingen kan ge, och föra in dem i 
planeringen så bör man avvakta detaljplanearbete i Gässlösaområdet innan 
tävlingen är avgjord, undantaget detaljplaner för kommunal service och behov.  

 

Möjlighet till medborgardialog 

Tävlingen kan användas som en del i en medborgadialog och därmed skapa 
samtal med medborgarna om stadsplanering och hur man ser på den framtida 
utvecklingen i Borås. Tävlingen kan bidra till att få fler unga att intressera sig 
för samhällsplanering och tekniska yrken. 

 

Kostnader 

Kostnaderna beräknas till 2 miljoner kronor och består av tävlingsavgiften, 
personalresurser samt deltagande i konferenser och möten med övriga 
deltagande städer i Europa. Finansiering kan ske via Byggbonusen. 

 

Styrning 

Styrningen av arbetet sker från Kommunstyrelsen med presidierna från tekniska 
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och konsumentnämnden, 
lokalförsörjningsnämnden och fritid- och folkhälsonämnden.  

Arbetet leds av Stadsledningskansliet i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 

 

Stadsledningskansliet återkommer till Kommunstyrelsen med en mer detaljerad 
projektplan när/om Borås har blivit utsedd att delta i Europan 15 vilket 
bedöms ske senare under 2018.  
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stad svar på remiss; Förslag till Boverkets 

allmänna råd om omgivningsbuller från industriell 

verksamhet och annan verksamhet med likartad 

ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av 

bostäder m.m. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen översänder svar på remiss.  

 

 

 

Datum 

2019-09-11 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00604 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 
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Postadress 

501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Mia Magnusson 
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033 357098 
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Borås Stads yttrande över remiss; Förslag till 

Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från 

industriell verksamhet och annan verksamhet med 

likartad ljudkaraktär vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder m.m. 

Boverkets diarienummer: 2002/2019 

Beslut 

Borås Stad tillstyrker med kommentarer 

Sammanfattning 

Borås Stad anser att:  

 I förslaget framkommer det att Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:13) för buller inomhus ska gälla trots avsteg från högre 
ljudnivåer vid fasad. Det bör framgå tydligare att det inte är tillåtet att 
göra några avsteg gällande buller inomhus. Riktvärdet för buller 
inomhus bör finnas med i de tabeller som visar vilka ljudnivåer som ska 
gälla för olika tider under dygnet.  

 

 Tillsynsmyndigheten kan tidigare ha fattat beslut om vilka krav som en 
verksamhet ska följa med avseende på buller. Det innebär att dessa 
bullerkrav måste upphävas om det beslutas i plan- och byggärendet att 
högre ljudnivåer får gälla. Detta kommer att medföra högre 
arbetsbelastning för handläggare som arbetar med tillsyn enligt 
Miljöbalken.   
 

 Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta 
områden bör inte överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra 
på människors hälsa. Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera 
risken för olägenhet och ohälsa. Därför bör det finnas ytterst 
begränsade möjligheter om inga alls att använda sig av ”särskilda skäl” 
för att kunna bygga där högsta ljudnivån överskrids i Zon C enligt 
förslaget. 
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Ärendet i sin helhet 

Boverket har skickat remiss till Borås Stad gällande omgivningsbuller från 

industriverksamhet och liknande verksamheter. Syftet med remissen är att 

förändra allmänna råd (BFS 2019:xx) och på så sätt underlätta planering och 

byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Några exempel på Boverkets 

förslag är:  

 Möjligheter att göra undantag från riktvärden för omgivningsbuller från 
industriellt verksamhet och ökade möjligheter att förtäta städer och 
tätorter.  

 För ny bostadsbebyggelse görs olägenhetsbedömningen i plan- eller 
bygglovsskedet. Tillsyn enligt miljöbalken utgår sedan från de värden 
som fastställts i den bedömningen av en bostad. 
 

Med de föreslagna allmänna råden (BFS 2019:xx) vill Boverket öka 

förutsägbarheten i den ikraftträdda lagstiftningen och förenkla planläggning och 

bygglovsprövning av nya bostäder i områden som är exponerade för industri- 

eller annat verksamhetsbuller, t ex hamnar. De allmänna råden ger möjlighet att 

inom givna ramar, planera för nya bostäder i områden där de allmänna rådens 

grundvärden överskrids på byggnadens ena sida förutsatt att den andra sidan 

uppfyller de kravnivåer som ställs på en ljuddämpad sida 

(kompensationsåtgärder). Dessutom ställs krav på ljudnivåer på uteplats samt 

på lek- och andra utevistelseytor i markplan. 

Borås Stad yttrar sig utifrån aspekten hur förslaget kan påverka människors 

hälsa samt tillsynen enligt miljöbalken. 

Enligt Boverkets förslag till allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller 

från industriell verksamhet är det endast högre ljudnivåer vid byggnadens fasad 

som kan medges för att underlätta bostadsbyggande. Det bör framgå tydligare 

att det inte är tillåtet att göra några avsteg gällande buller inomhus. 

Informationen bör finnas med i de tabeller som visar vilka ljudniver som ska 

gälla för vilka tider under dygnet. För buller inomhus gäller 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus. 

Där finns det riktvärden och vägledning för bedömning av buller inomhus, 

inklusive riktvärden för lågfrekvent buller.  

Merparten av de anmälningspliktiga verksamheterna har anmält sin verksamhet 

till tillsynsmyndigheten och har bullerkrav att följa enligt Naturvårdsverkets 

riktvärden för buller från industrier vid bostäder, undervisningslokaler och 

vårdlokaler. Verksamhetsutövaren får inte straffas om verksamheten 

överskrider bullerkrav vid nya bostäder under förutsättning att de bullervärden 

som angivits i planbeskrivningar till detaljplan eller bygglov inte överskrids. Det 

innebär att nya beslut måste fattas för verksamheten. Samtidigt kan det innebära 

att störningsgraden ökar och därmed kan mängden störningsklagomål öka ifall 

de boende inte förstått att högre ljudnivåer gäller för just deras boenden. Allt 

detta kommer innebära högre arbetsbelastning för handläggare som arbetar 

med miljöbalkstillsyn.  
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Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta områden 

bör inte överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra på människors 

hälsa. Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera risken för olägenhet och 

ohälsa.  Därför bör det finnas ytterst begränsade möjligheter om inga alls att 

använda sig av ”särskilda skäl” för att kunna bygga där högsta ljudnivån 

överskrids i Zon C enligt förslaget (Zon C är Boverkets bedömning att 

ljudnivåerna är för höga för att området ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse 

och bostäder bör därför inte accepteras). I sådana ärenden ska alla möjligheter 

utredas för att kunna sträva efter bästa lokalisering eller bästa utformning och 

placering av bostäderna än att tillåta högre ljudnivåer. 

I fall det ska finnas möjligheter att göra undantag/avvikelser krävs det att 

förslaget preciserar vad som är ”särskilda skäl”. Tydlig vägledning behövs för 

när det är möjligt att göra undantag eller avsteg för att tillåta högre bullervärden. 

Det är viktigt att det finns mer handläggarstöd tillgängligt när lagförslaget och 

de nya reglerna börjar gälla. Detta för att nå målet med en likriktad praxis i hela 

landet, samt för att motverka att ”särskilda skäl” används slentrianmässigt vilket 

kan bidra till att folkhälsan försämras med avseende på buller. En annan 

konsekvens som kan uppstå är att störningarna kan öka vilket kan medför att 

det blir konflikter mellan boende och industriverksamheter. 

 

KOMMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 
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4 Konsekvensutredning BFS 2019:xx 

Boverket 

Inledning  

Denna konsekvensutredning avser allmänna råd om buller från industriell 
verksamhet. Med buller från industriell verksamhet jämställs i vissa 
sammanhang buller med en likartad ljudkaraktär, bl.a. sådan teknisk 
utrustning som fläktar och värmepumpar.  

Bakgrunden till dessa allmänna råd står att finna i ett regeringsuppdrag. 
Detta uppdrag samordnades med motsvarande uppdrag till 
Naturvårdsverket.  

De allmänna råden är en del av den samordning som skett av 
omgivningsbuller enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. En 
enhetlig och förutsägbar lagstiftning och tillämpning ansågs vara av ett 
överordnat värde från regeringens sida.  

Regeringens proposition om samordnad prövning av omgivningsbuller 
(prop. 2013/14:128) aviserade en förordning med riktvärden för 
trafikbuller, men noterade att Boverket fått i uppdrag att vägleda om vilka 
ljudnivåer som tillämpas då bostäder exponeras för buller från industriell 
verksamhet.  

Boverkets allmänna råd om industribuller utgår från lagstiftarens avsikt 
att möjliggöra en samordnad och enhetlig tillämpning av hälsoskydds-
aspekterna gentemot omgivningsbuller i både planläggning och tillsyn 
enligt miljöbalken. Plan- och bygglagen ska ta hänsyn till risk för 
människors hälsa i all planläggning. Den definition av risk för olägenhet 
för människors hälsa som infördes i plan- och bygglagen är numera 
densamma som i miljöbalken.  
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Övergripande svar på frågor i 
konsekvensutredningsförordning 

I detta avsnitt finns övergripande svar på frågeställningarna enligt 
förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Beskrivning av vad Boverket vill uppnå  

Bakgrund 

Boverket har i april 2015 publicerat en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. 
Arbetet samordnades med Naturvårdsverket som parallellt utarbetade en 
motsvarande vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller ur ett 
tillsynsperspektiv. Boverkets vägledning innehåller ett antal texter som 
till karaktären är snarlika allmänna råd. Dessa delar av vägledningen har 
nu legat till grund för förslaget till allmänna råd. 

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt 
myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande. 
Allmänna råd utgör rekommendationer för hur man kan eller bör göra för 
att uppfylla de bindande regler som måste följas. Allmänna råd beskriver 
hur någon kan, eller bör, göra för att uppfylla en bindande regel i lag, 
förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd är en rekommendation där en 
metod eller lösning presenteras. Den som väljer att inte göra på det sätt 
som anges i allmänna råd ska därför kunna visa att de bindande reglerna 
ändå uppfylls. 

I januari 2015 infördes flera väsentliga förändringar i plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, om omgivningsbuller. Såväl buller från 
industriell verksamhet som buller från skilda trafikslag definieras som 
omgivningsbuller enligt den nya legaldefinitionen i PBL. Redan innan 
dessa förändringar infördes, framställde PBL krav på hänsyn till 
möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Detta allmänna intresse i 
2 kap. 5 § 4 PBL, avser all planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. 

Trafikbuller utgör avgjort den störningskälla som påverkar flest 
människor. Detta vidimeras bl.a. i Europeiska miljöbyråns bedömningar 
”Europas miljö, tillstånd och utblick” 2015 (sid 128) och senast i Världs-
hälsoorganisationens rapport ”Environmental Noise Guidelines for the 
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European Region” (WHO Regional office for Europe, 2018) och i 
Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017. 

Fokus har sedan länge riktats mot trafikbuller i planläggnings-
sammanhang, i synnerhet efter det att förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft 2015. Förordningen har 
därefter ändrats vad avser vissa riktvärden i juni 2017. Sammantaget har 
detta föranlett prioriteringar som medfört att det tidigare påbörjade 
arbetet med allmänna råd och konsekvensutredning om industri- och 
annat verksamhetsbuller fått anstå. 

De allmänna råd som föreslås i detta remissförfarande ansluter således till 
den vägledning som publicerades 2015. Vägledningen i sig remiss-
behandlades och många av de synpunkter som framfördes vid remiss-
behandlingen har tillgodosetts i den slutliga vägledningen.  

Dessa förslag till allmänna råd innehåller generella rekommendationer 
om hur föreskrifterna i 2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a § och 9 kap. 40 § i PBL 
bör tillämpas då bostadsbyggnader är exponerade för industriellt och 
annat verksamhetsbuller. Rekommendationerna omfattar sådana ljud-
nivåer som alstras av industriell och annan verksamhet. I de allmänna 
råden finns också vissa förtydligande upplysningar.  

Regler för omgivningsbuller behöver utvecklas 

Det råder brist på bostäder i flertalet av landets kommuner, särskilt i de 
större tillväxtregionerna. Bostadsförsörjningen är numera ett allmänt 
intresse i PBLs mening. 

De tidigare tillämpade värdena för industribuller innan Boverkets 
vägledning, har ibland försvårat, eller utgjort en avhållande faktor för 
planeringen av bostäder på vissa platser. Det gäller speciellt vid för-
tätning och/eller komplettering av bostäder i tätorter. Samtidigt är buller 
ett miljö- och hälsoproblem som berör många människor, medför 
konsekvenser för människors hälsa och har samhällsekonomiska 
konsekvenser.  

Tidigare bedömningsgrunder för industri- och annat verksamhetsbuller 
tillkom huvudsakligen under 1970-talet. Vid den tiden var trenden i 
samhällsplaneringen väsentligt annorlunda jämfört med idag. Nyckel-
orden var bland annat en funktionsseparerad stad där man arbetade 
mycket med ideala avstånd mellan olika funktioner. Detta kallas ibland 
för ABC-staden vilket förenklat kan beskrivas med att man reserverade 
separata områden för Arbete, Bostäder och Centrum. Centrumfunktion 
placerades i mitten omgivet av områden för Bostäder och Arbete. Idén 
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var bland annat att städernas centrala delar var färdigbyggda och 
expansion kunde sedan bara ske på obebyggd mark, som ibland låg långt 
utanför stadskärnorna 

Flera kommuner har påtalat behovet av allmänna råd och vägledning om 
buller från verksamheter och industrier för såväl planeringssituationer 
enligt PBL som vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken, (1998:808), 
MB.    

Boverket och Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag och i 
samarbete framtagit var sin vägledning som är avsedd att underlätta 
tillämpningen av de bestämmelser om omgivningsbuller som infördes i 
PBL 2015. Rättsreglerna har senare kompletterats med ändringar i MB 
2016 vilka därmed också har kunnat beaktas i denna 
konsekvensutredning.     

Syftet med samordningen mellan myndigheterna har varit att få ökad 
samsyn och en bättre samordning av tillämpningen av miljöbalkens och 
plan- och bygglagens förutsättningar och krav. 

Målet har varit att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande med fokus på en 
god boendemiljö till exempel avseende exponering för ljud av viss 
ljudkaraktär och över vissa nivåer. 

Beskrivning av problemet och vad Boverket vill uppnå 

Med de föreslagna allmänna råden (BFS 2019:xx) vill Boverket öka 
förutsägbarheten i den ikraftträdda lagstiftningen. Genom tydliga, 
enhetliga och, i tillämpliga delar, samordnade bestämmelser är avsikten 
att underlätta och förenkla planläggning och bygglovsprövning av nya 
bostäder i områden som är exponerade för industri- eller annat 
verksamhetsbuller, t ex hamnar. De allmänna råden ger möjlighet att 
inom givna ramar, planera för nya bostäder i områden där de allmänna 
rådens grundvärden överskrids på byggnadens ena sida förutsatt att den 
andra sidan uppfyller de kravnivåer som ställs på en ljuddämpad sida 
(kompensationsåtgärder). Dessutom ställs krav på ljudnivåer på uteplats 
samt på lek- och andra utevistelseytor i markplan. 

Jämförelse mellan förslaget till allmänna råd och 
tidigare tillämpning 
Dessa allmänna råd avser planläggning och bygglovsgivning för 
bostadsbebyggelse i områden som är påverkade av buller från industriell 
verksamhet eller annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. 
Remissversionen, fortsättningsvis benämnd ”förslag till allmänna råd”, 
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redovisar rekommenderade ljudnivåer från industri och annan verksamhet 
utomhus vid bostadsbyggnader. Det har hittills saknats allmänna råd om 
industri- och verksamhetsbuller för planläggning och bygglovsgivning.  
 
Naturvårdsverket har tidigare publicerat allmänna råd och riktlinjer som 
varit avsedda att tillämpas vid tillsyn. I avsaknad av allmänna råd för 
planering, har Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn därför kommit 
till användning också i praxis gällande planering av bostäder i närheten 
av industriell verksamhet. Naturvårdsverkets förutvarande allmänna råd 
upphävdes år 2013.  

Förslag till allmänna råd 

Tabell 1  Högsta ljudnivåer från industriell verksamhet eller annan 

verksamhet med likartad ljudkaraktär, frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

 Leq dag Leq kväll 

(kl. 18–22) 

 

Lördagar, 

söndagar och 

helgdagar 

Leq dag + kväll 

(06–22) 

Leq natt 

(kl. 22–06) 

Zon A Bostadsbyggnader 

bör kunna medges upp till 

angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 

Bostadbyggnader bör 

kunna medges förutsatt att 

tillgång till ljuddämpad sida 

finns och att byggnaderna 

bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte 

medges. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

 

Vad avser buller från teknisk utrustning bör värdena för ljuddämpad sida 
enligt tabell 2 också gälla på den exponerade sidan. Med teknisk 
utrustning avses värmepumpar, kylaggregat, ventilationsanläggningar och 
liknande yttre installationer. 
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Vissa ljudkaraktärer är särskilt störande. När verksamhetens buller 
karaktäriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
lossning av metallskrot och liknande eller av ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter bör därför värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid 
klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda 
byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i 
första hand den ljuddämpade sidan. 

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industriell verksamhet eller annan verksamhet 

med liknande ljudkaraktär på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid 

bostadsbyggnads fasad och uteplats. 

 Leq dag 

(kl. 06–18) 

Leq kväll 

(kl. 18–22) 

Leq natt 

(kl. 22–06) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Vid bedömning av ljudnivåer från teknisk utrustning tillämpas värdena i 
denna tabell också på den exponerade sidan. 

Uppdelning av dygnet i tidsperioder 

I de allmänna råden delas dygnet upp i tre tidsperioder: 

– Dag, klockan 06–18 

– Kväll, klockan 18–22 

– Natt, klockan 22–06 

 
Tidigare tillämpade tidsperioder har haft följande indelning: 

– Dag, klockan 07–18 

– Kväll, klockan 18–22 

– Natt, klockan 22–07 

Dessutom finns, såsom i tidigare tillämpning, reglering av högsta nivå 
avseende höga ljudtoppar (maximalnivåer) på 55 dBA. Denna reglering 
av högsta maximalnivå gäller nattetid dvs. klockan 22–06. En annan 
skillnad är att de allmänna rådens värden för maximalnivån endast avser 
den ljuddämpade sidan i de fall en sådan finns.  
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Var ska nivåerna uppfyllas? 

De föreslagna allmänna råden anger att värdena ska uppfyllas utomhus 
vid fasad och vid privat eller gemensam uteplats. När det gäller tidigare 
tillämpning saknades angivelse om var värdena skulle uppfyllas. Tidigare 
tillämpning och praxis har i många fall varierat från fasad, uteplats till 
tomtgräns. 

Möjlighet till ”bulleranpassade bostadsbyggnader med ljuddämpad sida”  

De allmänna råden ger möjlighet att planera för bostadsbyggnader även 
på platser där grundvärdena överskrids med upp till 10 dBA dagtid och 
kvällstid och 5 dBA under nattperioden. En förutsättning för detta är dock 
att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna bulleranpassas. 
Denna princip tillämpas på motsvarande sätt när det gäller att planera nya 
bostäder exponerade för trafikbullernivåer enligt förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadbyggnader. 

