Inledning

Översiktsplan för Borås

Översiktsplan
för Borås
I översiktsplanen visar Borås Stad hur
kommunen ska utvecklas för att skapa en
attraktiv och hållbar kommun.
Planen pekar ut en övergripande riktning för
bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel,
arbetsplatser med mera. Planen blickar ca 20
år framåt och beskriver hur vi kan planera för
både nuvarande och kommande generationer
boråsare.
Välkommen in i framtiden!

Antagen av Kommunfullmäktige 12 april 2018
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Förord
Borås växer. Många nya boråsare föds och växer upp här varje år. Många flyttar också in för att studera,
jobba och leva i vår kommun. Det är ett kvitto på Borås livskraft och attraktivitet.
Att Borås växer är utgångspunkten för den här översiktsplanen, som pekar ut huvudriktningen för kommunens utveckling på lång sikt. Den ger vägledning för bostadsbyggande, stadsutveckling, handel, företag,
parker, naturområden och mycket mer. När kommunen växer med nya boråsare, företag och besökare är det
viktigt att ha en ledstång som hjälper oss att utvecklas på ett sätt som gynnar både dagens och framtidens
generationer. En god balans mellan människor, miljö och ekonomi samt mellan dagens och morgondagens
boråsare är det vi brukar kalla hållbar utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg i vår strävan att nå dit.
Översiktsplanen har tagits fram i bred dialog mellan Borås Stad, näringslivet, föreningar, organisationer och
invånare i olika åldrar och med olika bakgrund. När så många varit delaktiga i arbetet blir översiktsplanen
förankrad hos många. Det skapar trygghet i det fortsatta arbetet framåt. Översiktsplanen ska nämligen fungera som en plattform för alla som är med och utvecklar Borås. Kommunen är en drivande kraft tillsammans
med fastighetsägare, byggare, högskolan, stora och små företag samt enskilda initiativtagare. Alla är viktiga i
Borås utveckling. Att alla har en gemensam bild av framtidens Borås är en nyckel till en hållbar samhällsutveckling.
Översiktsplanen är paraplyet för allt planarbete i Borås. Den ska uppmuntra och vägleda goda initiativ i
samverkan med marknadens aktörer, och samtidigt fokusera på vissa områden för att driva på en önskvärd
stadsutveckling. I staden ligger betoningen på att stärka livskraften i de centrala delarna för att utveckla
Borås attraktivitet som kommunens och hela Sjuhärads kärna. Samtidigt fokuserar vi på att binda samman
stadsdelar och orter genom bra stråk och fler hållbara resor. Med Viskan som livsnerv, närheten till naturen
och stadens breda utbud har Borås en enorm stadsutvecklingspotential som vi ska ta tillvara.
Med en utblick på ungefär 20 år framåt har översiktsplanen ett långsiktigt perspektiv. Men den måste ständigt hållas aktuell för att gå i takt med utvecklingen i omvärlden. Vi påverkas av befolkningsförändringar,
ekonomiska svängningar, klimatförändringar och snabb teknologisk utveckling. Därför behöver översiktsplanen följas upp och ses över regelbundet. Det finns också många frågor vi måste jobba vidare med. Trafik,
tillgänglighet, Götalandsbanan, tillgången till grönområden och till service är viktiga samhällsbyggnadsfrågor
som kräver samverkan och helhetssyn. Översiktsplanen är början på en process som aldrig tar slut – att fortsätta utveckla Borås som en livskraftig, attraktiv och hållbar kommun för alla som vill bo och verka här!
Tom Andersson 		
Kommunalråd 		

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning 											6
Vad är en översiktsplan?									6
Planens genomförande
								8
Omvärldsspaningar – vad händer i Borås, regionen, Sverige och i världen?		
11
Byggstenar											16
Målområden 											20
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse						20
Infrastruktur som hanterar tillväxten							22
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv							23
Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn					
24
Regioncentrum med nationell och internationell koppling				
26
DEL 1 Utvecklingsstrategi 									27
Övergripande strategier 									28
Strukturbild											30
Planeringsprinciper										38
Bostadsbyggande och boendemiljöer							38
Gröna och blå strukturer								40
Trafik, transporter och mobilitet							43
Sociala hälsosamma livsmiljöer							48
Näringsliv, arbetsplatser och handel							49
Tillgång till samhällsservice								50
Bebyggelseutveckling i mindre orter och på landsbygden				
51
Stadsbyggnad och arkitektur								53

							55		
Översikt											56		
Staden												58
Beskrivning av utpekade områden								60
Serviceorter											64
Dalsjöfors										
64
Fristad											
65
Sandared										
66
Viskafors										
67

DEL 2 Mark- och vattenanvändning

							68
Natur och kulturmiljövärden									70
Areella näringar										75
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter						76
Miljö, hälsa och säkerhet									82
Mellankommunala frågor									89
Riksintressen											91
DEL 3 Hänsyn och riksintressen

Sammanfattning MKB										95

4

Inledning

Inledningen beskriver vad översiktsplanen handlar
om, planeringsförutsättningar och vilka målområden som planen utgår ifrån.

Utvecklingsstrategi

Avsnittet redogör för kommunens långsiktiga
intentioner för hur Borås ska utvecklas. De övergripande strategierna ramar in översiktsplanens
huvudsakliga strategier och illustreras i en strukturbildskarta. Avsnittet innehåller även Planeirngsprinciper som vägleder planeringen.
Mark- och vattenanvändning

Avsnittet presenterar översiktsplanens mark- och
vattenanvändning. Markanvändningskartorna är
vägledande och fungerar som stöd vid planering av
bebyggelse, infrastruktur och bevarande av olika
värden.
Hänsyn och riksintressen

Avsnittet redogör för områden av särskilt värde
eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön. Det gäller exempelvis
höga natur- och kulturvärden eller områden med
risker och störningar. Här redovisas även de riksintressen som finns i Borås Stad.
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Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade
översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Översiktsplaneringen styrs i huvudsak
av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Alla
kommuner ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag
genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar
samråd och insyn. Eventuella avvikelser från översiktsplanen
måste motiveras. Enligt PBL ska översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
Planen ska dessutom fungera som underlag för dialog
mellan kommun och stat om allmänna intressen och
riksintressen. Kommunen ska i översiktsplanen visa hur
riksintressena (geografiska områden med nationellt viktiga
värden och kvaliteter) tillgodoses, och bedöma vilken påverkan på riksintressena som planens förslag kan medföra.
Mark- och vattenområden av allmänt intresse ska så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som motverkar avsedd
användning. Med allmänna intressen menas intressen som
är gemensamma för hela, eller delar av kommunen och dess
invånare.
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Översiktsplan för Borås – en framtidsbild

Översiktsplanen redovisar kommunens strategier och
geografiska ställningstaganden. Den redovisar inte i detalj
stadens fortsatta planering utan ger de strategiska förutsättningarna och verktygen för det fortsatta planarbetet.
Kartmaterialet visar en önskvärd utbyggnadsstruktur för
tillkommande bebyggelse ca 20 år framåt. De avgränsningar som redovisas är inte exakta, utan visar hur kommunen
ser att olika områden bör utvecklas långsiktigt. Den mer
detaljerade planeringen sker i senare skeden.

Inledning

Hållbar utveckling är utgångspunkten

Borås ska utvecklas som en levande och långsiktigt hållbar
kommun. Med hållbar utveckling menar vi en utveckling
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till ett bra liv. Det kräver ett
helhetstänkande. I ett hållbart samhälle går social välfärd
hand i hand med ekonomisk utveckling och en god miljö.
En hållbar utveckling skapar också bättre förutsättningar
för återhämtning, till exempel vid större ekonomiska eller
miljömässiga samhällsförändringar. Hållbarhet är med
andra ord ett övergripande perspektiv för utveckling och
förändringar i vår kommun.
Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en
positiv social utveckling, med hälsosamma miljöer, närhet
till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För
att staden ska kunna växa med goda miljöer krävs långsiktighet. Genom att till exempel ta tillvara stadens grönytor
kan vi nå en ekologisk hållbar utveckling, där stadens
invånare har fortsatt god tillgång till rekreationsområden.

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler
bostäder i goda lägen och med tillgång till infrastruktur. I
ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att bostäder
finns i varierade upplåtelseformer och storlekar. Kommunens stadsdelar och orter behöver kopplas samman genom
stråk, så att man lätt kan ta sig mellan olika delar. För Borås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med likvärdiga och goda levnadsförhållande för alla.
Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet,
hälsa, jämlikhet, integration och kultur vara självklara.
För att staden ska växa ekonomiskt hållbart, behöver vi
väga in samhällsnyttan när vi beslutar om hur vi ska använda
marken. Vilket är det klokaste sättet att använda ett område?
Genom att så långt som det är möjligt utnyttja befintliga resurser effektivt, kan staden växa ekonomiskt hållbart. För att
företag ska vilja etablera sig i Borås behöver mark erbjudas i
attraktiva lägen, både för de som vill vara i staden och de som
behöver stora ytor och möjlighet till transporter.