I de situationer där det inte är tekniskt möjligt att tillgodose angivna 
riktvärden utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida kan i 
undantagsfall högre ljudnivåer accepteras. 

Alternativa lösningar och effekter  

Alternativa lösningar 

Boverket har övervägt och diskuterat olika alternativa förslag till 
riktvärden och hur dessa kan konstrueras: 

Diskussionerna har bland annat gällt: 

– Vilken bullernivå kan tillåtas och vilken kan anses medföra risk för 
olägenhet för människors hälsa?  

– Var ska nivån uppfyllas? Ska kompensationsåtgärder för trafikbuller 
ha motsvarande tillämpning då bostäder exponeras för industribuller? 

– Ska förslaget ges samma uppbyggnad/konstruktion som tidigare gällt 
för trafikbuller, det vill säga ett dygnsekvivalent värde och ett 
maximalvärde? 

– Ska förslaget baseras på de bullermått som EU förordar för 
omgivningsbuller det vill säga Lden och Lnight?  

I samband med den samordning som skedde mellan Boverket och 
Naturvårdsverket inom regeringsuppdragen om var sin vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller, valde myndigheterna att inte gå 
vidare med de alternativa lösningarna, till förmån för det som införts i 
vägledningen och – därefter – i dessa allmänna råd.  
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Effekter om inte förslaget genomförs 

Avsaknaden av reglering har medfört svårigheter till förtätning i 
områden, eller delar av områden, som exponeras för industri- och 
verksamhetsbuller och varierande tillämpning i olika kommuner. Denna 
brist på enhetlighet och förutsägbarhet antas ha bidragit till långvariga 
och kostsamma rättsprocesser till följd av överklaganden alternativt att 
stora potentiella arealer inte kunnat tas i anspråk för bostadsändamål. 
Boverkets vägledning 2015 har däremot bidragit till en ökad 
förutsägbarhet. 

Vilka som berörs av förslaget 
Primärt berörda är i stort sett samtliga delar av byggsektorn till exempel 
byggherrar, byggentreprenörer, arkitekter, akustiker med flera samt 
industriföretag vars verksamhet ligger inom ett område där kommunen 
ser förtätningspotential. Tillverkare av ljudklassade fönster, 
friskluftsventiler och andra fasaddelar påverkas också, eftersom värdena 
inomhus är oförändrade samtidigt som högre bullernivåer utomhus tillåts. 
Även myndigheter såsom kommunernas bygglovshandläggare och 
stadsplanerare berörs. Boende i de framtida bostadsområdena berörs av 
de ökade nivåerna av industribuller, men regleringen innebär också att 
fler bostäder kan byggas. På sikt förväntas förslaget leda till att fler 
människor kan erbjudas en bostad. 

Myndigheter och domstolar betjänas av en mer förutsägbar och enhetlig 
tillämpning vid planläggning och bygglovsprövning. Minskad osäkerhet 
om gällande bullerreglering och en på sikt tydligare rättspraxis kan antas 
föranleda ett färre antal överklaganden. 

Beskrivning av vilka branscher som berörs 
Primärt är det byggsektorn och industrin som berörs av de föreslagna 
reglerna. Dessa kan också innebära (sekundära) konsekvenser för t ex 
kollektivtrafik, handel och service, fastighetsbranschen, jord- och 
skogsbruk samt andra sektorer som drar nytta av förtätning. En 
sammanställning av vilka ytor som kan komma i fråga vad gäller 
bostadsbyggnad behöver upprättas för att närmare kunna identifiera och 
kvantifiera påverkansgraden för företag inom olika branscher. 

Beskrivning av vad förslaget innebär för företagens 
administrativa kostnader 

De allmänna råden innebär inga administrativa merkostnader såtillvida att 
företag behöver förändra sina processer i någon väsentlig mening.  
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Beskrivning av vilka andra kostnader förslaget medför för 
företagen 

De allmänna råden bedöms ge positiva effekter när det gäller möjligheten 
att bygga bostäder främst vid stadsomvandlingsprojekt centralt i städer 
och vid komplettering av blandad bebyggelse i tätort. Erfarenheten av 
tillämpning av Boverkets vägledning om industribuller vidimerar detta. 
Det finns en stor efterfrågan på nya bostäder centralt i tätorterna och både 
kommun och exploatörer har incitament att bygga genom förtätning. De 
allmänna råden förväntas ge upphov till en överföring av byggande från 
mer perifera lägen till mer av förtätning och centrum- eller vattennära 
projekt. Detta är sannolikt positivt för byggbranschen då dessa lägen 
generellt inbringar stora intäkter och låga risker.  

Det merarbete som kan följa av behovet av redovisning av mer 
detaljerade bullerberäkningar i plan- eller bygglovskedet bedöms 
innebära vissa merkostnader för byggsektorn. Visserligen görs denna typ 
av redovisning redan i dag, men det är troligt att de nya allmänna råden 
kommer att leda till fler eller mera detaljerade bullerutredningar än i dag. 
Detta ska vägas mot att en mer samordnad, enhetlig och tydligare 
hantering av bullerfrågan ökar förutsättningarna för effektivare plan- och 
byggprocesser. Byggsektorn kommer att gynnas av en ökad 
förutsägbarhet och förändringarna bör begränsa risken för 
omprojekteringar.  

Vidare ges möjlighet till nybyggnation närmare industriell verksamhet 
vilket tidigare ordning inte medgivit. Dessa allmänna råd medger därför 
såväl en betydande markåtkomst för bostadsändamål som den 
samhällsvinst som bostadsförsörjning innebär, men också en 
värdestegring på detaljplanelagda områden för exploateringsintressen och 
nya projekt som överlag kommer branschen till godo. 

En generös men missvisande tolkning av de allmänna råden kan 
föranleda att bostäder uppförs närmare befintliga verksamheter än vad 
som är avsett. Detta kan vara negativt för de boende av andra skäl. Närhet 
till industriell verksamhet kan medföra andra störande moment, såsom 
lukt, rök, dammbildning, trafik till och från industrianläggningar, men 
också annan fara för människors hälsa och säkerhet och risk för olyckor. 
Planläggningen och dess lokaliseringsprövning måste emellertid på 
samma sätt som tidigare beakta alla risker för olägenhet i ett 
helhetsperspektiv. 

Andra typer av näringar påverkas positivt av förslaget. På sikt kan ett 
ökat bostadsbyggande genom förtätning centralt inom tätorterna ge 
underlag för utbyggd kollektivtrafik, samt en expansiv lokal handel och 
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service med större kundunderlag och förhöjd omsättning. Det är även 
möjligt att förtätningen skapar bättre förutsättningar för näringslivet då 
rekrytering underlättas genom att fler människor bor tätt och restiderna 
för arbetspendling generellt förkortas. 

Föreslagna allmänna råd om industribuller är konkurrensneutrala. Den 
bransch eller de branscher som påverkas av myndigheternas tillämpning 
av allmänna råd består dels av exploatörer och byggbolag dels av 
arkitektkontor och akustikföretag. För exploatering i bullerexponerade 
miljöer kan kostnader tillkomma i beställar- och planläggningsled för 
bullerberäkningar och sådana skyddsåtgärder som möjliggör byggnation. 
Detta medför också ett ökat behov av sådana branschtjänster.  

Branschen omfattar större och mindre företag som verkar på såväl 
nationell som regional och lokal nivå. Dessa allmänna råd synes varken 
främja eller motsatsvis missgynna företag av endera slaget. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Inledning  

Den direkta konsekvensen av dessa allmänna råd är att de möjliggör 
bostadsbyggande på platser som tidigare inte kunnat bebyggas med 
hänsyn till tillämpning av riktvärden och regelverk. Åtskilliga sådana 
platser ligger i närheten av industrier, industriområden, hamnar eller 
bangårdar.  En del av dessa lägen antas vara attraktiva för 
bostadsbebyggelse - i synnerhet vid gamla industriområden som genom 
städers utbredning har kommit att bli inkilade i stadsbebyggelsen samt i 
vattennära lägen invid hamn eller olika marina verksamheter. Det kan 
också handla om delar av äldre industriområden som inte längre används 
för sina tidigare ändamål.  

I storstadsområden är byggbar mark i de mest centrala lägena en 
begränsad resurs och frigörandet av ny mark kan därför öka möjligheten 
att förtäta staden väsentligt. Det saknas dock underlag för att specifikt 
kunna ange hur stora ytor som kan komma att bli byggbara genom 
förslaget.  

Incitament för förtätning 

Med de allmänna råden ökar med andra ord tillgången till byggbar mark 
totalt sett, och en del av ökningen sker i attraktiva lägen för 
bostadsbebyggelse. 

Förtätningsprojekt har fördelar jämfört med utvidgning av staden:  

För det första finns redan en del av den infrastruktur som bostads-
bebyggelse behöver, vilket minskar kommunens direkta kostnader för 
exploateringen. Den minskade kostnaden för infrastruktur vid förtätning 
kan tillfalla kommunen eller överföras på byggherren genom lägre mark-
priser. 

För det andra skapar en tätare stad ett bättre underlag för kollektivtrafik 
och andra gemensamma nyttigheter, ökat service- och handelsunderlag 
samt skalfördelar med samnyttjande av existerande infrastruktur.  

För det tredje tar inte förtätningsprojekt obebyggd mark utanför staden i 
anspråk.  
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Slutsatsen är att de allmänna råden kommer öka tillgången till mark för 
förtätning i stadsområden. De allmänna råden innebär sannolikt en ökad 
förtätning och samhällsekonomiskt positiva effekter till följd av detta. 

 
Förslaget innebär att den byggbara marken totalt sett ökar, och att en del 
av ökningen sker i attraktiva lägen för bostadsbebyggelse.  

Hänsynstagande till boende 

Även om de boende i närheten av industri inte skulle påverkas negativt av 
buller från industrin går det inte att utesluta att de boende på andra sätt 
påverkas av att bo nära industrin – och att industrin påverkas av att ha 
boende i närheten.  Förutom att orsaka buller kan industrin t ex lukta, 
skräpa ner, skapa damm eller rök, skapa trafik, lysa upp, och på annat sätt 
skapa olägenheter för de boende. På sikt kan en närmare 
bostadsbebyggelse ställa krav på industrin att åtgärda den här typen av 
störningar. Det kan även komma krav på sänkt hastighet på gator, 
förhindra vissa typer av transporter eller fordon, kräva större insatser vad 
gäller att hålla rent och snyggt omkring sig och så vidare.  Även om en 
del av dessa krav kommer ses som rimliga vid den tidpunkten de ställs, 
medför de kostnader för industrin som bör beaktas redan innan industrin 
får bostäder till grannar.  

Om bullervärden i ett miljötillstånd skulle överskridas på grund av ett 
minskat avstånd till omkringliggande bostäder, riskeras 
verksamhetsutövarens rättstrygghet. Denne har därför tryggats från 
straffansvar genom särskild lagstiftning.  

Möjlighet till bulleranpassning för att klara värdena 

De allmänna råden medför en ökad möjlighet att bygga i ett område som 
överskrider ljudnivån för industribuller i zon A om byggherren vidtar 
vissa bullerförebyggande åtgärder.  Den här förändringen av praxis har 
också konsekvenser.  

Slutsats om ekonomiska konsekvenser 

De allmänna råden är också avsedda att möjliggöra markåtkomst i 
perifera områden där tidigare – och generella - bedömningar förhindrat 
exploatering pga. närhet till industriell verksamhet. Detaljplaneläggning 
för även andra ändamål än industri kommer att medföra en värdestegring 
även för dessa områden och bidra till bostadsförsörjningen. 

En ökad förtätning innebär en stor nytta för samhället. Nyttan fördelas 
mellan näringslivet, stadens invånare och kommunen. Den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet kanske ändå tillförs den största nyttan då redan 
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bebyggda ytor tas i anspråk för bostadsbebyggelse istället för orörda 
områden i stadens periferi. Samtidigt förutsätter denna omställning att 
gammal industrimark saneras vid behov. Industrin bär i sammanhanget 
den tydligaste kostnaden om verksamheten riskerar att påverkas av mer 
närliggande bostadsbebyggelse.  

Någon fullvärdig samhällsekonomisk kalkyl har inte gått att göra med 
tillgängligt underlag. Fördelningen av kostnad och nytta kan dock 
kommenteras på ett övergripande plan. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad befolkning. 
Städerna har brett ut sig, vilket ökar behovet av transporter. Samtidigt 
sker en förtätning av städers centrala delar. En förtätning av städerna 
minskar transportbehovet vilket ger klimatvinster, men förtätningen 
medför även en större risk för buller Det finns en allmän politisk strävan 
att med hänsyn till bland annat miljö- och klimatmålsättningar undvika 
att bostadsbebyggelsen sprids ut och att tätorterna tillåts växa utan hänsyn 
tagen till möjligheten att förtäta bebyggelsen. Syftet är att undvika att 
orörd mark exploateras samt att minska energianvändningen, minska 
exploateringskostnader, minska utsläppen från trafiken, minska drift- och 
underhållskostnader samt att förbättra underlaget för kollektivtrafik, 
service osv.  

De allmänna råden ger bättre möjligheter att planera bostäder på platser 
där ljudnivån i zon A för industri- och verksamhetsbuller överskrids 
jämfört med möjligheterna med tidigare tillämpning och värden. Detta 
säkerställer en god boendemiljö i den meningen att de allmänna råden 
anvisar en ljuddämpad sida. Dessutom gäller att värdena för ljuddämpad 
sida även bör uppfyllas på uteplats. Riktvärdena i Boverkets byggregler 
för buller inomhus i bostad ska alltid uppfyllas.  

De allmänna rådens konsekvenser har analyserats från tillämpliga delar 
av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Sammantaget bedöms dessa 
ha en positiv inverkan på miljömålet. www.sverigesmiljomal.se 

Förslaget underlättar planering av nya bostäder i vissa områden såsom 
vid förtätning i städernas centrala delar nära hamnar eller andra 
verksamheter. En förtätning av städerna förväntas leda till minskat 
transportbehov jämfört med om nya bostäder istället planeras i städernas 
mera perifera delar.  

I de fall förtätning sker inom befintliga parker eller andra grönområden i 
tätorterna kan dock bedömningen bli annorlunda. Dessa grönområden är 

http://www.sverigesmiljomal.se/
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ofta viktiga habitat för djur och växter och kan vid behov utgöra en viktig 
buffertzon för dagvatten mm. I de fall dessa ytor påtagligt minskar eller 
helt försvinner kan konsekvensen för miljön bli negativ. 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

De allmänna råden främjar minskad körsträcka med personbil då 
möjligheter till förtätning med bostäder ökar. Förutsättningarna för ett 
ökat resande med kollektivtrafik främjas. Förslaget är positivt för 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

Konsekvenser för människors hälsa 
Industri- och annat verksamhetsbuller kan i många fall innehålla en högst 
diversifierad och olikartad ljudkaraktär jämfört med trafikbuller, men kan 
också vara av ungefär samma karaktär.  

I Naturvårdsverkets rapport ”Environmental noise and health” (Report 
6553 March 2013), konstateras att det inte finns någon samlad 
kartläggning eller annan uppskattning av antalet personer i Sverige som 
exponeras för externt industribuller. Världshälsoorganisationen (WHO) 
konstaterar att buller är en folkhälsofråga av avgörande betydelse. 
Omgivningsbuller är en av de främsta miljöriskerna och en genomgående 
rekommendation är att minska exponeringen gentemot alla slags 
bullerkällor (Environmental Noise Guidelines for the European Region – 
Executive Summary, World Health Organization, 2018, sid 3.) 

 I Miljöhälsorapporten 2017 noteras att andelen personer som är mycket 
eller väldigt mycket störda av industribuller har minskat något mellan 
åren 2007-2015 och uppgår till cirka 0,3 procent. Den låga andelen av 
respondenterna som anger att de störs mycket eller väldigt mycket av 
buller från industri ska ses mot bakgrund av de mycket strikta riktvärden 
för industribuller och bostadsbyggande som tillämpades innan år 2015, då 
Boverket och Naturvårdsverket presenterade sina vägledningar om 
industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning, 
bygglovsprövning respektive tillsyn.  

Störningsfrekvensen ökar signifikant om buller från byggarbetsplatser, 
fläktar, renhållning och hamnar inräknas (se nedanstående figur 1), men 
för dessa källor saknas jämförelsetal.  
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Figur 1. Besvär av buller från olika ljudkällor. Andel (procent) personer som är 

mycket eller väldigt mycket störda av olika ljudkällor. Källa: Miljöhälsorapport 

2017, Folkhälsomyndigheten. 

 

 

Ljudförhållanden inomhus i nyuppförda bostäder 

Nybyggda bostäder följer Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR, 
vilket innebär att ljudnivån inomhus ska ligga på en nivå som inte medför 
en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, 
vila och arbete under tillfredsställande förhållanden.  

Slutsats om konsekvenser för människors hälsa 

Nattetid medges en 5 dBA högre ljudnivå på den exponerade sidan, 
jämfört med Naturvårdsverkets vägledning och tidigare allmänna råd. I 
de allmänna råden anges en skärpning med 5 dBA av värdena i tabellen 
vid förekomst av särskilt störande ljud. Särskilt störande ljud kan utgöras 
av t.ex. återkommande impulsartat ljud eller tydligt hörbara 
tonkomponenter.  

De allmänna råden möjliggör byggandet av bostäder med en bullerutsatt 
och en ljuddämpad sida dvs. enligt samma princip som har varit möjligt i 
trafikbullerutsatta lägen under en längre tid. Resultaten av genomförda 
enkäter indikerar att trafikbullerstörningarna är lägre i nybyggda 
bostäder, trots bullerutsatta lägen.  

Konsekvensen för människors hälsa i inomhusmiljön (med stängda 
fönster) är likvärdig med tidigare tillämpning. Det saknas underlag för att 
bedöma konsekvensen för människors hälsa specifikt vid exponering för 
industri- och verksamhetsbuller i utomhusmiljön. Det gäller såväl dessa 
allmänna råd som förutvarande värden.  
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Enligt tabell 3 nedan är det mindre än 1 procent av respondenterna som i 
de senaste miljöhälsoenkäterna angett att de är besvärade av 
industribuller. Detta är till stor del en följd av den strikta reglering som 
tillämpats inom området. Det är således väsentligt färre antal personer 
som anger att de är besvärade av industribuller jämfört med trafikbuller. 
Enkätundersökningar genomförda i områden exponerade för höga 
trafikbullernivåer visar att det går att bygga bostäder med mycket god 
ljudstandard (såsom anpassad bebyggelse med ljuddämpad sida) även i 
dessa områden. Enkätsvaren visar att den upplevda störningen är kopplad 
till en kombination av faktorer.  

Tabell 3 – Besvär av buller 

 

Tabell 3 är från Miljöhälsorapporten 2013, Folkhälsomyndigheten. Benämningen 
”Föräldrar (8 mån)” betyder ”Föräldrar till 8 månader gamla barn”. 