7

Inledning

Planens genomförande
Översiktsplanen (ÖP) blickar ut mot ett framtida Borås
och ett önskvärt samhälle ca 20 år framåt. Det är därför
omöjligt att beskriva exakt hur, när och av vem planen
ska förverkligas. Snarare är ÖP en ledstång att följa under
lång tid. Att förändra fysiska strukturer är en långsam
process i ett samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur.
En förändring kräver att det nya kan förstärka befintliga
värden och uppfylla uppsatta mål. Att nå det samhälle som
ÖP beskriver kräver att all planering strävar efter att följa
planens intentioner.
Översiktsplanen är en grund
för samverkan och möjligheter

Kommunen har planmonopol men utvecklar samhället
tillsammans med en rad andra aktörer. Det kommunala
markinnehavet är begränsat och omvandling/byggande
på privat mark innebär att Borås Stad inte alltid råder över
om och när förändringar kan ske. Med översiktsplanen
kan kommunen stimulera aktörer att verka i gemensam
riktning. Kommunen avser inte heller att genomföra
och driva alla de förändringar som föreslås i planen. För
många åtgärder utgör marknaden den främsta drivkraften,
vid etableringar av t.ex. handel, verksamheter och bostäder. Många åtgärder kan kommunen också driva tillsammans med andra aktörer, exempelvis infrastrukturprojekt
med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket
m.fl. eller åtgärder tillsammans med lokala aktörer som vill
investera i närmiljön.
Översiktsplanen visar vilken utveckling kommunen vill
bejaka. Det speglas bl.a. i en positiv inställning till projekt
som exempelvis förtätar befintlig bebyggelse, stärker lokal
handel och skapar fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
Denna inriktning ger goda möjligheter för Borås Stad
att ha en öppen och positiv attityd till goda initiativ från
näringsliv, fastighetsägare, civilsamhälle och andra som vill
utveckla vår kommun.
Det ska samtidigt påpekas att ÖP varken kan eller ska
hindra den utveckling som sker på exempelvis landsbygden i form av enskilda bostads- eller andra projekt. Planen
styr genom att stödja lokalisering av ny bebyggelse enligt
en viss struktur, men lämnar fortfarande utrymme för den
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enskildes möjlighet att bygga sin bostad även utanför den
strukturen, förutsatt att det sker med hänsyn till allmänna
intressen. En helhetssyn på hållbarhet inbegriper också
hänsyn till individuell frihet och enskilda invånares olika
önskemål.
Utbyggnadsordning och tidshorisonter

Översiktsplanen fokuserar på att stärka kärnor och stråk
genom att öka tätheten i den redan byggda miljön. Det
innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna
inriktning behöver prioriteras under överskådlig tid. ÖP
ska vara ett stöd i avvägningen mellan olika projekt.
För att ÖP ska vara vägledande anges två övergripande
tidshorisonter för de större förslagen till förändrad markanvändning, det vill säga stadsutvecklings- och verksamhetsområden. Syftet med tidshorisonterna är att ge en bild
av när i tid olika projekt och åtgärder bedöms påbörjas.
Det underlättar prioritering och samordning av resurser
och gör planeringen mer förutsägbar. Utbyggnadsordning
och tidshorisonter ses över regelbundet för att ligga i linje
med rådande förutsättningar och politisk vilja.
Kort sikt

Ca 0-4 år. Med kort sikt avses projekt och åtgärder som
bedöms kunna påbörjas inom en mandatperiod från att
översiktsplanen antas. Projekt som pekas ut på kort sikt
bedöms ha hög prioritet för kommunens utveckling.
Lång sikt

Mer än 4 år. Lång sikt avser åtgärder och projekt som
troligen kommer påbörjas först efter att en mandatperiod
har passerat efter översiktsplanens antagande. Projekt på
lång sikt kan ha hög prioritet men bedöms vara svåra att
påbörja tidigare, exempelvis p.g.a. tekniska förhållanden,
skyddsavstånd eller liknande.

Inledning

Helhetssyn i planeringen

Aktualisering

Enligt Plan- och bygglagen ska ÖP aktualitetsprövas varje
mandatperiod. För att kunna bedöma aktualiteten behövs
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen
tillämpas och om det tillkommit nya förutsättningar och
anspråk. Hela ÖP ska bedömas, även fördjupningar och
tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste
den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara
i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk
uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller

En hållbar utveckling kräver en helhetssyn i planeringen.
En framgångsfaktor är att bedriva gränsöverskridande arbete för att värna värden som är centrala för att nå målen i
översiktsplanen. I Borås Stad finns redan idag ett tvärgående planeringsarbete där många kompetenser involveras.
Det är nödvändigt för översiktsplanens genomförande
att dessa arbetsformer värnas och utvecklas. Lika viktig
är dialogen med aktörer utanför den kommunala organisationen, såsom myndigheter, näringsliv samt, inte minst,
boråsarna själva.

tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.
Rullande översiktsplanering

Med tanke på Borås snabba utvecklingstakt är det viktigt
att översiktsplaneringen följs upp mer regelbundet än vad
PBL kräver. En rullande planeringsprocess, med löpande
uppföljning av översiktsplanen, säkertsäller att planen
uppfattas som aktuell och relevant över tid. Vid behov kan
kommunen se över inriktningen för exempelvis utbyggnadsordningen eller ge nya uppdrag. Ställningstaganden
som kräver formell ändring av översiktsplanen med föregående samråd och utställning ska fortfarande ske enligt
PBLs föreskrifter. I Borås Stad är det kommunstyrelsen
som ansvarar för att regelbundet följa upp översiktsplanen
och ta ställning till kommunens prioriteringar av utbyggnadsordning och fokusområden.

Samverkan, dialog och delaktighet med boråsarna är
grundläggande för att förstå de lokala behoven och önskemål i stadsutvecklingen.
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Fortsatt arbete

En viktig del i planens genomförande är att arbeta vidare med vissa frågor som identifierats i översiktsplanen. Planförslaget beskriver strategier för hur ett hållbart samhälle kan nås. Många utmaningar kan dock inte hanteras i ÖP, utan
kräver fortsatt arbete. Det handlar om att fördjupa kunskapen i vissa frågor, att vidareutveckla strategier samt att peka ut
konkreta åtgärder för t.ex. infrastruktur och trafik. I vissa delar har arbetet redan påbörjats, medan andra kräver enskilda
beslut för att påbörjas. Listan nedan utgår från bedömningen av vilka frågor som behöver prioriteras efter att ÖP har
antagits.

FORTSATT ARBETE
•

Trafikplan med fördjupning av den övergripande
trafikstrukturen samt förslag på åtgärder i väginfrastrukturen. Detta förvaltningsövergripande arbete
har redan inletts inom Borås Stad och görs med
utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås.

•

Utredningar för större stadsutvecklingsområden
genom t.ex. planprogram, fördjupade översiktsplaner eller strategier. Sådana fördjupningar bör ta ett
helhetsgrepp om förtätningsmöjligheter, grönytor,
trafik och gestaltning. Prioriterade områden är
centrala delar av Borås stad (inklusive urbana stråk)
samt utvecklingsområdena Gässlösa och Getängen.
Fördjupningar i staden kommer också behöva integrera Götalandsbanans station.

•

Utredning av den övergripande gröna infrastrukturen. Mer kunskap behövs om de gröna och blå
strukturerna samt strategier för att värna och
utveckla dem i harmoni med en tätare bebyggelse.
Arbetet bör ta utgångspunkt i den gröna infrastrukturens betydelse för natur, rekreation, biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.

•

Utveckla verktyg för att bedöma sociala konsekvenser av fysisk planering. Förslagsvis kan en tillämpning av Social konsekvensanalys (SKA) vara en
ingång i arbetet.

•

Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram med utgångspunkt i översiktsplanens strategier.

Genom goda kopplingar kan tydliga stråk
skapas som gör det tillgängligt att röra sig
mellan olika målpunkter i staden.
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Omvärldsspaningar – vad händer i Borås,
regionen, Sverige och i världen?
Urbanisering

Åldrande befolkning

Urbaniseringe sker i både Sverige och den övriga världen.
De kommande decennierna bedöms cirka 70 procent av
världens befolkning bo i städer. Människor söker sig till
städer för att det erbjuder attraktiva miljöer, möjlighet till
utbildning, arbete, kultur och nöje. Sveriges befolkning
koncentreras till allt färre regioner med större städer som
behöver möta ett ökat behov av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och attraktiva transporter, inom och
mellan städerna.

Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande
andel äldre människor. Det ökar behovet av bostäder och
omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir äldre,
andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala
delar. Ofta saknas sådana alternativ, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen.