Konsekvenser för barn 
Enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen 1989) ska barnets bästa komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ. 

En av förutsättningarna för att kunna uppfatta tal är att skillnaden (i 
decibel) mellan talet och bakgrundsljudet är tillräckligt stor. Barn 
behöver större skillnad än vad vuxna gör.  

Normalhörande personer med annat förstaspråk behöver större skillnad (i 
decibel) mellan bakgrundsljud och de informativa ljuden för hörförståelse 
jämfört med normalhörande med svenska som förstaspråk. 
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Boverkets förslag 

De allmänna råden avser de angivna nivåerna (värdena) utomhus vid 
fasad och vid särskilt iordningställda ytor avsedda för lek och utevistelse i 
markplan intill bostad. Detta gäller såväl ”Ljudnivån från industri eller 
annan verksamhet” som ”Totalnivån på ljuddämpad sida”.  

 
De allmänna råden jämställer skolor och förskolor med bostäder under 
den tid då verksamhet bedrivs. 

Konsekvensen av de allmänna råden är ett förtydligande av att värdena 
gäller på platser där barn ofta vistas vilket är en förbättring jämfört med 
hittillsvarande regelverk. Inomhus är värdena oförändrade jämfört med 
tidigare ordning med hänsyn till BBR. 

Ett ökat utbud av bostäder bör också kunna medverka till att minska 
trångboddhet och pendlingsavstånd för föräldrar till och från arbetsplatser 
eller studieorter vilket medför gynnsamma konsekvenser för barn. 

I övrigt går det inte att dra några särskilda slutsatser att förslaget innebär 
konsekvenser för barn. 

Konsekvenser för personer med nedsatt 
funktionsförmåga 
Med nedsatt funktionsförmåga avses här hörselnedsättning. Totalt är det 
enligt Hörselskadades riksförbund (HRF) ca 1,3 miljoner personer i 
Sverige som har någon form av hörselskada/hörselnedsättning. 

För att kunna uppfatta tal måste skillnaden (i decibel) mellan talet och 
bakgrundsljudet vara tillräckligt stor. Personer med hörselnedsättning 
behöver större skillnad än vad normalhörande personer gör. De allmänna 
råden tar hänsyn till detta genom att värdena även gäller på uteplats. 
Tidigare värden specificerade inte enskilda ytor på ett lika tydligt sätt. 
Värdet inomhus är oförändrat jämfört med hittillsvarande reglering i 
Boverkets byggregler. 

Boverket jämställer också vårdinrättningar med bostäder under den tid då 
verksamhet bedrivs eller patienter vistas i lokalerna. 

Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv 

Kvinnor och män – uppfattning om ljudmiljön 

Dålig ljudmiljö tycks påverka kvinnor mest, enligt undersökningar som 
utförts av DHR Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet). I en lång rad 
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frågor ser DHR. En tendens att kvinnor värdesätter bra ljudmiljö lite 
högre än män, samtidigt som de ser dålig ljudmiljö som ett något större 
problem. 

Detta märks bland annat när enkäterna frågar om upplevda konsekvenser 
av störande ljud. Genomgående anser fler kvinnor än män att de påverkas 
negativt av dålig ljudmiljö. Ungefär lika många män som kvinnor uppger 
att dålig ljudmiljö gör att de har svårt att höra, trots att hörselskador är 
vanligare bland män än bland kvinnor. Ungefär 19 procent av alla män 
har hörselproblem, jämfört med 15 procent av alla kvinnor (SCB/HRF 
2009).  

Sammantaget bedöms de allmänna råden inte ha några betydande 
konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Konsekvenser för myndigheter 

Kommuner 

Myndigheter såsom kommunernas handläggare av översiktsplaner, 
detaljplaner, bygglov m.m. berörs av de allmänna råden. Tydligare regler 
kan underlätta planprocessen och eventuellt minska antalet 
överklaganden, men å andra sidan kan mer detaljerade bullerutredningar 
ge merarbete.  

Handläggare av tillsynsärende kan också komma att beröras. I detta fall 
görs bedömningen att framtagna bullerberäkningar och bullerkarteringar 
förenklar både byggnadstillsyn och miljö- och hälsoskyddstillsyn. 

Länsstyrelser  

Länsstyrelserna har flera roller. De bedriver operativ tillsyn enligt 
miljöbalken och har dessutom en vägledande roll inom tillsyn. I 
planprocessen är länsstyrelserna statens företrädare och bevakar planer 
bland annat utifrån hälso- och säkerhetsaspekter. 

En översiktlig bedömning är att länsstyrelsernas handläggare kan komma 
att beröras på samma sätt som kommunernas handläggare. 

Hänsyn till Europeiska Unionens rättsordning 
Boverket finner att den föreslagna regleringen överensstämmer med de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU.  
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Behov av informationsinsatser 
Boverket ser ett behov av fortsatta informationsinsatser i samband med 
fastställandet av allmänna råd om industri- och annat verksamhetsbuller. 
Informationsinsatser bör därför planeras och synkroniseras med 
antagande av de allmänna råden och ansluta till övrig rådgivning och 
vägledning kring bullerfrågor, i synnerhet kring de frågor som föranletts 
av vägledningen om industri- och annat verksamhetsbuller 2015. 
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Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från 
industriell verksamhet och annan verksamhet med 
likartad ljudkaraktär vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder m.m.; 

Utkom från trycket 
den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverket beslutar följande allmänna råd om omgivningsbuller från industriell 
verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder m.m. 

1 Inledning 

1.1 Allmänt 
Allmänt råd 
Detta är allmänna råd till 2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a § och 9 kap. 40 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 
tillämpningen av bestämmelserna i ovan nämnda författning och anger hur 
någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla bestämmelserna. 

De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller 
redaktionella upplysningar. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text. 

1.2 Tillämpningsområde 
Allmänt råd 
Dessa allmänna råd tillämpas på bostäder. 

Under den tid som aktivitet normalt pågår i skolor, förskolor och 
vårdinrättningar jämställs utrymmen för sömn och vila samt daglig 
samvaro, utom kök, i dessa med bostadsrum. 

2 Definitioner av begrepp 
Allmänt råd 
I detta allmänna råd avses med: 
Buller från industriell verksamhet: buller utomhus från miljöfarlig indus-
triell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär så som 
godshantering och rangering, trafik inom verksamhetsområden, uppställ-
ningsplatser och depåer för fordon, hamnar och färjelägen och markverk-
samhet vid flygplatser samt teknisk utrustning; värmepumpar, kylaggregat, 
ventilationsanläggningar och liknande yttre installationer. Buller från flyg-, 
väg- och spårtrafik, vindkraftverk, skjutbanor, byggarbetsplatser, idrotts-
anläggningar, motorbanor eller andra verksamheter med likartad ljud-
karaktär, liksom tillfälliga verksamheter och störande ljud som alstrats av 
människors röster, omfattas inte av dessa allmänna råd. 
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Uteplats: en iordningställd yta i anslutning till bostad som kan brukas för 
vistelse utomhus, till exempel en balkong eller bostadsgård. 

Ljuddämpad sida: en sida av bostaden vars fasad är mindre buller-
exponerad än övriga fasader och där beräknad ljudnivå inte överskrider de 
värden som anges i tabell 2. 

Bulleranpassning av bostadsbyggnad: att bostadsbyggnadens placering 
och utformning möjliggör att minst hälften av bostadsrummen är 
orienterade mot den ljuddämpade sidan.  

Bostadsrum: rum för sömn och vila samt daglig samvaro, utom kök. 
Zonindelning utifrån ljudnivå: en zonindelning beroende på ljudnivå vid 

exponerad bostadsfasad. Zon A innebär att bostadsbyggnad bör medges upp 
till angiven ljudnivå. I zon B kan bostadsbyggnad medges förutsatt att 
bostadsbyggnaden har tillgång till en ljuddämpad sida och att buller-
anpassning sker. I zon C bör bostadsbyggnad ej medges. 

3 Beräkningsmetoder för ljudnivåer utomhus 

3.1 Standardiserade beräkningsmetoder 

4 kap. 33 a § och 9 kap. 40 § plan- och bygglagen 
Allmänt råd 
I utredningar om buller från industriell verksamhet bör standardiserade 
akustiska beräkningsmetoder användas. 

4 Ljudnivåer utomhus 

4.1. Ljudnivåer utomhus vid exponerad sida 

2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a § och 9 kap. 40 § plan- och bygglagen 
Allmänt råd 
Zonindelning A, B och C relaterar till ljudnivå vid exponerad bostadsfasad.  

Följande ljudnivåer vid exponerad sida bör tillämpas vid planläggning 
och bygglovsprövning av bostäder, tabell 1.  
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Tabell 1  Högsta ljudnivåer från industriell verksamhet, 
frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

 
 

Leq dag 
(kl. 06-18) 

Leq kväll 
(kl. 18–22) 
 
Lördagar, 
söndagar och 
helgdagar 
Leq dag + 
kväll  
(kl. 06–22) 

Leq natt 
(kl. 22–
06) 

Zon A 
Bostadsbyggnader bör 
kunna medges upp till 
angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör 
kunna medges förutsatt 
att tillgång till ljud-
dämpad sida finns och 
att byggnaderna buller-
anpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C 
Bostadsbyggnader bör 
inte medges. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

 
Vad avser buller från teknisk utrustning bör värdena för ljuddämpad sida 

enligt tabell 2 också gälla på den exponerade sidan. 

4.2 Maximala ljudnivåer  

2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a § och 9 kap. 40 § plan- och bygglagen 
Allmänt råd 
Maximala ljudnivåer (LFmax >55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 
22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har 
tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den 
ljuddämpade sidan. 

4.3. Särskilt störande ljudkaraktärer 

2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a § och 9 kap. 40 § plan- och bygglagen 
Allmänt råd 
När buller från industriell verksamheten karaktäriseras av ofta 
återkommande impulser, som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot 
och liknande eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör därför 
värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 
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5. Ljudnivåer utomhus vid ljuddämpad sida  

5.1. Ljudnivåer på ljuddämpad sida vid bostadsfasad och vid uteplats 

2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a § och 9 kap. 40 § plan- och bygglagen 
Allmänt råd 
Följande ljudnivåer bör tillämpas på ljuddämpad sida vid bostadsfasad och 
vid uteplats, tabell 2. 

Tabell 2 Högsta ljudnivåer från industriell verksamhet på 
ljuddämpad sida, frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad och uteplats 

 Leq dag 
(kl. 06–18) 

Leq kväll 
(kl. 18–22) 

Leq natt 
(kl. 22–06) 

Ljuddämpad 
sida 

45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 
Vid bedömning av ljudnivåer från teknisk utrustning tillämpas värdena i 

denna tabell också på den exponerade sidan. 
 
 

                       
 
Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 januari 2020. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss - Förslag till Boverkets allmänna råd (BFS 2019:xx) 
om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder m.m. 

Ärende 201900604 
 

Yttrande till Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning 

Syftet med Boverkets förslag till allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller 
från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m är att underlätta planering och 
byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Några exempel på Boverkets förslag är:  

 Möjligheter att göra undantag från riktvärden för omgivningsbuller från 
industriellt verksamhet och ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.  

 För ny bostadsbebyggelse görs olägenhetsbedömningen i plan- eller 
bygglovsskedet. Tillsyn enligt miljöbalken utgår sedan från de värden som 
fastställts i den bedömningen av en bostad.  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden avser att yttra sig över Boverkets förslag till allmänna 
råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med 
likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m. 
 
Miljö- och konsumentnämnden anser att 

 I förslaget framkommer det att Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:13) för buller inomhus ska gälla trots avsteg från högre 
ljudnivåer vid fasad. Det bör framgå tydligare att det inte är tillåtet att göra 
några avsteg gällande buller inomhus. Riktvärdet för buller inomhus bör 
finnas med i de tabeller som visar vilka ljudnivåer som ska gälla för olika tider 
under dygnet.  

 

 Tillsynsmyndigheten kan tidigare ha fattat beslut om vilka krav som en 
verksamhet ska följa med avseende på buller. Det innebär att dessa bullerkrav 
måste upphävas om det beslutas i plan- och byggärendet att högre ljudnivåer 



 
Sida 

2(4) 

Datum 

2019-08-23 
Dnr 

2019-2452 

 
 

får gälla. Detta kommer att medföra högre arbetsbelastning för handläggare 
som arbetar med tillsyn enligt Miljöbalken.   

 

 Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta 
områden bör inte överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra på 
människors hälsa. Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera risken för 
olägenhet och ohälsa. Därför bör det finnas ytterst begränsade möjligheter om 
inga alls att använda sig av ”särskilda skäl” för att kunna bygga där högsta 
ljudnivån överskrids i Zon C enligt förslaget.  

 
 

Ärendet 

Boverket har i april 2015 publicerat en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (Rapport 
2015:21). Delar av vägledningen har legat till grund för förslaget till Boverkets 
allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller från industriell verksamhet eller 
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning 
av bostäder m.m. Vägledningen i sig har remissbehandlats. 
 
Med de föreslagna allmänna råden (BFS 2019:xx) vill Boverket öka förutsägbarheten i 
den ikraftträdda lagstiftningen och förenkla planläggning och bygglovsprövning av 
nya bostäder i områden som är exponerade för industri- eller annat 
verksamhetsbuller, t ex hamnar. De allmänna råden ger möjlighet att inom givna 
ramar, planera för nya bostäder i områden där de allmänna rådens grundvärden 
överskrids på byggnadens ena sida förutsatt att den andra sidan uppfyller de 
kravnivåer som ställs på en ljuddämpad sida (kompensationsåtgärder). Dessutom 
ställs krav på ljudnivåer på uteplats samt på lek- och andra utevistelseytor i markplan. 
 
Allmänna råd utgör rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla 
de bindande regler som måste följas. Allmänna råd beskriver hur någon kan, eller bör, 
göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt 
råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Den som väljer att 
inte göra på det sätt som anges i allmänna råd ska därför kunna visa att de bindande 
reglerna ändå uppfylls. 
 
Miljö- och konsumentnämnden yttrar sig utifrån aspekten hur förslaget kan påverka 
människors hälsa och tillsynen enligt miljöbalken. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Enligt Boverkets förslag till allmänna råd (BFS 2019:xx) om omgivningsbuller från 
industriell verksamhet är det endast högre ljudnivåer vid byggnadens fasad som kan 
medges för att underlätta bostadsbyggande. Det bör framgå tydligare att det inte är 
tillåtet att göra några avsteg gällande buller inomhus. Informationen bör finnas med i 
de tabeller som visar vilka ljudniver som ska gälla för vilka tider under dygnet. För 
buller inomhus gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om 
buller inomhus. Där finns det riktvärden och vägledning för bedömning av buller 
inomhus, inklusive riktvärden för lågfrekvent buller.  
 
Har en viss bullerpåverkan accepterats genom beslut enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) kan tillsynsmyndigheten inte vid en senare tillsyn enligt Miljöbalken besluta om 
föreläggande eller förbud mot den som genererar störningen så länge bullernivåerna 
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ligger inom den gräns som accepterades i PBL ärendet (gäller endast detaljplan, 
bygglov eller förhandsbesked som påbörjats efter den 2 januari 2015). Det finns dock 
ett visst utrymme men begränsat att ingripa om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga 
skäl kan vara en väsentlig felaktighet i bullerberäkningen eller 
antaganden/bedömningar gjorda utifrån den beräkning som har utgjort underlag för 
PBL ärendet och vars felaktighet innebär en betydande olägenhet för de boendes 
hälsa, trots att verksamheten håller sig inom de beräknade bullervärdena. Det är 
därför viktigt att det i PBL ärendet tas fram så korrekt underlag som möjligt. För 
miljöbalkstillsynen får detta följden att har tillsynsmyndigheten sedan tidigare fattat 
beslut om vilka krav som verksamheten ska följa med avseende på buller måste de 
upphävas. Merparten av de anmälningspliktiga verksamheterna har anmält sin 
verksamhet till tillsynsmyndigheten och har bullerkrav att följa enligt 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industrier vid bostäder, 
undervisningslokaler och vårdlokaler. Verksamhetsutövaren får inte straffas om 
verksamheten överskrider bullerkrav vid nya bostäder under förutsättning att de 
bullervärden som angivits i planbeskrivningar till detaljplan eller bygglov inte 
överskrids. Det innebär att nya beslut måste fattas för verksamheten. Samtidigt kan 
det innebära att störningsgraden ökar och därmed kan mängden störningsklagomål 
öka ifall de boende inte förstått att högre ljudnivåer gäller för just deras boenden. Allt 
detta kommer innebära högre arbetsbelastning för handläggare som arbetar med 
miljöbalkstillsyn. 
 
Intresset för byggande av bostäder i attraktiva men dock bullerutsatta områden bör 
inte överväga mot konsekvenserna som buller kan utgöra på människors hälsa. 
Tyngdpunkten i förslaget ska ligga i att minimera risken för olägenhet och ohälsa.  
Därför bör det finnas ytterst begränsade möjligheter om inga alls att använda sig av 
”särskilda skäl” för att kunna bygga där högsta ljudnivån överskrids i Zon C enligt 
förslaget (Zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området 
ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accepteras). I 
sådana ärenden ska alla möjligheter utredas för att kunna sträva efter bästa 
lokalisering eller bästa utformning och placering av bostäderna än att tillåta högre 
ljudnivåer. 

I fall det ska finnas möjligheter att göra undantag/avvikelser krävs det att förslaget 
preciserar vad som är ”särskilda skäl”. Tydlig vägledning behövs för när det är möjligt 
att göra undantag eller avsteg för att tillåta högre bullervärden. Det är viktigt att det 
finns mer handläggarstöd tillgängligt när lagförslaget och de nya reglerna börjar gälla. 
Detta för att nå målet med en likriktad praxis i hela landet, samt för att motverka att 
”särskilda skäl” används slentrianmässigt vilket kan bidra till att folkhälsan försämras 
med avseende på buller. En annan konsekvens som kan uppstå är att störningarna 
kan öka vilket kan medför att det blir konflikter mellan boende och 
industriverksamheter. 
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Godkännande av Handlingsplan 2025 för Borås 

stadstrafik  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås 

såsom gemensamt arbetssätt att ligga till grund för stadstrafikens utveckling. 

        

Sammanfattning  

Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Borås Stad har arbetat fram och tagit 

beslut om en utvecklingsplan för Borås stadstrafik, Utvecklingsplan 2025 Borås 

stadstrafik, (KS 2016-10-17 §515). I utvecklingsplanen finns ett antal mål 

uppsatta för kollektivtrafiken, vilka ska vara uppnådda till år 2025.  

 

Syftet med utvecklingsplanen är att stödja samarbetet mellan ansvariga aktörer 

och se till att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling går hand i 

hand och stödjer varandra. Planen ska utgå från förväntat resandebehov år 

2025. En viktig slutsats i Utvecklingsplanen är att det krävs flera åtgärder för att 

snitthastigheten i kollektivtrafiken behöver öka, genom att framkomligheten 

förbättras. Dessutom behöver stadstrafikens varumärke stärkas. Dessa åtgärder 

kräver att parterna samordnar sina insatser och samarbetar över 

organisationsgränserna på ett metodiskt och effektivt sätt.  