Förändrat klimat

Klimatförändringarna är en realitet med globala och lokala
orsaker och konsekvenser. Hela samhället behöver bidra
till en minskad klimatpåverkan för att minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen behöver verka för god
markhushållning, energieffektivisering och hållbara transporter. Men redan nu krävs också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att säkerställa fortsatt goda livsmiljöer
även under andra klimatförhållanden. Medveten planering
kan se till att ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att
ekosystemtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden.

Den generella livslängden ökar, vilket förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya typer av bostäder,
aktiviteter och miljöer för äldre. Fler bostäder som möter
efterfrågan från äldre är med andra ord en viktig utmaning
för samhällsplaneringen.
Digitalisering ger nya möjligheter

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. Den gör
att vi till exempel använder offentliga miljöer på nya sätt,
och många varor och tjänster blir mindre platsberoende.
Exakt hur teknikens utveckling på sikt påverkar vår fysiska
miljö är omöjligt att förutspå. Därför är det viktigt att den
fysiska planeringen inte låser sig vid gamla lösningar, utan
är öppen för de möjligheter som ny teknik kan erbjuda.

En osäker omvärld

Krig och konflikter i många delar av världen berör indirekt
Sverige genom migrationsströmmar. För Borås innebär
det att fler boråsare ska bo och leva i kommunen, vilket
ställer krav på bostadsbyggande och den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att förutsättningar tidigt
skapas för integration i samhället, och att man motverkar
det som har en isolerande och segregerande effekt. Den
fysiska planeringen kan bidra till integrationsprocessen
genom god planberedskap och smarta lösningar för till
exempel lokalisering av nya bostäder, service och offentliga mötesplatser.
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I staden finns det möjlighet att förtäta
med bostäder och arbetsplatser som ger
underlag för mer service och ökad
trygghet.

Befolkningsutveckling

Borås i regionen

Idag bor det 110 000 boråsare i kommunen och antalet invånare ökar varje år. Positivt födelseöverskott och
inflyttning bidrar till kommunens tillväxt. Inflyttningen
kommer från andra delar av Sverige, där grannkommunerna står för den största inflyttningen och från andra delar
av världen, som en följd av krig och konflikter. Inflyttning
från utlandet står i nuläget för den största andelen av befolkningsökningen. De senaste åren har den årliga befolkningsökningen överstigit 1 000 personer. Om befolkningsutvecklingen fortsätter i samma takt över en 20-årsperiod,
kommer folkmängden vara cirka 140 000 invånare år 2035.

Borås är Västra Götalands näst största stad och utgör
navet i Sjuhäradsbygden som har ca 220 000 invånare.
Närheten till Göteborg och Landvetter flygplats är en
strategisk styrka och en viktig förutsättning för Borås
fortsatta utveckling.

Bostadsbehov

Fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas.
Den största delen av dessa förväntas tillkomma i Borås, samt
en stor del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors. Det är en fortsättning på den nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa fem
orter.
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Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt Sjuhäradskommunerna. Ca 13 000
personer pendlar till arbete i Borås och ca 9 000 pendlar
från Borås till andra kommuner. Därutöver tillkommer
en omfattande studiependling. Den största arbets - och
studiependlingsrelationen finns mellan Borås och Göteborg, med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna
– Sveriges tredje största pendlingsstråk.
Utbyggnaden av en ny järnväg mellan Borås och Göteborg, Götalandsbanan, är den viktigaste investeringen för effektivare kollektivtrafik och för en integrerad
arbetsmarknadsregion i västra Sverige. Såväl kommunens
som regionens konkurrenskraft gynnas av att Borås och
Göteborgs arbetsmarknadsregioner knyts ihop. På sikt
kommer också banden med Jönköping att stärkas när
Götalandsbanan byggs vidare österut. Då kan ytterligare
en arbetsmarknad bli tillgänglig för invånare i både Borås
och Jönköping.

Inledning

Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är särskilt
profilerad inom biblioteks- och informationsvetenskap
samt textil, design och mode. Högskolans ambition är
att utvecklas med fler studenter och forskare samt att få
universitetsstatus.
Textil är en viktig bas som binder samman utbildning,
forskning och näringsliv i kommunen. Design, management och marknadsföring med koppling till textil utgör
en betydelsefull del av näringslivet i Borås. Utvecklingen
av högskolan och de kunskapsintensiva textilbranscherna utgör stor potential för en spännande och livskraftig
stadsutveckling, med kluster av utbildning, forskning och
företag i centrala Borås. Andra stora regionala arbetsplatser med kunskapsbaserad profil finns i SP/RISE och
Södra Älvsborgs Sjukhus. Utvecklingen av dessa stora
utbildningsinstitutioner och företag förutsätter effektivare
regional arbets- och studiependling.