 

Handlingsplanen bryter ner målen i utvecklingsplanen, konkretiserar dem och 

är ett underlag för ett gemensamt arbete framåt. I Handlingsplanen framgår hur 

detta arbete löpande ska följas upp och styras fram till år 2025. Detta för att 

säkerställa att det blir verkstad av Handlingsplanen och inte bara en 

”hyllprodukt”. Handlingsplanen godkänns i alla tre organisationer som en 

grund för fortsatt arbete. 

 

Det fortlöpande arbetet som sker på tjänstemannanivå med regelbunden 

avstämning i Stadstrafikforum ska belysa 

 uppföljning av om planerna hålls 

 införande av tillkommande åtgärder allt eftersom de olika utredningarna 
blir klara t 
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 eventuella justeringar och kompletteringar som bedöms behöva göras i 
handlingsplanen på grund av nya förutsättningar för kollektivtrafiken i 
Borås.  
 

De identifierade utredningarna och åtgärderna  som återfinns i bilagorna är alla 

del i en helhet, och för att implementera åtgärderna är varje part ansvarig för sin 

del i genomförandet. 

 

Borås stad har för avsikt att arbeta in resultatet av Handlingsplanens arbete i 

kommunens pågående trafikplan för att säkerställa nödvändiga 

infrastrukturåtgärder och att kommunens övriga åtaganden genomförs. 

 

 

 

 

 

 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik, 2019-08-26 

2. Bilaga Utredningsplan, 2019-08-26 

3. Bilaga Åtgärdsplan, 2019-08-26 

4. Bilaga Utvecklingsplan 2025 för Borås Stadstrafiken, 2016-10-12 

  

Beslutet expedieras till 

1. Västtrafik, kommun@vasttrafik.se 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Introduktion 
Borås planerar att växa vilket innebär att kollektivtrafiken behöver utvecklas. 

Syftet med att ta fram denna Handlingsplan är att definiera och driva utredningar 

och åtgärder som kan lyfta kollektivtrafiken i Borås till nästa nivå – att förverkliga 

den målbild som målas upp i Utvecklingsplan 2025 Borås stadstrafik. 

Arbetet med att ta fram Handlingsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp med 

representanter från Västtrafik, Borås stad och Nobina. 

Handlingsplanen ska bryta ner målen i utvecklingsplanen, konkretisera dem och 

vara ett underlag för ett gemensamt arbete framåt. De identifierade utredningarna 

och åtgärderna är alla del i en helhet, och för att implementera åtgärderna är varje 

part ansvarig för sin del i genomförandet. 

Uppdraget att utifrån Utvecklingsplanen ta fram en Handlingsplan kommer från 

Stadstrafikforum. 

Målen för kollektivtrafiken som finns i Utvecklingsplanen är att 

 År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med kollektivtrafik 

 Snitthastigheten ska öka med 25% för samtliga stadstrafiklinjer 

 Resestandard, avstånd till hållplatser och resmöjligheter 

 Tyst och ren kollektivtrafik 

 Tillgänglighet 

Handlingsplanen har delats upp i en Utredningsplan och en konkret Åtgärdsplan, 

samt Process och Organisation för arbete med dessa. 

Stadstrafikforum och projektets styrgrupp (i form av resursägare) har godkänt att 

börja arbeta enligt Handlingsplanen, vilket nu ligger under Trepartssamverkans 

ansvar att driva.  



 3 (20) 

Innehållsförteckning  
 

1. Bakgrund .......................................................................................................... 4 

1.1. Syfte .............................................................................................................. 4 

1.2. Mål och förutsättningar ................................................................................. 4 

1.3. Metod ............................................................................................................ 5 

1.4. Strategiska dokument .................................................................................... 6 

2. Utredningsplan ................................................................................................. 6 

3. Åtgärdsplan ...................................................................................................... 6 

4. Tidplan ............................................................................................................. 7 

5. Styrning och koordinering ............................................................................... 9 

5.1. Organisation .................................................................................................. 9 

5.1.1. Stadstrafikforum ........................................................................................ 9 

5.1.2. Trepartssamverkan .................................................................................... 9 

5.2. Arbetssätt ...................................................................................................... 9 

5.2.1. Process utredning .................................................................................... 10 

5.2.2. Process åtgärd .......................................................................................... 11 

5.3. Processer att ta hänsyn till i planering ........................................................ 12 

5.4. Finansiering ................................................................................................ 12 

5.4.1. Samordning ............................................................................................. 12 

5.4.2. Möjligheter till egen finansiering ............................................................ 13 

5.4.3. Möjligheter till extern finansiering ......................................................... 13 

5.4.4. Samhällsnyttan för investeringar ............................................................. 13 

6. Uppföljning .................................................................................................... 13 

7. Referenser ...................................................................................................... 14 

Bilaga 1 Utredningsplan ........................................................................................ 15 

Bilaga 2 Åtgärdsplan ............................................................................................. 20 

 



 4 (20) 

1. Bakgrund 

1.1. Syfte 

Västtrafik, VGR och Borås stad har arbetat fram och tagit beslut om en 

utvecklingsplan för Borås stadstrafik, Utvecklingsplan 2025 Borås stadstrafik. I 

utvecklingsplanen finns ett antal mål uppsatta för kollektivtrafiken, vilka ska vara 

uppnådda till år 2025.  

Borås har idag en bra kollektivtrafikandel i sitt resande, men man har i 

utvecklingsplanen identifierat att det finns framkomlighetsproblem och att man 

skulle kunna göra förändringar som kan få stort genomslag i 

kollektivtrafikresandet. 

I utvecklingsplanen ser man att man behöver arbeta tillsammans och över 

gränserna för att genomföra idéerna och få upp kollektivtrafikresandet.  

Arbetet med genomförandet behöver drivas metodiskt, utifrån vilken effekt man 

tror att åtgärderna får och hur mycket arbete som krävs för genomförande. 

Det har saknats driv i arbetet med att uppnå de utpekade målen, varför parterna på 

uppdrag av Stadstrafikforum kommit överens om att tillsammans, och med 

befintlig trafikoperatör Nobina, ta fram en Handlingsplan för att stödja och 

samordna förverkligandet av de åtgärder som behöver vidtas för att uppnå 

målbilden till år 2025. 

1.2. Mål och förutsättningar 

En arbetsgrupp med deltagare från de olika parterna har haft i uppdrag att 

tillsammans ta fram Handlingsplanen. 

Arbetet har utgått från en Åtgärdslista som tagits fram av en arbetsgrupp inom 

Trepartssamverkan. Åtgärdslistan utgår från målen i Utvecklingsplanen och 

beskriver vad som behöver genomföras för att målbilden ska kunna uppfyllas till 

år 2025. 

De flesta av punkterna behöver utredas, i många fall rör det sig om mer 

omfattande utredningar. Få konkreta åtgärder som kan vidtas direkt har 

identifierats. Att genomföra samtliga utredningar innan konkreta åtgärder kan 

börja vidtas bedöms medföra att det kommer att dröja länge innan åtgärder kan 

genomföras, med risk för att det inte kommer att hinnas med till år 2025.  

Åtgärdslistan föreslås därför delas upp i två ”delplaner” – en Utredningsplan och 

en konkret Åtgärdsplan. 
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I Utredningsplanen föreslås samtliga punkter som hittills identifierats ingå. De ska 

prioriteras, tidsättas, utses med huvudansvarig för att driva utredningen samt 

bemannas med vilka som ska delta i respektive utredning (funktion, inte namn). 

Hänsyn ska även tas till när det kan vara realistiskt att genomföra själva åtgärden 

samt för att säkerställa att detta arbete påbörjas i tid innan 2025. Utredningsplanen 

ska vara komplett vid beslut av initiering av Handlingsplanen, men kan justeras 

och kompletteras över tid vid behov. 

I Åtgärdsplanen ska de aktiviteter ingå som utredningarna visar på kan och bör 

vidtas. Även dessa aktiviteter ska tidsättas, ansvarig utses etc. Denna plan 

kommer troligtvis inte innehålla så många aktiviteter när Handlingsplanen 

beslutas om då de flesta utredningar inte är genomförda ännu, men det ska framgå 

tydligt hur den hänger ihop med utredningsplanen samt hur man ska arbeta med 

den framöver. Planen ska löpande fyllas på med nya aktiviteter allt eftersom 

utredningarna enligt utredningsplanen blir klara. 

Det ska i Handlingsplanen tydligt framgå hur arbetet löpande ska följas upp och 

styras fram till år 2025. Detta för att säkerställa att det blir verkstad av 

Handlingsplanen och inte bara en ”hyllprodukt”. 

Borås stad har för avsikt att arbeta in resultatet av detta arbete i kommunens 

pågående trafikplan för att säkerställa nödvändiga infrastrukturåtgärder och att 

kommunens övriga åtaganden genomförs. 

Initialt ska Handlingsplanen beslutas. Arbetet ska därefter fortlöpa enligt en inom 

projektet framtagen tidplan, med 

 uppföljning av om planerna hålls 

 införande av tillkommande åtgärder i den konkreta Åtgärdsplanen allt 

eftersom utredningar blir klara samt 

 eventuella justeringar och kompletteringar som bedöms behöva göras i 

planen på grund av nya förutsättningar.  

 

Arbetssättet är även provat i Stockholm, se ”Genomförandeplan – ett stombussnät 

med god framkomlighet enligt Stomnätsplanen” från 2017. 

1.3. Metod 

Som metod för att ta fram ¨Handlingsplanen – detta dokument – har en 

arbetsgrupp med deltagare från de olika parterna tillsammans på arbetsmöten 

genomfört merparten av arbetet. 

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen under januari-mars 2019 med möten à 

3 timmar och med följande fokus för respektive möte. 
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1. Definiera uppdraget, bakgrund, syfte, metod, genomgång av framtagna 

åtgärder 

2. Utredningsplan – tidsättning, prioritering, resurssättning och 

ansvarsfördelning 

3. Åtgärdsplan – när kan/bör respektive åtgärd genomföras? Tid, prioritering 

etc 

4. Metod för uppföljning och löpande utveckling/uppdatering av planen. 

Hålltider, organisation och ansvarig för att det sker ska framgå. 

5. Slutpaketering av planen 

 

Arbetet har letts av en styrgrupp. Avstämning med styrgruppen har skett mitt 

under projektets gång för att säkra att projektet är på rätt väg samt vid 

slutredovisning för beslut om initiering av Handlingsplanen. 

En referensgrupp har även tagit del av arbetet med tillfälle till inspel. 

För att Handlingsplanen ska kunna genomföras krävs det att samtliga parter ställer 

sig bakom planen samt att det finns en förståelse och acceptans inom respektive 

organisation för vad det är som ska genomföras och varför. Arbetet kommer 

därmed att löpande behöva förankras in i den egna organisationen.  

1.4. Strategiska dokument 

Förutom Utvecklingsplanen har såväl parterna som Trafikverket strategiska 

dokument som ska tas hänsyn till vid utredningar och förslag till åtgärder. 

Följande dokument ska beaktas 

 Västtrafik: strategiska dokument, affärsutvecklings- samt trafikplaner. 

 Borås stad: Översiktsplan, visionen Borås 2025 

 Trafikverket: ÅVS Noden Borås 

2. Utredningsplan 

Utredningsplanen med tidssättning, prioritering, resurssättning och 

ansvarsfördelning återfinns i Bilaga 1 Utredningsplan. 

Tidplan ska ses som en ungefärlig angivelse för när utredningen är klar. 

3. Åtgärdsplan 

Åtgärdsplanen med tidssättning, kostnad och ansvarsfördelning återfinns i Bilaga 

2 Åtgärdsplan. 
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Tidplan ska ses som en ungefärlig angivelse för när åtgärderna kan/bör 

genomföras och kan förändras i senare skeden när fördjupade utredningar 

genomförts. 

4. Tidplan 

Nedan en tidplan för när utredningar och åtgärder planeras i tid. 

Planen är ett levande dokument som kommer att uppdateras. 

Det är viktigt att notera att de första utredningarna måste genomföras först för att 

initiera de kommande – blir dessa försenade påverkar detta hela tidplanen. 
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5. Styrning och koordinering 

5.1. Organisation 

5.1.1. Stadstrafikforum 

Stadstrafikforum är forumet för det samverkansavtal som finns mellan VGR och 

staden. Forumet tar inga beslut och har ingen budget, varför resurs och kostnad 

för utredningar och åtgärder måste förankras i respektive organisation eller 

kommunfullmäktige, tekniska nämnden samt VGRs kollektivtrafiknämnd. 

Stadstrafikforum har en rådgivande roll och har även ett ansvar att kommunicera 

Handlingsplanen och samordna den med andra uppdrag inom sina organisationer 

de företräder samt att förmedla synpunkter från dessa. 

Stadstrafikforum består av representanter, politiker från VGR, Västtrafik och 

Borås stad. Nobina medverkar också på mötena. 

5.1.2. Trepartssamverkan 

Trepartssamverkan föreslås äga Handlingsplanen med Utredningsplanen och 

Åtgärdsplanen. Trepartssamverkan ansvarar för arbetet med att följa upp och 

driva utredningar och åtgärder. 

Trepartssamverkan består av representanter från Västtrafik, Borås stad och 

Nobina.  

Trepartssamverkan ska redovisa sitt arbete och framfart till Stadstrafikforum vid 

varje mötestillfälle (för närvarande två gånger per år) och visa att man har 

progress i arbetet och att respektive punkt bockas av och förflyttas från utredning 

till åtgärd. 

Respektive part är ansvarig för att lyfta frågan om resurser för utredning eller 

åtgärd i den egna organisationen. 

5.2. Arbetssätt 

Trepartssamverkan ska kontinuerligt arbeta med och uppdatera Utrednings- och 

Åtgärdsplanen. 

Trepartssamverkan har för närvarande möte var 6:e vecka, vilket bör förtätas till 

en gång per månad då Handlingsplanen är en del av agendan varje möte. 

Den part som är ansvarig för respektive utredning ska bereda och distribuera 

material för beslut till gruppen en vecka innan möte. Respektive part ansvarar för 

att till Trepartssamverkan flagga för förseningar. 
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Gruppen ska föra mötesanteckningar från varje möte där framfart för respektive 

utredning och åtgärd dokumenteras. Vid behov uppdateras den övergripande 

planen samt utrednings- respektive åtgärdsplanen. 

Västtrafik är sammankallande för Trepartssamverkan och bör därför äga och 

ansvarar för att uppdatera Utrednings- och Åtgärdsplanen. 

5.2.1. Process utredning 

Arbetet med utredning ska följa process enligt nedan. 

 

 

För att en föreslagen åtgärd i en utredning ska vara klar att gå in i Åtgärdslistan 

ska Checklistan med följande kriterier uppfyllas 

 Vara avstämd med alla parter 

 Tydligt beskriven funktion 

 Uppskattad tidplan  

 Idé om finansiering 

 Ansvar för genomförande av åtgärd 
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5.2.2. Process åtgärd 

Arbetet med fysisk åtgärd följer generellt kommunens processer, vilka 

övergripande visualiseras nedan. 

 

Vid genomförande av de större åtgärderna kan det komma att krävas någon form 

av avtal/avsiktsförklaring mellan parterna för att man ska vara villig att investera. 

De större åtgärderna kan därmed komma att drivas som separata projekt, kopplade 

till parternas befintliga processer. Det är dock viktigt att Trepartssamverkan ser att 

den input man har kommer in i arbetet med åtgärderna.  
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5.3. Processer att ta hänsyn till i planering 

Planering av utredningar och åtgärder behöver anpassas till parternas befintliga 

processer, såsom budgetprocesser, Västtrafiks trafikplaneprocess, Borås 

detaljplane- och tillståndsprocesser samt ansökningsprocess för statsbidrag. 

Nedan visas Västtrafiks övergripande processer, ”röda tråden”: 

 

5.4. Finansiering 

5.4.1. Samordning 

Arbete med utredningar och åtgärder behöver samordnas med befintliga processer 

för budget: 

 den kommunala budgetprocessen 

o input behöver komma under tidig vår 

 Västtrafiks långtidsprognos, vilken baseras på de affärsutvecklingsplaner 

som tas fram med Västtrafiks partners 

o arbetas med under hösten 

 Västtrafiks årliga budgetprocess 

o input behöver komma tidig vår  

 Process för statlig eller regional medfinansiering 
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5.4.2. Möjligheter till egen finansiering 

Det kommer att vara svårt för Västtrafik att finansiera åtgärder kommande år pga 

kommande stora infrastruktursatsningar såsom buss, tåg- och spårvagnsdepåer, 

tåginköp mm. Direktiven är att effektivisera och omfördela resurser dit det finns 

potential. 

Västtrafiks långtidsprognos ligger nu till 2022, är det stora punkter som kommer 

in i Åtgärdslistan och behöver finansieras måste de spelas in i långtidsplanen med 

framförhållning. 

5.4.3. Möjligheter till extern finansiering 

Det finns olika alternativ att ansöka om stöd för finansiering av tex 

infrastrukturåtgärder för kollektivtrafik eller hållbara innovationer. 

Borås stad erfar dock att processen att söka stöd är krånglig och kan kosta mer i 

administration än vad bidraget omfattar. 

Möjligheter till finansiering utefter vad som är rimligt ska utredas för varje åtgärd. 

5.4.4. Samhällsnyttan för investeringar 

Det finns olika sätt att räkna på nyttan med investeringar, till exempel sparad 

restid i form av snabbare resor och minskade förseningar för resenärer eller 

jämförelse av nya infrastrukturlösningar för kollektivtrafik gentemot bil när Borås 

växer. 

Det är troligt att det kommer att krävas argument i form av visad samhällsnytta för 

att få igenom investeringar, detta kan bli en arbetspunkt innan en utredning går in 

i åtgärdsplanen. 

6. Uppföljning 

Parametrar för uppföljning kan utgå från mål och tal som idag mäts och följs upp 

av parterna, kompletterade av målen i utvecklingsplanen. Det är fördelaktigt om 

samma tal mäts i Västtrafiks olika stadstrafikplaner för att kunna jämföra. 

Trepartssamverkan bör i uppdrag av Stadstrafikforum få ansvar för att ta fram 

förslag till parametrar för uppföljning av åtgärdernas effekt. 

Trepartssamverkan bör även ansvara för sammanställning av mätningarna och 

redovisning för Stadstrafikforum. 

Det är dock möjligt att nyttan av investeringar i åtgärderna inte är synliga 

innevarande budgetår, utan att de stora nyttorna är kopplade till långsiktiga 

samhällsnyttor.  



 14 (20) 

7. Referenser 

Utvecklingsplan 2025 Borås stadstrafik. 

ÅVS Noden Borås. 
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Bilaga 1 Utredningsplan 

   Utredning Ansvar ”projektleda” Tidplan Resurser Prio 

K
o
n
ce

p
tu

tr
ed

n
in

g
 

1 Utreda möjlighet för mer kapacitetsstarkt koncept för linje 1, 

Om: Utreda om det finns förutsättningar för ett koncept. 

Exempelvis: Är resandet tillräckligt stort för att kvalificera till ett 

Västtrafik-koncept? Bär linjen ett eget uppdrag? Jämförelse med 

andra städer i VGR. 

(Kortare analys, ger ett GO eller NOGO) 

Hur: Görs om GO på Om enligt ovan. 

Definiera vad Västtrafik menar med kapacitetsstarkt koncept (tex 

utbud, framkomlighet). Inventering av dagens linje 1, turutbud 

fordon, hållplatserna utformning, som jämförelse mot definitionen 

av konceptet. Beskriva ”gapet”. Förslagsvis resulterar detta i några 

möjliga nivåer och vilka åtgärder som krävs för varje nivå.  

Västtrafik 

Kompetenser: 

Trafikstrateg VT + 

avstämningar Nobina och 

Borås stad 

 

Kompetenser: 

Trafikstrateg VT + 

avstämningar Nobina och 

Borås stad 

 

 

Q1-Q2 2019  

Om: 40h 

 

 

 

Hur: 200h 

Hög 

L
in

je
n
ät

su
tr

ed
n
in

g
 

2 Översyn av linjesträckningar: 

 Täckningsanalys 

 Hållplatsanalys  

 Framkomlighet 

 Behovsanalys (Förutsatt att JA är slutsatsen i utredning 1) 

 

Utredningarna stödjer målet om: 

 Attraktiv restid 

 Resestandard 

 

Nobina 

Kompetenser: 

 Affärsutvecklare  

 Trafikplanerare  

 Marknadsanaly-

tiker 

 Affärsutvecklare 

framkomlighet 

 

Q2-Q3 2019 80h Hög  
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In
fr

a 
o

ch
 n

o
d
er

 
3 Säkerställa att faciliteterna kring kollektivtrafiken såsom 

hållplatser och anslutande gångvägar är hela, rena och trygga. Det 

ska finnas goda anslutningar till gång- och cykelvägnätet.  

 

Även hållplatser i anslutning till vårdinrättningar och särskilda 

boenden där behovet av tillgänglighetsanpassning är större bör 

anpassas. 

 

Borås stad (tekniska 

förvaltningen) 

Q3-Q4 2019 200h Medel  

4 Utreda genomförande av bytespunkt väst för samlad hållplats för 

fler stadstrafiklinjer. 

Kräver beslut i flera politiska forum. 

Borås stad 

(stadsledningskansliet) 

Q3-Q4 2019 

B/T: OK 

100h 

B/T: 80h 

Hög 

5 Utreda parkering i anslutning till befintligt stråk i norr, byte 

regionbuss samt bil till lokal buss. 

Kräver beslut i flera politiska forum. 

Borås/Tekniska (B/T): Yta finns vid Matthallen, krävs asf., linjer, 

skyltning 

Borås stad 

(stadsledningskansliet) 

Q1-Q2 2020 

B/T: klart 

80h Medel 

6 Utreda detaljerad utformning Södra torget efter översyn av 

stadstrafikens linjestruktur 

Borås/Tekniska: Påbörjat, förutsättningar krävs 

Borås stad (tekniska 

förvaltningen) 

Förprojekte-

ring klar Q4 

2019 

B/T: OK 

200h Hög 

7 Utreda detaljerad utformning Krokhallstorget som en del av flytt 

av linje 1 hit. 

Berörs av detaljplan. 

Borås/Tekniska: Påbörjat, förutsättningar krävs 

Borås stad (tekniska 

förvaltningen) 

Q4 2019 

 

B/T: OK 

180h Hög 

8a Utreda behov av framtida kapacitet Borås RC, samt belastning in- 

och utfarter 

Västtrafik 

 

Q3-Q4 2019 160h Medel 
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Varför resecentrum, lokalisering. Utifrån hur många linjer/vilket 

utbud och uppdrag uppskatta framtida kapacitet och ytbehov på 

längre sikt. Helheten för kollektivtrafiken (tex inkl reglering, 

avstigning).  

Tidplanen för detta arbete kan eventuellt påverkas av Trafikverkets 

lokaliseringsutredning och tillståndsprövning för ny järnväg 

Göteborg – Borås. 

Kompetenser: 

Trafikstrateg, 

Samhällsutvecklare 

+konsult 

mikrosimulering 

500kSEK 

8b Utreda detaljerad utformning Borås RC 

Tidplanen för detta arbete kan eventuellt påverkas av Trafikverkets 

lokaliseringsutredning och tillståndsprövning för ny järnväg 

Göteborg – Borås. 

Samordna med detaljplan Horngäddan. 

Borås stad 

(stadsledningskansliet) 

Q1 2020 250h Medel 

M
il

jö
 

9 Utreda åtgärder för minskat buller av kollektivtrafik Borås stad (tekniska 

förvaltningen/stadsledni-

ngskansliet) 

Q1 2020 20h Låg 

10 Ta fram en plan för hur stadstrafiken kan elektrifieras inom detta 

avtal 

 Vilka resandebehov finns (Säkerställer att storleken på 

fordonen som beställt.) 

 Lämpliga områden/linjer att elektrifiera 

 Kostnadsbild för investeringen 

 

Utredningarna stödjer målet om: 

 Tyst och ren kollektivtrafik 

Nobina 

Kompetenser: 

 Affärsutvecklare  

 Trafikplanerare  

 KAMS 

 

Q2 2019 40h Hög 

11 Utreda hur redovisning av miljöarbete/tekniska framsteg ska ske, 

ingå som en del i trafikförsörjningsprogrammet, samordna i dialog 

med VGR (klart Q3).. 

Borås stad och Västtrafik Q2 2019  - Medel 
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M
o
b
il

it
et

st
jä

n
st

er
 

12 Ta fram en plan för hur Nobinas lösningar för kombinerad 

mobilitet kan testas och implementeras 

 Nuläge samt önskat läge 

 Förutsättningar 

 Samarbetspartners 

 

Utredningarna stödjer målet om: 

 Marknadsandel för stadstrafiken 

Nobina 

Kompetenser: 

 Affärsutvecklare  

 Affärschef 

helhetslösningar 

 

Q3 2019 80h Medel 

13 Ta fram en plan för hur Borås kan bli en testyta för hållbart resande Borås stad 

(stadsledningskansliet) 

Q3 2019 20h Medel 

S
te

g
 1

-å
tg

är
d
er

 

14 Ta fram en plan för hur man genom dialog med 

skolor/schemaläggning kan styra över resandet från tider på dygnet 

där det förekommer trängsel till tider när det finns ledig kapacitet 

på bussen 

Borås stad (tekniska 

förvaltningen/persontrans

porter) 

Q3 2019-Q2 

2020 

80h Låg 

15a Utreda vilka åtgärder som man genom information kan styra över 

resandet från tider på dygnet där det förekommer trängsel till tider 

när det finns ledig kapacitet på bussen 

Vi ser ett behov av att sprida peaken för att minska 

trängselproblematik och behov av att sätta in mer kostsam trafik i 

peak. Detta gäller för hela Västtrafiks område och frågan bör därför 

drivas centralt på Västtrafik, affären Nobina-Västtrafik kan 

efterfråga detta. Till exempel IT-lösning som visar resenärerna 

beläggning på en viss tur. 

Västtrafik 

 

 

Kompetenser: 

Affären, IT 

 

Q2 2020 Separat projekt 

med konsult 

 

Låg 

 15b Utreda vilka åtgärder som man genom information kan styra över 

resandet från tider på dygnet där det förekommer trängsel till tider 

när det finns ledig kapacitet på bussen 

Nobina Q2 2020   

A
rb

et
ss

ät
t 16 Ta fram en plan för vilka åtgärder som behövs för att 

kollektivtrafik kan bli strukturerande i stadsplaneringen. 

Borås stad 

(stadsledningskansliet och 

Q3 2019 60h Medel 



 19 (20) 

Invänta VGRs uppdrag Samhällsplanering och kollektivtrafik.  samhällsbyggnadsförvaltn

ingen) 

17 Komma överens om arbetssätt med Trafikverket om arbetssätt för 

åtgärder i statligt vägnät 

Hur ska vi arbeta och i vilka forum ska vi träffas för att få fram bra 

åtgärder för kollektivtrafik. Idag är vägarna otydliga och viktiga 

frågor ”fastnar” eller faller mellan stolarna för att ansvar och 

arbetssätt är otydligt. Överenskommet arbetssätt bör dokumenteras 

och spridas. 

 

Beslut: När vi gemensamt kommit fram till ett arbetssätt bör detta 

kunna gälla, dvs inget beslut högre upp?   

Borås stad (tekniska 

förvaltningen mfl) och 

Västtrafik  

 

Kompetenser: 

Samhällsutvecklare (VT), 

Strategisk 

samhällsplanerare, 

tekniska (Borås stad), 

Trafikverket 

Q3 2019 80h Hög 
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Bilaga 2 Åtgärdsplan 

Kopplad till 

mål 

Kopplad 

till 

utrednin

g 

Vad Genomföra 

åtgärd (tidigast 

klar) 

Ny trafik 

tidigast 

start 

Ansvar Kostnad Status Steg i 

fyrstegs-

principen 

 1, 2 Bygga om Södra torget   2022  Borås stad   Trolig åtgärd  

 1, 2 Bygga om Krokshallstorget Sker under 2020 

enligt plan. Före 

Södra torget. 

 Borås stad  Trolig åtgärd  

 1, 2 Bygga om Nybron Sker under 2020 

enligt plan. Före 

Södra torget. 

 Borås stad   Trolig åtgärd  

 16 Presentera utbildningsmaterial 

från ”Samhällsplanering och 

kollektivtrafik” för Borås stad 

valda delar  

Q3 2019  Borås stad   Steg 1 
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Inledning

Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats om att ta fram 
en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Borås samhälls-
utveckling behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att för-
stärka resande utvecklingen och nå målet om en hållbar stad. Det innebär att 
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik behöver vara överens om 
utvecklingen av stadstrafiken på längre sikt än dagens trafikplaner sträcker sig.

Slutsatser

För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel räcker det inte 
att antalet invånare i Borås ökar. Överflyttningen till kollektivtrafik behöver 
ökas. Vi vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv, snarare än att försvåra för bil-
trafiken. För att åstadkomma detta behöver kollektivtrafiken bli en integrerad 
och naturlig del av Borås stadsutveckling. 

En viktig slutsats av detta arbete är att snitthastigheten i kollektivtrafiken 
behöver öka, genom att framkomligheten förbättras. Dessutom behöver stads-
trafikens varumärke stärkas. Därmed kan vi göra det enkelt och attraktivt att 
välja bussen och på så sätt nå målen. 

Bakgrund

Dagens trafikupplägg infördes 2004, en översyn av trafiken gjordes 2009 och 
rapporten uppdaterades 2011. Vissa av de etapper som föreslogs i rapporten 
har genomförts men en del återstår. Hittills har utfallet av de förändringar som 
genomförts fallit mycket väl. Sedan trafikstarten i augusti 2004 (till och med 
december 2015) har resandet ökat med 32 procent. Sedan revideringen av 
linjenätet i december 2010 (till och med december 2015) har resande ökat 
med 22 procent.

Sedan ett par år har Borås stadstrafik väldigt god resandeutveckling och 
det är periodvis trängsel och kapacitetsproblem, både på bussen och i den 
trafikmiljö bussen trafikerar. En viktig fråga i den fortsatta utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Borås är att öka kapaciteten och lösa de trängselproblem 
som uppstår i rusningstrafik utmed vissa sträckor samt att göra resandet mer 
effektivt för kollektivtrafikresenären.

Syfte

Syftet med utvecklingsplanen är att stödja samarbetet mellan ansvariga aktö-
rer och se till att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling går hand 
i hand och stödjer varandra. Planen ska utgå från förväntat resandebehov 
år 2025. Innehållet i den långsiktiga planeringen ska samordnas med kom-
munens övergripande fysiska planering.

Delmål: 

• Enas kring nuläget i kollektivtrafiken och vilka framkomlighetsproblem 
som bör åtgärdas utifrån kollektivtrafikens behov.

• Enas om gemensamma mål för kollektivtrafiken i Borås 2025.
• Identifiera strategier för att uppnå dessa mål.
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Avgränsning 

Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås omfattar busstrafik inom Borås 
tätort med fokus på stadstrafiken. Tidsramen för planen motsvarar trafik-
avtalets giltighetstid, det vill säga cirka tio år.

Eftersom det vid framtagandet av denna plan ännu inte klarlagt vilket trafik-
företag som kommer att driva Borås stadstrafik under nästa avtalsperiod så 
har utvecklingsplanen, utom i inventering av dagens framkomlighetsproblem, 
tagits fram utan medverkan från något trafikföretag. Enligt Västtrafiks nya 
avtalsmodell ska trafikföretagen ha ett större inflytande över hur trafiken 
bedrivs. Detta innebär att planen inte kommer att presentera detaljerade 
trafikeringslösningar eller något exakt linjenät. 

Innehåll

Utvecklingsplanen består av tre delar:

• Planeringsunderlag 

• Förutsättningar och nulägesbeskrivning

• Mål för kollektivtrafiken 2025, samt strategier för att uppnå dessa mål. 
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Planeringsunderlag

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är här det beskrivs hur kollektivtrafiken 
ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

I trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal olika mål uppsatta. Ett av de 
centrala målen för kollektivtrafiken i Västra Götaland är att marknadsandelen 
ska öka och att resandet ska fördubblas fram till år 2025. Det finns även andra 
mål, kopplade till miljöfrågor, kring tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning, de resandes nöjdhet och hur kollektivtrafiken ska finansieras i 
framtiden. Dessutom innehåller programmet en beskrivning av det kommer-
siella marknadstillträdet för privata trafikföretag som vill starta egna linjer.

Trafikförsörjningsprogrammet är under omarbetning och beräknas blir klart 
under 2016.

VISIONEN FÖR VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Regionfullmäktige antog den 5 april 2005 »Vision Västra Götaland – Det goda 
livet« som grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland. 

Visionen ska vara en plattform för arbetet att stärka Västra Götaland som en 
attraktiv region att bo och verka i. Den har tagits fram i samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbun-
den i Västra Götaland, och med medverkan från en lång rad parter i övrigt 
– näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor, 
statliga organ med flera. 

Grunden i visionen är Det goda livet. Det står för en god hälsa, arbete och 
utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö 
där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar, 
en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar 
utveckling, där dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska 
är sinsemellan beroende och förstärker varandra. 

BORÅS STADS PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Visionen Borås 2025

Borås Stad har antagit en vision, Borås 2025.

Två av de målområden som finns berör kollektivtrafiken och stadstrafikens 
utveckling. I målområdet Livskraftig stadskärna vill Borås tredubbla antalet 
invånare i stadskärnan fram till år 2025. Delar av stadskärnan ska göras 
bilfri och de kollektiva transportsystemen ska dominera med nya tekniska 
lösningar. Det ska vara lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan 
och till andra delar av staden.

I målområdet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer reser stadens 
invånare kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsys-
tem och det ska finnas en eller flera lättillgängliga knutpunkter för närtrafik 
och fjärrtrafik. Borås, Göteborg och övriga Västsverige samverkar för att fler 
ska få tillgång till snabba, pålitliga och mer hållbara transporter.
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Visionen är grunden för kommunens arbete för att uppnå en hållbar stad och 
det är med visionen som Borås utgår i sin verksamhet. För kollektivtrafiken 
finns här flera intressanta frågor:

• Hur ska man få så många som möjligt av den tillkommande befolkningen 
i centrum att välja ett hållbart resande? 

• Hur ska visionen om en bilfri innerstad uppnås utan att göra avkall på 
tillgängligheten? 

• Hur ska boråsarna kunna få ta del av de nya tekniska lösningarna inom 
kollektivtrafikresandet på bästa sätt? 

• Hur ska staden ta tillvara den stora utvecklingspotential som Götalands-
banan och en station i Borås ger?

• Vilka potentiella knutpunkter ser vi utvecklas när staden växer?

• Hur ska det regionala resandet och det lokala resandet i stadstrafiken 
mötas på bästa sätt?

Översiktsplan och trafikstrategi

Borås växer och strävar efter att förena fortsatt ökad attraktivitet med en 
långsiktigt hållbar utveckling. Götalandsbanan ger staden stor utvecklings-
potential och är en viktig faktor i detta arbete, så är även stadens möjlighet 
att fortsätta växa i redan attraktiva stråk. 

Trafikverket håller på med lokaliseringsutredning av Götalandsbanan genom 
Borås. Där ska man också ta ställning till ett stationsläge. Staden håller 
på att klarlägga kommunens långsiktiga markanvändning i Götalandsbanans 
stråk. Utvecklingsplanens tidshorisont 2025 omfattar inte Götalandsbanan. 
När Götalandsbanans framtida sträckning genom Borås är klarlagd krävs en 
ny översyn av utvecklingsplanen och stadens framtida kollektivtrafikstruktur.

Det pågår ett arbete med en ny översiktsplan för Borås. De fysiska struktu-
rerna är viktiga för kommunens utveckling och kommunens attraktivitet beror 
till stor del på hur de fysiska strukturerna fungerar. Översiktsplanen beräknas 
vara klar under 2017.

Enligt Borås 2025 ska befolkningen öka med det tredubbla i centrala Borås. 
Fler som ska samsas på samma yta innebär att vårt trafikbeteende måste 
förändras för att alla trafikslag ska få plats. Parallellt med Översiktsplanen 
pågår ett arbete att ta fram en Trafikstrategi för Borås. I remissversionen av 
Trafikstrategin är kollektivtrafiken strukturbildande. Man ska prioritera mellan 
trafikslag och skapa förutsättningar för viktiga stråk och skapa ett kapacitets-
starkt resecentrum med god anslutning till huvudnätet.

Planeringsdokumenten har samma tidshorisont, år 2035. Då är Götalands-
banan mellan Göteborg och Stockholm via Borås utbyggd, Västlänken i drift 
och målbilden för tågtrafiken i Västra Götaland genomförd. 
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Förutsättningar och  
nulägesbeskrivning

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Befolkningsprognosen antar att de tre senaste årens befolkningsmönster kan 
vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolknings-
prognosen 2015–2019 för Borås innebär en folkökning på i genomsnitt 1094 
personer per år. Ökning förväntas främst i åldersgruppen under 18 år. År 2019 
förväntas kommunen ha 112 489 invånare. Folkökningen som förväntas de 
närmaste fem åren bli högre än vad förväntades för ett år sedan. Det är både 
förväntat högre födelsenetto och högre förväntat flyttnetto. Fortsatt kommer 
årligen dryg 1 000 barn födas, 1 000 begravningar ske och 5 000 flyttlass 
packas upp för att passera in över kommungränsen. Det innebär 6 procent 
nya grannar i Borås varje år. 

I tätorten Borås bor cirka 65 procent av kommunens befolkning, cirka 70 000 
invånare. År 2025 kan tätorten, med nuvarande utveckling, ha en tätortsbe-
folkning över 75 000. Befolkningen ökar mest i de mest centrala delarna av 
tätorten centrum.