Kommuner och kommunala förbund har tagit
fram en målbild för stråket Göteborg — Borås.
Målbilden visar potentialen för en gemensam
bostads- och arbetsmarknadsregion med en ny
järnväg som ryggrad.

Jönköping
Göteborg

Borås är ett regionalt nav med
betydande studie- och arbetspendling.
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Trafik och mobilitet

Borås växer med fler invånare och måste därmed förbereda sig för att fler personer och mer transporter ska kunna
nå till sina målpunkter utan att trafikens ytanspråk ökar
och så att miljöpåverkan minskar. I en framtid kommer
troligtvis bilens miljöpåverkan att minska betydligt, men
bilens krav på utrymme i staden kvarstår. Ett samspel mellan bebyggelse och trafik är viktigt för att kunna utveckla
goda livsmiljöer och god tillgänglighet.
I kommunen går de stora genomfartsvägarna genom
centrala Borås, vilket skapar god regional och nationell tillgänglighet. Samtidigt är det en sårbarhet när trafikmängden ökar och belastar vägarna genom staden. Vägnätet
för motortrafiken i Borås håller en generellt god standard
(2015). Under rusningstid då de flesta åker till och från
arbete kan framkomligheten dock vara begränsad på delar
av vägnätet. Genom att arbeta med beteendepåverkan,
fysiska åtgärder och teknikutveckling finns förutsättningar
för att det ska vara enkelt för människor att ta sig till sina
målpunkter även i framtiden när Borås har fler invånare.
Eftersom trafiken ska samspela med all annan utveckling
som sker i Borås på en begränsad yta är det viktigt att
kunna prioritera och hitta smarta lösningar som samverkar
med stadens övriga utveckling. För att trafiksystemet ska
fungera effektivt måste andelen av våra förflyttningar som
görs med bil minska och kapacitetsstarka färdmedel som
gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver därför prioriteras
i staden.
Götalandsbanan – regional tillväxt,
tillgänglighet och hållbar stadsutveckling

Trafikverket utreder nya stambanor med höghastighetsstandard i Sverige. Götalandsbanan är en del av denna nya
stambana, med planerad station i Borås. En ny järnväg
Göteborg-Borås och vidare österut mot Jönköping och
Stockholm är en förutsättning för lokal och regional
tillväxt. Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås med Göteborg
och Jönköping. Höghastighetsjärnvägen innebär att
pendling för arbete och studier blir möjlig i ett betydligt
större geografiskt område än i dag. Möjligheten att ta del
av nöjes- och
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Källa: Västtrafik, resvaneundersökning 2015
kulturutbud på andra platser ökar och möjligheten
att utbyta erfarenheter med andra underlättas. För att
Götalandsbanan ska få avsedd effekt – speciellt för det
regionala resandet - är ett centralt stationsläge i Borås en
förutsättning. Det ger bäst möjligheter för smidig arbetspendling och god stadsutveckling.
Trafikverkets lokaliseringsutredning av Götalandsbanan
genom Borås har pekat ut åtta korridorer som visar olika
principiella lösningar. Borås Stad förordar den korridor
som går i tunnel under staden, med en underjordisk station under centrala Borås och med uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och vid Stora torget. Detta alternativ gynnar stadens utveckling på bästa sätt, samtidigt
som det är en bra lösning för det regionala resandet. Nästa
steg i planeringsprocessen är att Trafikverket fastställer en
korridor. När Götalandsbanans dragning och stationsläge
fastställs kommer nya studier göras för trafikflödena till
och från den nya stationen för att utläsa om infrastrukturen behöver ändras.

Inledning

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande höghastighetsjärnväg.
I uppdraget ingår finansieringsförslag samt förhandling
med kommunerna om ökat bostadsbyggande. Borås stad
har i ett handslag med Sverigeförhandlingen i juni 2016
kommit överens om att stationen i Borås ska placeras
centralt eller centrumnära. Ett centralt läge är avgränsat av
rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen.
Ett centrumnära läge innebär en placering direkt söder
om motorvägen, på Lusharpan eller något österut. Borås
förbinder sig att planera för 12 500 nya bostäder i Borås
tätort fram till år 2035.
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Byggstenar
Översiktsplanen ska bidra till att uppnå ett antal mål på
lokal, regional och nationell nivå. Nedan listas några av de
övergripande mål och visioner som denna
översiktsplan förhåller sig till och som ligger till grund för
de strategiska vägvalen i planen.
Lokala mål
Visionen – Borås 2025

Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen omfattar hela kommunen
ochär därför ett viktigt underlag till den nya översiktsplanen.
Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden
1. Människor möts i Borås

Människor vill möta människor såväl i små som i stora
sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang
bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla
vuxna.
3.Företagandet växer genom samverkan

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande.
Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
4. Livskraftig stadskärna

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande
under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
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5. M
 edborgares initiativkraft gör landsbygden
levande

Människors engagemang och initiativkraft skapar
starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
6. G
 oda resvanor och attraktiva
kommunikationer
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kom-

munikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
7. E
 kologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säker
ställer att nuvarande och kommande generationer
får en hälsosam och god miljö.
Viktiga delar bland visionens målområden är att tredubbla
antalet boende i stadskärnan, sträva efter en blandning av
butiker, kontor, restauranger och bostäder i stadskärnan
samt att verka för mer hållbara transporter i Borås. Ambitionen är att målområdena ska avspeglas i översiktsplanens
strategier och på så sätt är översiktsplanen ett hjälpmedel
för att nå visionen.

Inledning

Borås Stads miljömål

• Hållbar natur

Översiktsplanen ska samordnas med och bidra till att
uppnå kommunens miljömål. På samma sätt utgör miljömålen en handlingsplan som ska stärka och utveckla
kommunens planering.Översiktsplanen och Miljömålen
är med andra ord ömsesidigt beroende och kan med god
samordning leda till en hållbar utveckling. Ett förslag till
nya miljömål har varit på remiss och de förväntas vara
färdiga under 2018. Fysisk planering berörs främst under
följande områden:

”Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka
förutsättningarna och trygga platser för såväl friluftslivet som
växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning
för fungerande ekosystem som bland annat renar vatten och luft
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår
fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till
välbefinnande.”

• Hållbar samhällsplanering

”Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att
invånare ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi
bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar tillgången till
gröna stråk, vattendrag och
parker. Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera
sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är väl utbyggd för att
underlätta för invånarna.”

Energi- och klimatstrategin

Arbetet med den nya översiktsplanen har delvis genomförts i samordning med stadens Energi- och klimatstrategi, då energianvändning är en viktig fråga i båda dokumenten. Energianvändningen är beroende av hur vi bygger
vår kommun, eftersom transportsektorn dominerar
energianvändningen. Genom att samordna energistrategi
och översiktsplanering kopplas bebyggelseutveckling och
energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering
innebär att vi ska förtäta bebyggelsen där det är nära till
bytespunkter och sammanhängande cykelnät.

Energi- och klimatstrategin identifierar fyra scenarier som visar hur
olika bebyggelsestrukturer kan se ut. Bilderna ska illustrera täta och
glesa respektive småskaliga och storskaliga strukturer.
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Översiktsplanen kopplar till många olika områden. Nedan
följer ett urval av dokument som varit en viktig del i
framtagandet av översiktsplanen och är fortsatt centrala i
kommunens planering.

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens
och de 49 kommunernas gemensamma vision. Visionen
uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå
– Det goda livet. Följande punkter har särskild tyngd i
visionen:

•
•
•
•

•
•
•
•

Övriga lokala styrdokument

Borås Stads Grönområdesplan
Program för ett integrerat samhälle
Kulturmiljöprogram
Program för ett tillgängligt samhälle

Nationella och regionala mål
Enligt PBL ska kommunen i Översiktsplanen redovisa
vilken hänsyn som tas i ÖP till relevanta regionala och
nationella mål, planer och program som har betydelse för
en hållbar utveckling i kommunen.

En god hälsa
Arbete och utbildning
Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet
En god miljö där de förnybara systemen värnas – natu
ren, boendet och arbetslivet
• Möta behoven hos barn och ungdomar
• Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett
rikt kulturliv

Regionala mål
Regionala miljömål för Västra Götaland

Regionala miljömål för Västra Götaland är regionala
tilläggsmål till de nationella miljömålen och ska lyfta fram
regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Ansvarig för att ta fram och samordna de regionala
miljömålen är Länsstyrelsen.

Vision Västra Götaland – Det goda livet
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Längs med Viskan som rinner genom Borås finns det
goda möjligheter att utveckla stadsmiljön med fler
bostäder och mötesplatser, med utrymme för en kreativ
gestaltning som lyfter fram Viskan.