Näringsliv och sysselsättning 

Borås näringsliv har en stabil positiv utveckling. Industriområden i gynnsamma 
transportlägen är fortsatt attraktiva. Bl. a Viareds industriområde fortsätter 
växa. Nya tvärförbindelsen sammankopplar södra och västra sidan av staden. 
Långsiktigt finns förväntningar på en höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan. 
Denna kommer bättre länka ihop Borås med Göteborgsregionens arbets-
marknad. Det pendlar 12 400 personer till arbete i Borås från andra kom-
muner (Ulricehamn, Göteborg och Mark toppar listan) och över 8 000 pendlar 
från Borås till andra kommuner (Göteborg toppar listan med 28 procent av 
de utpendlande år 2012). 

Antalet jobb i kommunen år 2015 var, 55 648. Största arbetsgivare i Borås 
är kommunen (10 000 anställda) och landstinget (5 000 anställda) som med 
Södra Älvsborgs sjukhus är det största arbetsgivarna. Bland de privata arbets-
givarna (500–999 anställda) är Ericsson störst, följt av textilföretagen Ellos 
och H&M Online Aktiebolag. Högskolan i Borås, Samhall, Polisen och SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, har också många anställda. Flera 
större företag (250–499 anställda) har kopplingar till e-handel och logistik. De 

Större arbetsplatser. 
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stora företagen ligger i centrala Borås samt i de olika verksamhetsområdena 
Viared, Kyllared, Almenäs och Lundaskog.

Viared är ett av de större industriområdena i utkanten av tätorten Borås 
väster ut längs riksväg 40, och området har cirka 260 arbetsställen med cirka 
4 500 anställda.

Högskolan i Borås fortsätter att utvecklas och har drygt 13 000 studenter. 
Hög skolestudenter bidrar till att skapa framtidstro, aktivitet och kreativitet 
i Borås. Verksamheten finns mitt i centrum och högskolan verkar för de 
kvaliteter som fordras för de stora utmaningarna i en långsiktigt hållbar sam-
hällsutveckling. Högskolan i Borås har sex institutioner och forskarutbildning. 
Utbildningar bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och 
informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik 
samt vård vetenskap. 

Det finns fem större gymnasier i Borås som alla är stora målpunkter för kollek-
tivtrafiken: Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksons gymnasiet, 
Tullengymnasiet och Viskastrandsgymnasiet är kommunala. Det finns också 
fem fristående gymnasieskolor.

STADSUTVECKLING
För att få god kollektivtrafik krävs ett befolkningsunderlag som är tillräckligt 
stort under dygnets alla timmar. Därför behövs en jämn fördelning av boende, 
arbetsplatser och målpunkter i alla delar av staden. Borås strävar efter bland-
stad utmed kollektivstråken för att få ett jämnt fördelat resande över dygnet.

Centrala Borås är tättbefolkat både dag och natt och har god potential för 
hög kollektivtrafikförsörjning. 

Vad gäller arbetsplatsområden utmärker sig sjukhusområdet där många arbe-
tar men praktiskt taget ingen bor. Detsamma gäller alla renodlade handels- 
och verksamhetsområden som Viared, Lundaskog och delar av Knalleland.

I några stora bostadsområden finns väldigt få arbetsplatser bland annat Sjöbo, 
Hässleholmen, Lars Kaggsgatan, Trandared, Göta och Norrby. 

Förtätning i centrum

Borås har ambitioner att växa genom förtätning i de centrala delarna och 
strävar efter att tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025. 
Nyligen antog kommunstyrelsen en plan för byggandet av 7 850 nya bostäder 
till och med 2020. De flesta områden som kommer att få en ökad befolk-
ning ligger i Borås centrala delar, där man bygger de flesta bostäderna i 
flerbostadshus vilket är bra för möjligheten att försörja områdena med kol-
lektivtrafik.

Den mesta bebyggelseutvecklingen sker i centrum, i form av flerbostadshus 
men även på Norrby, Göta, regementet och Gässlösa planeras för fler bostäder. 

Druvefors är en stadsdel som håller på att utvecklas stort med nya fler-
bostadshus, stora handelsetableringar och utvidgade verksamheter. Området 
kommet att utvecklas ytterligare till en målpunkt i staden. 

I området Byttorp/Tullen planeras flera mindre byggnadsprojekt som till-
sammans leder till ökad befolkning i denna stadsdel. Gatustrukturen i den 
kuperade terrängen gör att framkomligheten är dålig.
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Befolkningsökningen och ny bebyggelse påverkar resandeunderlaget. De nya 
bostäderna och befolkningsutvecklingen om 0,8 procent ökning per år skulle 
innebära 10 460 000 påstigande på stadsbusslinjerna år 2025 – en ökning 
med 33 procent jämfört med dagens resandenivå. De senaste åren har kom-
munen vuxit med över 1 procent per år.

Baserat på hur resandealstringen ser ut i befintliga områden med motsvarande 
uppbyggnad har det beräknats att de tillkommande nya bostadsinvånarna 
väntas genomföra knappt 500 000 påstigningar per år.

På lång sikt – staden växer norrut

I Knalleland utvecklas handels- verksamhets- och idrottsområdet som finns 
i området och i dess närhet. Området kompletteras med bostäder. Kollek-
tivtrafiken får i förslaget egna körfält genom området. Idag bor cirka 2 200 
personer här och det är ungefär 3 800 som arbetar. 

Norr om området planeras förtätning av nya bostäder och verksamheter utmed 
huvudgatan på Sjöbo, som är möjlig när en ny förbifart färdigställts kring 
Sjöbo. Längre norrut utmed riksväg 42 planeras nya bostäder i ett stråk 
Frufällan, Sparsör och Tosseryd. 

På lång sikt – staden växer åt sydväst 

Viared är ett viktigt verksamhetsområde för staden och har idag ett 100-tal 
företag, främst inom distribution och logistik. Idag arbetar drygt 4 000 per-
soner på Viared. Med den nya sträckningen av Riksväg 27 som möter riksväg 
40 i Viaredsmotet blir Viared än mer attraktivt för nya etablerare. Det sker 
en expansiv utveckling av Viared åt väster.

När reningsverket flyttar till Sobacken söder om Borås, så öppnas området 
mellan Sobacken och Borås upp för att skapa nya möjligheter att skapa att-
raktiva bostadsområden i Gässlösa-området nära Viskan i den norra änden 
av området, närmast Göta med möjlighet till flera tusen nya bostäder. Utefter 
den nya sträckningen riksväg 27 delen Kråkered–Viared kan nya verksam-
hetsområden skapas med skyltläge mot riksväg 27.

Invånartäthet i Borås 2014.

Invånare per ruta (250 x 250 m)
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RESFLÖDEN

Borås som regional nod

Borås är en viktig nod och arbetsmarknadsregion med en stor in- och utpendling 
från övriga kommuner i Sjuhärad samt Göteborgsområdet. Det är fler som pend-
lar in till Borås, än ut. Borås växer med mer bostäder, arbetsplatser och handel. 
Fler och fler behöver förflytta sig på våra gator och vägar. Borås allt större 
roll som nav för Sjuhärad och i en växande arbetsmarknadsregion ökar också 
konkurrensen om utrymmet. Götalandsbanan, vårt viktigaste samhällsbygg-
nadsprojekt, kommer att påverka både stadens utveckling och vårt resande. 

Resflöden med bil

En analys av resflöden med bil visar att alla stadens områden har centrum 
som målpunkt. Nästan alla områden har också Knalleland som målpunkt. 
Det är rimligt att utgå från att man i huvudsak vill nå samma målpunkter 
med kollektivtrafik som med bil. Hur man ska kunna resa till centrum och 
Knalleland från övriga områden blir därmed viktigt att hantera när man tittar 
på kollektivtrafikens framtida utveckling. 

En del områden har ett högt bilflöde men ett lågt kollektivtrafikresande. 
Hässleholmen och Sjöbo, som har många kollektivtrafikresenärer, visar att det 
finns potential att öka kollektivtrafikresandet även i andra områden. 

Inom Borås tätort reser flest till centrum och Knalleland. Båda områden präg-
las av att ha många målpunkter och arbetsplatser såväl som bostäder. Tillsam-
mans står dessa två områden för 38 procent av alla bilresor inom tätorten. 

Göta och Hulta är två områden med en stor andel bostäder, de har cirka 9 
procent av alla bilresor vilket är mycket för bostadsområden. 

Hässleholmen, Sjöbo, Norrmalm, Östermalm, Druvefors, Bergsäter, Trandared, 
Lundaskog, Brämhult (inkl. Hyberg) och Viared har 10 000–15 000 resor per 
dag, 5–7 procent var av alla resor.

Hässleholmen är ett intressant område eftersom resandet med kollektivtrafi-
ken är en av stadens största. Hässleholmen har cirka 7 procent av bilresorna. 
Samma gäller Sjöbo som har ett mycket högt resande med kollektivtrafiken 
och cirka 7 procent av alla bilresor. Kollektivtrafikandelen i dessa områden 
är högre än i andra områden. Området trafikeras bland annat av linje 1 som 
har över 40 procent av stadstrafikens resor.

Bilflöden mellan zoner i Borås 2010  
(fordon/vardagsdygn).

DE FEM STÖRSTA BILFLÖDENA

Destination Resor/dag % av alla resor

Centrum 51 800 25 

Knalleland 37 700 18 

Göta 17 500 9

Hulta 17 500 9 

Hässleholmen 16 000 7

Knalleland 
Armbåga 
Simonsland

Sjöbo

Hulta

Trandared

Hedvigsborg

Gässlösa

Göta

Hestra

Viared

Ramnaslätt

Hässleholmen

Brämhult 
Svensgärde
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Bilresandet är högst i centrum och i Knalleland samt lite lägre i ett stråk 
norrut, samt i de östra delarna av tätorten. I södra delen av tätorten går en 
gräns vid Göta, Druvefors, Bergsäter och Trandared som har högt resande. 
Söder om dessa områden är resandet inom tätorten lägre trots att dessa 
områden är tättbefolkade. I väster märks de två stora arbetsplatsområdena 
Viared och Lundaskog som målpunkter för bilflödena. 

Resflöden med kollektivtrafik

Målpunkter
Den största målpunkten för kollektivtrafiken är centrum och de hållplatser 
som ligger där. Södra torget har flest på- och avstigande resenärer, vilket 
utöver läget i centrum beror på att hållplatsen fungerar som bytespunkt för 
stadstrafiken. Övriga större målpunkter är Resecentrum och Högskolan. För 
upplevelser är Borås djurpark, Kulturhuset och Borås Arena-området intres-
santa målpunkter. 

För arbetsresor är centrum, Södra Älvsborgs Sjukhus och Viared viktiga mål, 
förutom kommunens olika verksamheter. För shopping är centrum följt av 
Knalleland den absolut största målpunkten. Alla gymnasieskolor och andra 
större skolor är också stora målpunkter för kollektivtrafiken. Hässleholmen 
och Sjöbo är två stora stadsdelar med stort kollektivtrafikresande och de är 
därmed också viktiga målpunkter.

Restid och restidskvoter
Restidskvoten är kollektivtrafikens restid i förhållande till den tid som resan 
skulle ta med bil och är en av de viktigaste faktorerna vid val av färdmedel. Vid 
en jämförelse med bil hämmas kollektivtrafiken delvis av de egenskaper som 
karaktäriserar begreppet kollektivtrafik. Den måste följa en bestämd sträck-
ning och stanna ett antal gånger för att ta upp och släppa av resenärer, vilket 
gör att den i relation till bil blir långsammare. Dessutom påverkas restiden 
av behovet av byten som förutom att förlänga restiden inverkar negativt på 
reseupplevelsen.

Övergripande mål: För att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik har Västtrafik 
som övergripande mål att restidskvoten för buss som mest ska vara 1,3.

Restiden med bil respektive buss har mätts i de relationer där bilresandet 
överstiger 1 000 resor per vardagsdygn, vilket motsvarar den nivå som krävs 
för trafikering av en stadslinje. Totalt har 28 stycken relationer undersökts 
där bilresornas tidsåtgång beräknats via Google Maps och kollektivtrafikens 
via statistik från Västtrafiks realtidsdatabas.

Resultatet visar att 25 stråk av 28 hamnar över Västtrafiks mål om en res-
tidskvot på 1,3. En orsak till detta är att infrastrukturen i Borås till stora delar 
är byggd och optimerad för biltrafik med stora och gena genomfartsleder, 
vilket gör det mycket svårt för bussen att konkurrera vid en direkt jämförelse 
med bilresor. 

Jämför man restidskvoten med skillnad i restid ser man, med undantag för 
de relationer som kräver byte, att det genomgående saknas en tydlig koppling 
mellan hög restidskvot och stor skillnad i restid. När restidskvoten i vissa 
fall ligger på 2,0 men den faktiska tidsskillnaden bara är tre minuter blir 
slutsatsen att restidskvot inte är någon bra indikator för Borås stadstrafik. 
Anledningen till detta är att resor, med både bil och buss, är så tidsmässigt 
korta att en skillnad på enstaka minuter, vilket knappast har någon större 
betydelse i praktiken, ger ett orimligt stort utslag på restidskvoten.

DE 20 STÖRSTA HÅLLPLATSERNA 
sett till antalet påstigande, mars 2013

Hållplatsnamn Stämplingar

Södra torget 237 584

Resecentrum 37 447

Knalleland 31 463

Sjukhuset 28 487

Hötorget 26 336

Hässle torg 21 178

Fjärdingskolan 20 584

Sjöbo Torg 16 300

Bäckängsskolan 14 622

Lilla Brogatan 14 252

Almåsskolan 14 034

Bergslena 12 439

Högskolan 12 114

Trandögatan 11 897

Skogsfrugatan 11 436

Albanoliden 10 014

Västgötagatan 9 064

Erikslund 8 694

Östergårdsplan 8 173

Norra Sjöbogatan 55 7 998

RESTIDER OCH RESTIDSKVOTER

Bil Kollektivtrafik Restidskvot

50 min 70 min 1,4

40 min 40 min 1,0

30 min 25 min 0,83
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Restidskvot för resa  
med buss jämfört med bil i relationer  
med över 1 000 bilresor/vardagsdygn. 

Reserelationer markerade med asterisk  
kräver byte.

Tidspåslag i minuter  
för resa med buss jämfört med bil i relationer  

med över 1 000 bilresor/vardagsdygn. 
Reserelationer markerade med asterisk  

kräver byte.

Bussens genomsnittshastighet  
i de undersökta relationerna.

Reserelationer markerade med asterisk  
kräver byte.

Norrmalm–Knalleland*
Tullen–Knalleland*
Göta–Knalleland*

Lundaskog–Knalleland*
Hedvigsborg–Knalleland*

Brämhult–Knalleland*
Dammsvedjan–Knalleland*

Centrum–Hässleholmen
Centrum–Sjöbo

Centrum–Lundaskog
Centrum–Bergsbo

Trandared–Knalleland*
Hässleholmen–Knalleland

Centrum–Brämhult
Centrum–Hulta

Centrum–Hestra
Centrum–Sjukhuset

Sjukhuset–Knalleland
Centrum–Dammsvedjan

Centrum–Tullen
Centrum–Norrmalm
Centrum–Knalleland
Centrum–Druvefors

Centrum–Göta
Centrum–Trandared

Centrum–Viared
Knalleland–Sjöbo

Viared–Knalleland

Norrmalm–Knalleland*
Tullen–Knalleland*
Göta–Knalleland*

Lundaskog–Knalleland*
Hedvigsborg–Knalleland*

Brämhult–Knalleland*
Dammsvedjan–Knalleland*

Centrum–Hässleholmen
Centrum–Sjöbo

Centrum–Lundaskog
Centrum–Bergsbo

Trandared–Knalleland*
Hässleholmen–Knalleland

Centrum–Brämhult
Centrum–Hulta

Centrum–Hestra
Centrum–Sjukhuset

Sjukhuset–Knalleland
Centrum–Dammsvedjan

Centrum–Tullen
Centrum–Norrmalm
Centrum–Knalleland
Centrum–Druvefors

Centrum–Göta
Centrum–Trandared

Centrum–Viared
Knalleland–Sjöbo

Viared–Knalleland

Norrmalm–Knalleland*
Tullen–Knalleland*
Göta–Knalleland*

Lundaskog–Knalleland*
Hedvigsborg–Knalleland*

Brämhult–Knalleland*
Dammsvedjan–Knalleland*

Centrum–Hässleholmen
Centrum–Sjöbo

Centrum–Lundaskog
Centrum–Bergsbo

Trandared–Knalleland*
Hässleholmen–Knalleland

Centrum–Brämhult
Centrum–Hulta

Centrum–Hestra
Centrum–Sjukhuset

Sjukhuset–Knalleland
Centrum–Dammsvedjan

Centrum–Tullen
Centrum–Norrmalm
Centrum–Knalleland
Centrum–Druvefors

Centrum–Göta
Centrum–Trandared

Centrum–Viared
Knalleland–Sjöbo

Viared–Knalleland

0 1 2 3 4 5 Restids kvot

4,6
3,2

3,1
2,8
2,8

2,3
2,2
2,2

2,0
2,0
2,0

1,9
1,9
1,9

1,8
1,8
1,8

1,6
1,6
1,6

1,5
1,5

1,4
1,4

1,3
1,2
1,1

2,7

0 2 5 8 11 14 17 20 23 min

17
20
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19
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8

4
3

13
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4
3

6
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4
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1
1

3
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1

19

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 km/h

12,7
13,1

9,4
15,1

12,6

13,8
11,5

16,8
13,6

26,7
9,0

11,7
16,5

18,8
16,1

20,0
12,6

14,4
16,8

21,0
17,4

12,2
9,4

12,8
16,4

41,2
23,0

21,5
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I flera fall hamnar både restidskvot och skillnad i tid högt, trots att möjlighet 
till direktresor finns. På linje 1 och stråket Centrum–Hässleholmen ligger 
restidskvoten på 2,2 och bussen är 7 minuter långsammare än bilen. För 
andra linjedelen, Centrum–Sjöbo är motsvarande värden 2,0 och 8 minuter.

Relationerna Centrum–Viared och Knalleland–Sjöbo är dock exempel på rela-
tioner som både har låg restidskvot och liten skillnad i tid. Gemensamt för 
dessa två är att det finns god framkomlighet och att snitthastigheten därför 
hamnar relativt högt. 

Istället för att mäta restidskvoten och i varje relation försöka konkurrera med 
bilens restider bör fokus läggas på att få stadstrafiken att upplevas som ett 
attraktivt och effektivt trafiksystem.

Ökad snitthastighet
Borås stadstrafik har de senaste fem åren haft en positiv resandeutveckling, 
men för att det ska vara möjligt att nå de uppsatta resandemålen till 2025 
måste ökningstakten höjas. Stadstrafiken kännetecknas idag av ett bra utbud 
med en god yttäckning, men trafiken är långsam. Under hösten 2014 var 
snitthastigheten för stadstrafikens linje 1–8 endast 18,7 km/h i högtrafik 
vilket får anses vara mycket lågt.

De linjer som går långsammast är de största linjerna 1 och 2 som båda har 
en snitthastighet på 16,5 km/h under högtrafik. 

Undantagen är linje 4 som har en mycket bra framkomlighet och väldigt få 
resor samt linje 5 som på delar av sin linjesträcka trafikerar stadens ytterom-
råde med delvis 70-väg.

En höjning av stadstrafikens genomsnittshastighet är nödvändig för att få till 
en restidsförkortning, men även för att den upplevda restiden ska minska 
vilket krävs för att öka systemets attraktionskraft och därigenom attrahera 
fler resenärer.

För att uppnå detta behöver busstrafiken prioriteras genom införande av 
modern och effektiv signalprioritering samt att busskörfält anläggs där det 
behövs. Utöver detta krävs en viss utglesning av hållplatser men också en 
översyn av linjernas dragning för att få så raka och gena körvägar som möjligt.

Snitthastighet, km/h

16,5 16,5

30

25

20

15

10

5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt

18,6

23,6
21,4

19,5
17,1

18,3
18,7

Linjernas snitthastighet i högtrafik 14.30–17.00 
under oktober och november 2014. Perioden 
valdes eftersom linjerna då trafikerade Lilla  
Brogatan.
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Det är rimligt att anta att man genom föreslagna åtgärder kan öka snitthas-
tigheten per linje med 25 procent fram till 2025. En sådan åtgärd skulle 
höja snitthastigheten på linje 1 och 2 från 16,5 km/h till 20,6 km/h. I tid 
innebär det att restids vinsten blir 7 respektive 6 minuter från ändhållplats 
till änd hållplats. 

Starka kollektivtrafikstråk
Varje vardag sker drygt 31 000 resor med stadstrafikens linje 1–8. De star-
kaste stråken sammanfaller helt med linjesträckningen för linje 1 Sjöbo–
Centrum–Hässleholmen. Ett ungefär hälften så starkt stråk är Byttorp–
Centrum som tillsammans med Centrum–Trandared sammanfaller med 
linjesträckningen för linje 2.

Det absolut svagaste stråket är Trandared–Sjukhuset som har haft trafik i 
olika former under de senaste 20 åren utan att det har blivit någon större 
utveckling på resandet.

Resandet per linjedel visar hur starkt resandet ser ut per linje på respektive 
sida om centrum. Då flera linjer har gemensamma trafikeringssträckor är det 
inte möjligt att översätta figuren direkt till resandestråk.

7 min 6 min
10

5

0

7 min

2 min

8 min
6 min 6 min 6 min

1 2 3 4 5 6 7 8

Restidsvinst, minuter

Genom att öka snitthastigheten per linje  
med 25 procent kan man göra  

restidsvinster på upp till 8 minuter.

RESOR PER VARDAGSDYGN

Stråk Antal resor

Sjöbo–Centrum 7 500

Hässleholmen–Centrum 7 200

Trandared–Centrum 3 000

Byttorp–Centrum 4 200

7 497

4 512

3 596

2 842

712
554

94

1 055 936
670

923

1 941
1 413

2 021
2 339

Resor/vardagsdygn

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8

Hässle  
holmen

Tullen Tranda
red

Almenäs/ 
Ishallen

Svens
gärde

Tranda
red–Sjh

Ängs
gården

Sjö
marken

Sörbo Göta Hedvigs
borg

Norr
malm

Hestra HultaSjöbo

Antal resor per vardagsdygn  
på respektive linjes linjedel.
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NULÄGE STADSTRAFIKEN

Linjenät

Dagens linjenät har sitt ursprung i en linjenätsutredning som trafiksattes i 
augusti 2004. Sedan trafikstarten har en mängd mindre och större föränd-
ringar gjorts men den absolut största genomfördes i december 2010 då den 
ursprungliga utredningen reviderades.

Sedan trafikstarten 2004 har resandet med stadstrafiken som helhet ökat 
med 2 miljoner resor på helår, vilket motsvarar 32 procent. Den största delen 
av ökningen, 1,5 miljoner resor, har skett mellan 2010 och 2015. Det vill säga 
sedan linjenätet reviderades.

Trots den kraftiga resandeutvecklingen har linjernas kilometer-produktion inte 
ökat i samma takt. Det innebär att trafiken under samma period har blivit mer 
kostnadseffektiv då bussarnas fyllnadsgrad har ökat. 

Förhållandet mellan resor och produktion.  
Basmånad december 2007.

En direkt jämförelse med Västtrafiks övriga stadstrafikområden är svår att göra 
då förutsättningarna skiljer sig åt från plats till plats. Det kan dock konstateras 
att Borås har ett utbud som är mycket väl dimensionerat i förhållande till det 
resandeunderlag som finns idag.

Resandeutveckling. Antal resor  
per rullande 12 månadersperiod,  
januari 2004–december 2015.
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I juni 2015 består stadstrafiken av totalt 19 linjer. Linjenätets yttäckning i 
hög- respektive lågtrafik framgår av kartorna ovan.

Stadstrafiken består av linjerna 1–8 som är stadslinjer, 10–16 som är före 
detta servicelinjer samt 20, 21, 31 och 46 som är lokallinjer. Grundutbudet 
för linje 1–8 är 30-minuterstrafik som sedan växlas upp för att motsvara 
det faktiska resande som finns under trafikdygnet. Övriga linjer har ett mer 
anpassat turutbud utan grundutbud.

I dag är linje 1 den absolut största linjen och utmärker sig tillsammans med 
linje 2. Tillsammans står dessa två linjer för 56 procent av resorna i stads-
trafiken. Övriga linjer som har ett betydande resande är linje 7, 8 och i viss 
mån även linje 5.

Linjenätets yttäckning i hög- respektive lågtrafik.

Högtrafik Lågtrafik

TURER PER TIMMA I HÖG-  
RESPEKTIVE LÅGTRAFIK

Linje Turer i högtrafik Turer i lågtrafik

1 10 2

2 8 2

3 2 2

4 2 –

5 4 2

6 2 2

7 8 2

8 6 2

10–16 0,5 –

20 6 –

21 1 –

31 2 –

46 1 –

Resor per linje, rullande 12 månader,  
i juni 2013–2015. Linje 30 ersattes av  

linje 21 och 31 i februari 2015.

Resvanor och resandepotential

Idag gör invånarna i centralorten 118 påstigningar per boende och år med 
stadstrafikens linje 1–8. Denna siffra har ökat kraftigt de senaste åren; år 
2005 var motsvarande siffra 91 påstigningar per boende och år. Med prog-
nostiserad befolkningsökning för Borås i kombination med resandemålet i 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland bör antalet påstig-
ningar per boende och år under 2025 ha ökat till 136. Det innebär att enbart 
befolk ningsökningen i Borås inte räcker för att nå resandemålen

Antal resor i tusental
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Satsningar på den regionala buss- och tågtrafiken bidrar till ett ökat resande-
underlag även för stadstrafiken, men det är ändå en mindre del av det totala 
antalet resor i stadsbusstrafiken som kommer från regiontrafiken. Majo riteten 
av stadstrafikresenärerna har sin start- och målpunkt inom Borås tätort.

I november 2015 genomfördes en resvaneundersökning i Borås tätort. Under-
sökningen visade att boråsarna gör närmare 200 000 resor per dygn, vilket 
motsvarar 2,3 resor per invånare och dag. Bil är det vanligaste färdmedlet. 
Andelen kollektivtrafikresor av alla resor som görs i Borås är 16 procent. 
Andelen kollektivtrafikresor av de motoriserade resorna (exkl. gång och cykel) 
är 21 procent. 

Bil är det oftast använda färdmedlet – hälften av stadens invånare åker bil 
varje dag och ytterligare en knapp tredjedel flera dagar i veckan. Runt 40 
procent åker buss åtminstone några dagar per vecka.

• Två av tre invånare har någon form av reskort på kollektivtrafiken. De yngre 
reser i högre grad på periodkort, medan kontoladdning är den vanligaste 
biljettypen bland medelålders. Bland de äldre har de flesta seniorkort.

• Mer än var fjärde invånare reser idag med bil, men har en vilja att dra ned 
på sitt bilresande. Av dessa har drygt 40 procent redan provat att minska 
bilåkandet. Viljan att minska sitt bilresande är högre bland kvinnor än 
bland män.

Resvaneundersökningen i sin helhet finns i bilaga 1.

Resestandard 

Ett av målen med utvecklingsplanen är att göra stadstrafiken snabbare och 
effektivare för att vinna marknadsandelar och bidra till en mer hållbar stads-
utveckling i Borås. Ett annat sätt att bedöma kollektivtrafikens attraktivitet 
är att titta på resestandarden och vilket grundutbud som majoriteten av 
boråsarna har tillgång till. 

Att även ha mål för resestandard i form av ett grundutbud säkerställer att 
satsningen på snabba och effektiva kollektivresor inte sker på bekostnad av 
yttäckningen och tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

Kartan nedan visar kollektivtrafikens yttäckning i december 2014. 

Kollektivtrafikens yttäckning i december 2014.
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 Tillgänglighetsanpassade hållplatser

I Västra Götalandsregionens Strategi för funktionshinderanpassning anges att 
det ska finnas ett prioriterat kollektivtrafiknät i vilket alla fordon och hållplatser 
ska vara tillgänglighetsanpassade. Det prioriterade kollektivtrafiknätet består 
av alla fordon, de strategiska knutpunkterna i regionen, samt hållplatser med 
fler än 100 påstigande. 

Borås Stads Tekniska förvaltning, med ansvar för busshållplatsernas tillgäng-
lighetsanpassning, bedömer att det normalt sett inte krävs särskild belysning 
kring hållplatsen om det finns en god allmänbelysning. I detta fall skiljer sig 
Borås från de kriterier som satts upp i Västra Götalandsregionens Strategi för 
funktionshinderanpassning. 

En inventering av Borås 50 största hållplatser visar att cirka hälften upp fyller 
de krav som ställs och att en fjärdedel har något som gör att de inte är till-
gänglighetsanpassade. Den resterande delen har flera brister i till gängligheten. 
Flera av staden allra största hållplatser inte till gänglighetsanpassade, däri-
bland Södra torget som är den absolut största hållplatsen i Borås kollektiv-
trafik.

Bullerstörda miljöer

Biltrafik och framförallt bussar påverkar ljudnivån i centrala delar av Borås 
Stad. Senaste bullerkartläggningen visar att Lilla Brogatan, Allégatan, Yxham-
marsgatan, Åsbogatan och Brämhultsvägen har höga bullervärden, mellan 
65 dBA och upp till över 75 dBA. De höga ljudnivåerna medför konsekvenser 
när bostäder ska planeras och förtätningen av staden försvåras. 

Lagkrav

EU-direktiv: Borås Stad är ålagd att upprätta ett åtgärdsprogram för om -
givningsbuller med syftet att omgivningsbullret inte ska medföra skadliga 
effekter på människors hälsa. Åtgärdsprogrammet ska bland annat innehålla;

• Beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som 
bedöms vara prioriterade.

• Beskrivning av de bullerdämpande åtgärder som vidtagits eller planeras 
att vidtas de kommande fem åren.

• En långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid 
behov även minskning av buller.

En ny bullerkartläggning inklusive åtgärdsprogram ska påbörjas 2016–2017. 
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INFRASTRUKTUR OCH FRAMKOMLIGHET 

Allmänt

Kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt alternativ till bilen. En avgör-
ande förutsättning för att attrahera fler resenärer är att tillgodose behovet 
av god framkomlighet i kollektivtrafiksystemets alla delar. I staden är bra 
framkomlighet en kombination av attraktiv restid och hög restidspålitlighet. 
Med det begränsade gatuutrymme som finns innebär det i flera fall att kol-
lektivtrafiken måste prioriteras framför biltrafiken. Hög framkomlighet bidrar 
till att skapa ett både effektivt och attraktivt trafiksystem.

Fram till 2025 ska stadstrafiken öka resandet med drygt 30 procent medan 
befolkningen i Borås under samma period beräknas öka med cirka 20 pro-
cent. Det innebär att befolkningsökningen inte räcker för att nå resandemå-
let utan marknadsandelen för stadstrafiken måste öka jämfört med idag. 
Dagens linjenät har en god yttäckning, bra linjedragningar och mycket bra 
turtäthet. Trafiken är dock långsam och hastigheten är i vissa snitt jämförbar 
med gånghastighet. En ökad snitthastighet för stadstrafiken är därför en av 
förutsättningarna för att nå resandemålet.

Prioritering av kollektivtrafiken innebär också minskat buller och minskade 
utsläpp då antalet stopp sjunker.

Kollektivtrafikprioritering

Prioritering av kollektivtrafiken innebär att både restiden och tillförlitligheten 
förbättras. Dålig framkomlighet för bussen kan innebära en missad anslut-
ning med en mindre frekvent linje vilket kan ge en restidsförlängning på upp 
till 30 minuter. Motsvarande försening för en bil blir maximalt några minuter.

Idag saknas helt separata kollektivtrafikkörfält i Borås. I de fall bussen sepa-
rerats från biltrafiken delas utrymmet med gång- och cykeltrafik.

Busskörfält i kombination med signalprioritering innebär också att bussarna 
får en bättre regularitet. I Borås har det sedan länge funnits problem med 
att bussarna på linje 1 körs i »tåg«. Utbudet på 6-minuterstrafik blir då i 
prak tiken 12-minuterstrafik.

Med signalprioritering kan bussar ges företräde vid korsningar och därigenom 
få förbättrad effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. 
Restidsmätningar i svenska städer visar att 70-80 procent av alla förseningar 
på en bussresa beror på väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering. 
Genom signalprioritering kan körtiden minskas med 10–20 procent.

I Borås finns det signalprioritering på vissa ställen. Utrustningen är dock 
omodern och funktionaliteten och dess effekt på framkomligheten är okänd. 
Ett större antal fordon saknar dessutom utrustning. En modernisering av 
systemet är nödvändig.

Modern signalprioritering ger endast prioritet när det behövs vilket innebär 
att de negativa effekterna på övrig trafik minskar. Principen om att kollek-
tivtrafikens framkomlighet bara ska prioriteras där det verkligen behövs bör 
användas generellt, både när det gäller busskörfält, signalprioritering/kollek-
tivtrafiksignaler och vid hållplatsutformning. 

För att få bästa effekt bör åtgärderna koncentreras till sammanhängande 
stråk, vilket också kräver att busslinjerna prioriteras sinsemellan.

Kollektivtrafiksignal med indikeringslampa som 
visar föraren att kommunikationen  fungerar.  
Här från hållplatsen Nordstan i Göteborg.
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Hållplatsutformning

Hållplatserna utformning har stor effekt på hur lång tid ett hållplatsstopp tar 
och påverkar därmed direkt tidhållning och restid. 

Hållplatser i ficka  innebär att bussen inte hindrar övrig trafik men angöringen 
tar längre tid. Vid högtrafikerade vägar kan det vara mycket svårt för bussen 
att ta sig in i trafiken igen. 

Utbyggda hållplatser  gör att bussen får en rak angöring och den har dessutom 
prioritet när den ska starta från hållplatsen. Den här typen av hållplatser 
passar bara där trafikflödet är relativt litet och där bussen har korta stopptider.

Hållplatser där biltrafiken leds runt.  Hållplatser där trafikflödet är stort, som 
trafikeras av prioriterade linjer och där utrymme finns kan med fördel utformas 
med en bussgata i mitten samtidigt som biltrafiken kan köra förbi på utsidan.

Avstånd mellan hållplatser

Hållplatsavstånd är en annan faktor som påverkar restiden då ett hållplats-
stopp innebär en tidsförlust på ungefär 25 sekunder på en 50-väg. Med ett 
hållplatsavstånd som ligger någonstans mellan 400 och 600 meter når man 
en bra balans mellan tillgänglighet och restid.

Linjenätet i Borås stadstrafik kännetecknas av mycket korta hållplatsavstånd. 
För att nå målet om ökad marknadsandel krävs att restiderna minskas och 
därför behövs en omfattande översyn av hållplatsernas placering och avstånd 
genomföras. Samtidigt måste hänsyn tas för att tillgängligheten ska bli i nivå 
med uppsatt mål. 

Exempel:  Linje 7 har idag ett genomsnittligt hållplatsavstånd på 300 meter på 
linjesträckningen Hedvigsborg–Norrmalm. Skulle genomsnittligt hållplats-
avstånd ökas från 300 till 400 meter innebär det att tidsvinsten blir 3,5 
minuter. Om genomsnittligt hållplatsavstånd ökas till 550 meter innebär det 
istället en tidsvinst på 5,5 minuter.

Hållplatsficka på Trandögatan.

Rak hållplats på Lars Kaggsgatan där biltrafiken 
tvingas till stopp bakom bussen.

Exempel på hållplats där biltrafiken leds runt 
hållplatsen. Här vid Sprängkullsgatan i Göteborg.
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Fordon

En annan faktor till framkomlighetsproblematiken är stadstrafiken i sig själv. I 
takt med att resandet har ökat kraftigt har passagerarkapaciteten i linjenätet 
utökats genom att tillföra fler turer och fler fordon. Tillkommande fordon har 
uteslutande varit 12-meters normalbussar (CN1L). Ett bra utbud är naturligt-
vis en nyckelfaktor för att trafiken ska upplevas som attraktiv, men med det 
begränsade utrymme som finns i Borås bör successivt fordonen uppgraderas 
från normalbuss till boggi- eller ledbuss för att möta fortsatt resandeökning.

Idag trafikeras linje 1 och 20 samt varannan tur i högtrafik på linje 5 med 
boggibuss. I övrigt tursätts normalbussar. Resandet är som störst 07.00– 
07.59 och 14.0–15.59 vilket innebär att det är en relativt kort period som 
kräver maxkapacitet.

Passagerarkapacitet per fordonstyp enligt beräk-
ningsmodell från Zürich. En boggibuss motsvarar 
49 procents kapacitetsökning men är bara 25  
procent större.
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Dygnsfördelning av resor på linje 1–8,  
vardagsmedeldygn mars 2014.

Stadstrafiken är idag starkt koncentrerad till några få stråk i centrala staden. 
Det ger ett enkelt och tydligt linjenät vilket är positivt för kund och ger bra 
förutsättningar för att få bra effekt på framkomlighetsåtgärder. Så länge det 
inte finns någon bussprioritet riskerar dock koncentrationen att istället få 
starkt negativa effekter på framkomligheten för både kollektivtrafiken och 
övriga trafikanter. 

Störst belastning har Allégatan, mellan Åsbogatan och Lilla Brogatan, med 
72 turer per timma. Därefter Åsbogatan 44 turer per timma följt av stråket 
Lilla Brogatan–Centralbron med 40 turer per timma.

Särskilt problematiskt är läget på Allégatan och Lilla Brogatan på grund av 
dess utformning.

Sammanställningen gäller endast linje 1–8 vilket innebär att linje 10–16, 
lokallinjer och regionlinjer tillkommer på vissa ställen. Detta gäller framförallt 
i området vid och omkring Resecentrum.

Kollektivtrafikens belastning på gatunätet  
i centrum, antal turer per timma.

FORDONSKAPACITET

Fordonstyp Sittande Stående Totalt

CN1L 30 19 49 

CB1L 45 28 73

CL1L 46 29 75
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Identifierade framkomlighetsproblem

Allégatan
Framkomligheten längs Allégatan är mycket låg på grund av gatans utform-
ning med gatuparkering längs båda sidor vilket gör att bilister cirkulerar för 
att hitta parkering. Till detta kommer ett antal övergångsställen med mycket 
gångtrafikanter samt tvärgator med både in- och utfart. Trots att övrig trafik 
har genomfartsförbud är det mycket vanligt förekommande. Linje 1 som tra-
fikerar sträckan mellan Åsbogatan och Järnvägsgatan har en snitthastighet 
på cirka 11 km/h utmed Allégatan.

Södra torget
Dagens utformning av Södra torget skiljer sig inte mycket från hur det såg ut 
för 30 år sedan, men stadstrafiken har sedan dess förändrats kraftigt både när 
det gäller utbud och struktur. Fram till augusti 2004 hade linjerna samtrafik 
och ankom och avgick gemensamt varje kvart eller halvtimma. Det dåvarande 
trafiksystemet hade därmed behov av en större uppställningsyta där byten 
kunde ske mellan linjerna vilket gjorde att Södra torget fyllde sitt syfte väl. 

När trafiksystemet förändrades 2004 togs samtrafiksprincipen bort och lin-
jerna har inte längre ett enhetligt utbud, vilket gör att bussarna kommer och 
går hela tiden. Det finns fortfarande behov av en central bytespunkt, men 
utformningen som »busstorg« är inte relevant längre. Dess utom innebär angö-
ringen av Södra torget att linje 1, 3, 5 och 8 tvingas till en omväg från sin 
linjesträckning vilket inverkar kraftigt negativt på restiden.

I och med att resandet har ökat kraftigt har antalet människor som rör sig 
över torgytan blivit betydligt fler. Södra torgets utformning saknar tydliga 
stråk och människor rör sig över hela ytan samtidigt som bussar konstant är 
i rörelse. Flera linjer behöver köra runt torget för att angöra rätt hållplatsläge 
vilket sammantaget gör att det är en kaotisk trafiksituation som de senaste 
åren har lett till flera allvarliga olyckor.

Södra torgets utformning bör omgående utredas.

Lilla Brogatan 
Den sträcka av Lilla Brogatan, mellan Allégatan och Sven Eriksonsgatan, 
som trafikeras av stadstrafikens linje 2, 5, 6 och 8 med 40 turer/timma i 
högtrafik är cirka 450 meter lång. Av den sträckan är ungefär 300 meter 
gångfartsområde där fordonen inte får framföras i högre fart än gånghastighet. 
Ett så pass långt gångfartsområde i kombination med så frekvent busstrafik 
inverkar kraftigt negativt på restider och stadstrafikens attraktivitet. Förutom 
att gångtrafikanterna har full prioritet förekommer biltrafik och varuleveranser 
på gatan, vilket försämrar framkomligheten ytterligare. 

Åsbogatan 
På Åsbogatan, öster om Kungsgatan, fastnar bussarna i kö i riktning mot 
Södra torget. 

Eftersom högersvängande (från Åsbogatan mot Kungsgatan norrut) har väj-
ningsplikt vid övergångsstället köar det ofta ihop sig och bussen får »stå över« 
ett intervall vid signalen. Eventuell signalprioritering saknar alltså helt effekt.

Åsbogatan väster om Kungsgatan håller på att göras om till bussgata. Hur 
detta kommer att påverka busstrafikens framkomlighet i korsningen återstår 
att se då det uteslutande är den östra sidan som är problemet. Bussgata på 
västra sidan bör kombineras med ett busskörfält på östra sidan för att nå 
största möjliga nytta.
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Sjukhuset 
Trafiken på Brämhultsvägen i kombination med trång in- och utfart gör att 
det är svårt för busstrafiken att ta sig in och ut från terminalen.

En ny bussterminal håller på att projekteras vilket gör att situationen kommer 
att se betydligt bättre ut inom ett par år då kollektivtrafiken kommer att få 
prioritet över andra trafikslag.

Trandögatan 
I högtrafik är det hög trafikbelastning på Söderleden vilket gör att linje 2 i 
riktning mot Trandared fastnar i de köer som uppstår på Trandögatan mellan 
de båda cirkulationsplatserna. På sträckan finns två stycken utfarter från de 
verksamheter som finns i området vilket komplicerar situationen ytterligare. 
Även i motsatt riktning, vid korsningen Trandögatan–Lars Kaggsgatan, är 
framkomligheten mycket dålig i högtrafik.

Även om den nya förbifarten för väg 27 förmodligen kommer att minska 
trafiken på Söderleden finns det en risk att fler verksamheter och bostäder i 
området kan leda till ökad trafik i på Trandögatan. 

Knalleland 
Trafikbelastningen i cirkulationsplatsen vid Skaraborgsvägen - Bergslenagatan 
skapar dålig framkomlighet för linje 1, främst i riktning mot Södra torget. 
Mycket beror på att magasinen till »Knallelandsrondellen« är för små för 
att svälja all trafik vilket medför att bilar står i kö rakt genom den mindre 
cirkulationsplatsen.

I riktning mot Sjöbo finns det i norra delen av Knalleland motsvarande proble-
matik i cirkulationsplatsen vid Bergslenagatan–Skogshyddegatan. Korsningen 
Bergslenagatan–Skaraborgsvägen är signalreglerad och magasinen kan inte 
svälja mängden trafik vilken gör att det uppstår köer genom cirkulationsplatsen 
som hindrar linje 1.

Knalleland genererar ett mycket stort antal bilresor på relativt liten yta och 
både linjedragning och framkomlighetsåtgärder för linje 1 och 3 bör utredas.

Göteborgsvägen 
I cirkulationen vid Lundaskog uppstår köer i riktning mot Sjömarken under 
högtrafik. I riktning mot centrum är det under samma tid mycket låg fram-
komlighet och köproblematik på Göteborgsvägen mellan Regementet och 
Alingsåsvägen/Centralbron.

I samband med att västra delen av Borås expanderar kan man förutsätta att 
trafiken i området kommer att öka i framtiden.
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Mål och strategier 

För att arbetet med att utveckla stadstrafiken ska ge resultat är det viktigt att 
ansvariga aktörer är överens om vilka mål som ska eftersträvas. Följande mål 
har tagits fram och ska vara vägledande i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

MÅL FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I BORÅS 2025

■■ Marknadsandel för stadstrafiken 
År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med kollektivtrafik. 

■■ Attraktiv restid
Snitthastigheten ska öka med 25 procent för samtliga stadstrafiklinjer.

■■ Resestandard, avstånd till hållplatser och resmöjligheter 
Ett grundutbud på minst 30-minuterstrafik ska erbjudas mellan stad-
ens områden med fler än 400 boende per 500 × 500 meterszon. Detta 
gäller 06.00–24.00 och trafikeringen bör i huvudsak ske med stads-
trafiklinjer. 

■■ Tyst och ren kollektivtrafik
Borås kollektivtrafik ska ligga i framkant i teknikutvecklingen och 
utnyttja den senaste tekniken för att reducera kollektivtrafikens miljö-
belastning. 

■■ Tillgänglighet 
Alla hållplatser med tillräckligt resandeunderlag ska vara till gäng-
lighetsanpassade vilket även gäller anslutande gång- och cykelvägar. 

STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN 
Följande kapitel beskriver vilka strategier som ska ligga till grund för det fort-
satta utvecklingsarbetet. Borås stad har en målsättning att kollektivtrafiken 
ska vara strukturbärande för stadsutvecklingen vilket innebär att nya bostäder 
ska lokaliseras till platser där det i dag finns utbyggd kollektivtrafik. Detta ger 
förutsättningar för att befintlig trafik kan utnyttjas bättre samt möjligheter till 
ökad turtäthet och därigenom ökat resande. 

■■Marknadsandel

Mål: År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med kollektivtrafik. 
Kollektivtrafikens marknadsandel för motoriserade resor inom Borås ska 
därmed öka från dagens 21 procent till 33 procent år 2025. 

Strategier: 
• För att uppnå en ökad marknadsandel behöver det finnas ett bra utbud och 

resan ska upplevas som attraktiv. Utvecklingsarbetet ska fokusera på att 
uppnå en ökad snitthastighet, tillsammans med ett bra utbud. 

• Stadstrafiken ska bestå av ett antal linjer som ska erbjuda god turtäthet 
och utgöra stommen i trafiken. Linjenätet ska vara tydligt och trafiken 
förutsägbar så att det är lätt att komma ihåg när och hur bussen går. 
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• Planering av kollektivtrafik och stadsplanering behöver gå hand i hand: 
kollektivtrafiken ska vara strukturbildande vid stadsplanering.

• Genom aktiv omvärldsbevakning kan goda exempel påskynda utvecklingen.

• För att uppnå en ökad marknadsandel är det även viktigt med marknads-
föring, mobility management insatser samt utvecklade IT-tjänster. 

• Stadstrafikens varumärke behöver stärkas. 

• Ökat resande och ökad kapacitet behöver gå hand i hand. Utifrån de mät-
ningar av resandeutvecklingen som görs behöver det finnas en beredskap 
för att kunna sätta in mer trafik för att kunna erbjuda denna kapacitet. 

■■Attraktiv restid

Mål: Snitthastigheten ska öka med 25 procent för samtliga stadstrafik-
linjer.

Strategier:
• Framkomlighetsåtgärder bör i första hand koncentreras till sammanhäng-

ande stråk för att uppnå störst effekt på åtgärderna. Man ska i första hand 
satsa på åtgärder i stråk med störst resande, det vill säga i dagsläget linje 
1 och 2. 

• Vid Södra torget uppstår framkomlighetsproblem på grund av att hållplat-
sen trafikeras av drygt 100 bussar i timmen under rusningstid. Det behöver 
göras en översyn kring om det är möjligt att omfördela trafiken i de centrala 
delarna för att öka framkomligheten. 

• För närvarande utreds det om det finns förutsättningar för att etablera så 
kallade Bus Rapid Transit (BRT) i Borås vilket innebär att busstrafiken 
separeras från biltrafiken och kör i egna filer. BRT-stråken är även utfor-
made för att ge busstrafiken bra köregenskaper och ökad komfort. Att det 
finns tillräckligt med utrymme i gaturummet är en avgörande förutsättning 
för att etablera BRT-stråk vilket är svårt i äldre stadsmiljöer med trånga 
gator.

• Det finns ett akut behov av att prioritera busstrafiken, genom att exempelvis 
ge busstrafiken egna körfält och signalprioritering.

• För att få snabbare kollektivtrafik och öka framkomligheten behöver antalet 
hållplatser ses över. Nyttan med att dra in hållplatser måste däremot alltid 
vägas mot nackdelen att fler får längre till närmsta hållplats. 

■■Resestandard

Mål: Ett grundutbud på minst 30-minuterstrafik ska erbjudas mellan sta-
dens områden med fler än 400 boende per 500 m x 500 m-zon. Detta 
gäller 06.00–24.00 och trafikeringen bör i huvudsak ske med stadstra-
fiklinjer.

Strategier:
• Stadstrafiken ska styras till ett antal tydliga stråk med god framkomlighet 

och goda möjligheter till byten i en centralt belägen bytespunkt. 

• Färre linjer med hög turtäthet bör eftersträvas snarare än fler linjer med 
låg turtäthet. God turtäthet bör eftersträvas över hela trafikdygnet där 
förutsättningar finns. 

• För att säkerställa en god framkomlighet bör busstrafiken prioriteras framför 
biltrafik, där det finns eller riskerar att uppstå trängsel.
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• Kantstenar, sidoförskjutningar och ojämnheter i gatuprofilen medför en 
försämrad åkkomfort och risk för fallolyckor inuti bussen. En viktig strategi 
blir därför att Borås stad tillsammans med Västtrafik och trafikföretaget 
pekar ut vilka stråk som är viktiga för att stärka kollektivtrafikens fram-
komlighet och attraktivitet.

• Att faciliteterna kring kollektivtrafiken såsom hållplatser och anslutande 
gångvägar är hela, rena och trygga har stor betydelse för att attrahera fler 
resenärer till stadstrafiken. De hållplatser som har flest av- och påstigande 
samt de hållplatser som når flest invånare inom gångavstånd behöver 
prioriteras i detta arbete. 

• Hållplatserna ska ligga på promenadavstånd för de flesta och det ska finnas 
goda anslutningar till gång- och cykelvägnätet. 

• Utvecklingsarbetet bör i första hand fokusera på att styra över resandet 
från tider på dygnet där det förekommer trängsel till tider när det finns 
ledig kapacitet på bussen. 

■■Tyst och ren kollektivtrafik

Mål: Borås kollektivtrafik ska ligga i framkant i teknikutvecklingen och  
utnyttja den senaste tekniken för att reducera kollektivtrafikens miljö-
belastning.

Strategier: 
• Stadstrafiken är en del av stadsbilden i Borås och kör på stadens mest 

centrala gator. Teknikutvecklingen öppnar för nya möjligheter till energief-
fektivisering, bullerreducering och minskade utsläpp i kollektivtrafiken. 

• Utvecklingen kring ny teknik och kunskap kring fordon, framkomlighet samt 
utformning av gaturummet, hållplatser, terminaler och dylikt behöver konti-
nuerligt bevakas så att utvecklingsarbetet med stadstrafiken kan dra fördel 
av de innovationer som sker inom kollektivtrafiken samt vilka lösningar är 
tillämpbara i Borås stadstrafik. 

• En god bevakning av teknikutvecklingen medför att miljökraven för nya 
fordon successivt kan skärpas.

■■Tillgänglighet 

Mål: Alla hållplatser med tillräckligt resandeunderlag ska vara tillgäng lig-
hetsanpassade vilket även gäller anslutande gång- och cykelvägar. 

Strategier: 
• Tillgänglighetsanpassningen vid alla större knutpunkter ska prioriteras.

• Tillgänglighetsanpassningen bör ske i sammanhållna resandestråk och 
börja där reseströmmarna är störst.

• Förutom att tillgänglighetsanpassa alla större hållplatser kan det också vara 
intressant att anpassa mindre hållplatser i anslutning till vårdinrättningar 
och särskilda boenden där behovet av tillgänglighetsanpassning är större.
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För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel måste fler resor göras 
med kollektivtrafiken i Borås. Istället för att försvåra för biltrafiken i staden vill vi 
öka kollektivtrafikens attraktionskraft och göra den till en integrerad och naturlig del 
av stadens utveckling. Framkomligheten måste förbättras, snitthastigheten ökas och 
stadstrafikens varumärke stärkas. 

Syftet med denna utvecklingsplan är bland annat att stödja samarbetet mellan olika 
aktörer och se till att kollektivtrafikens utveckling går hand i hand med kommunens 
övergripande fysiska planering. Exempel på viktiga delmål är att enas om gemen-
samma mål för kollektivtrafiken i Borås samt att identifiera strategier för att uppnå 
dessa mål.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Skicka remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden. 
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2019-09-13 Kerstin Hermansson  
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2019-09-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-19 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00525 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2019-09-02 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00525 1.1.2.1 

  

 

Svar på remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka remissvaret till Fritids- och 

folkhälsonämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till strategi för 

friluftsliv. Kommunledningskansliet har varit delaktig genom att delta i en 

projektstudio. Uppdraget från början var att ta fram ett friluftsprogram, men 

istället har det blivit en friluftsstrategi.  

Strategin tar upp sambanden mellan friluftsliv och fysisk planering bland annat 

vid framtagandet av detaljplaner och i prioriteringen av markförvärv. I Borås 

Stads riktlinjer för förvärv och försäljning av mark finns rekreation och 

friluftsliv med som ett av fyra syften, strategin skulle därför kunna kopplas till 

riktlinjerna och förtydliga vad som menas med strategiskt viktiga områden.   

Strategin skulle bli tydligare om den pekade ut fysiskt områden där områden för 

friluftsliv behöver skapas eller utvecklas. I översiktsplanen beskrivs områden 

som kan behöva fler friluftsområden i takt med att vi blir fler invånare, detta 

skulle kunna återspeglas eller förtydligas i strategin.   

Översiktsplanen pekar på behovet av stadsnära friluftsliv i ett Borås där 

bebyggelsen är förtätat. Därför behöver strategi även behandla utvecklingen av 

det stadsnära friluftslivet med närhet till små och stora områden av olika 

karaktär.  

I strategin för ökat tillgänglighet så behövs en punkt som handlar om fysisk 

tillgänglighet och då särskild med fokus på funktionsnedsatta.   

               

Beslutsunderlag 

1. Inkommen remiss från Fritid- och folkhälsonämnden. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

  

 
 

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 
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24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 

26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

28. Borgstena IF 

29. Borås Fältrittklubb 

30. Borås Gif 

31. Borås Skidlöparklubb 

32. Bredareds IF 

33. Brämhults Ryttarsällskap 

34. Dalsjöfors Goif 

35. Hestra IF 

36. IK Ymer 

37. Kakas Ridklubb 

38. Rydboholms SK 

39. SOK 68 Sandared 

40. Tämta Ridklubb 

41. Boråskretsen av Scouterna 

42. Borgstena Hembygdsförening 

43. Bredareds Hembygdsförening 

44. Dannike Hembygdsförening 

45. Fristads Hembygdsförening 

46. Gingri Hembygdsförening 

47. Hedareds Byalag 

48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid 

49. Kinnarumma Hembygdsförening 
50. Ljushults Hembygdsförening 

51. Rångedala Hembygdsförening 

52. Sandhults Hembygdsförening 

53. Seglora Hembygdsförening 

54. Tämta Hembygdsförening 

55. Viareds Natur och Hembygdsförening 

56. Vänga Hembygdsförening 

57. Äspereds Hembygdsförening 
58. Borås NSF-scoutkår 
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59. Kinnarumma Scoutkår 

60. Brämhults Scoutkår 

61. Dalsjöfors Scoutkår 

62. KFUM/K Scoutkår Borås  

63. KFUM/K Scoutkår Fristad 

64. S:T Örjans Scoutkår Borås 

65. Sandareds Scoutkår 

66. Stiftelsen Borås Scoutkår 

67. Viskafors Scoutkår 

68. Studiefrämjandet Sjuhärad 

69. Medborgarskolan  

70. Sensus Studieförbund 

71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

72. Friluftsfrämjandet Borås 

73. Odenslunds 4H-gård 

74. Unga Örnar Borås 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:FF.diarium@boras.se
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Strategi för Borås Stads friluftsliv  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.                

Ärendet i sin helhet 
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen. 
 
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  
 
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla 
- Planera rätt med friluftslivet i fokus 
- Vårda naturen och friluftsområdena 
- Anpassa utbudet utifrån olika behov 
- Anpassa informationen 
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 
2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag  
 

 

 

Håkan Eriksson  
Ordförande 

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  
 
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 

2. Missiv                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och 
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX 
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer. 

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid 
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av  
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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