Inledning

Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014–2020
(Regionalt utvecklingsprogram)

Västra Götaland 2020 är regionens utvecklingsplan. Planen utgör ramarna för det regionala utvecklings– och tillväxtarbetet i hela Västra Götaland för att stärka regionen
som en attraktiv, ansvarsfull och internationell konkurrenskraftig kunskapsregion.
Regionalt handlingsprogram för hållbara
transporter

Programmet avser hela transportområdet och ska bidra
till att nå regionala mål om en fossiloberoende region och
nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta.
Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
2017–2020

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens
utveckling. Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva
och utvecklas i samklang med en mer hållbar samhällsutveckling. Prioriterade utvecklingsområden till 2020 är
bl.a. samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig
process. Borås är ett av de viktigaste pendlingsnaven i
Västra Götaland.

Nationella mål
Riksdagens miljökvalitetsmål

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa mål ska
ligga till grund för den svenska miljöpolitiken och genomsyra bl.a. den fysiska planeringen, som ofta pekas ut
som en nyckelfråga för att nå målen. Miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Transportpolitiska mål

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål som handlar om tillgänglighet samt ett hänsynsmål med fokus på säkerhet, miljö och hälsa.
Jämställdhetspolitiska mål

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och
män som ska ha samma möjlighet att forma samhället
och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor
som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete
och fysisk integritet.

Målbild Tåg 2035

Målbilden är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammets intentioner och viljeriktning. Målet är att tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger så många resenärer.
 egional handlingsplan för klimatanpassning i
R
Västra Götalands län

Länsstyrelsen samordnar arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat. Handlingsplanen
innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka
åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att
anpassa Västra Götalands län till
ett förändrat klimat.
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Målområden
Översiktsplanens fem målområden beskriver vilka frågor som står i fokus i planeringen.
Målområdena ligger till grund för de strategier och planeringsprinciper som föreslås i ÖP. Genom
att prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga planeringens strategiska vägval, och i förlängningen hur planeringen kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Borås.

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Tät och blandad
bebyggelse har många fördelar

En tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv
markanvändning. Den minimerar energiförbrukning, utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Tätortsnära grönområden värnas, och obebyggd mark kan sparas för framtida
behov. Fler människor i samma område skapar tryggare
miljöer, och närheten till service ökar. Fler boråsare kan
välja hållbara trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det finns med andra ord stora ekonomiska, sociala
och miljömässiga nyttor med att bygga tätare. Förutom
täthet krävs en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser för att skapa hållbara och attraktiva
miljöer. Våra städer har under senare decennier till stor
del byggts med en uppdelning mellan bostadsområden,
handelsområden och områden där arbetsplatserna finns.
Det har bidragit till utglesning, långa avstånd och skapat
ensidiga områden, som saknar liv under stora delar av
dygnet. I dag strävar vi efter att blanda bebyggelsen i våra
stadsdelar så att exempelvis handel eller arbetsplatser ligger nära bostäderna. Att bygga en tätare stad och blanda
bostäder, service och arbetsplatser går hand i hand med
vår strävan efter hållbarhet och främjar trygghet.
Starka kärnor och stråk

Starka orter och stråk ger förutsättningar för bostadsutveckling, lokal service och kollektivtrafik. I förlängningen
gynnar det också trafikutvecklingen i staden samt livskraften i mindre orter och landsbygden. Genom att fokusera
på vissa kärnor och stråk blir det tydligt var den huvudsakliga utvecklingen kommer att ske, och det underlättar
en långsiktig planering.
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Verksamheter på rätt plats

I Borås ska näringslivet ha möjlighet att växa samtidigt
som staden och miljön utvecklas hållbart. Lokal- och
markbehov behöver tillgodoses för företag, stora som
små, som vill etablera sig i kommunen. Kunskapsintensiva och kreativa branscher ges plats i den täta, blandade
stadsmiljön där möten och nya idéer kan uppstå. Kontor
och lokaler ska erbjudas i centrala lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, och för att berika den
blandade stadsmiljön. Kontor och andra ickestörande
verksamheter mixas med bostäder för att tillföra liv under
stora delar av dygnet. Textil, mode och design växer och
samlas i kreativa miljöer i stadskärnan.
Högskolan ges utrymme att expandera för fler studenter, forskare och för nya innovationer. Mark för yt- och
transportkrävande verksamheter är viktig för Borås, där
logistikföretagen växer.

Inledning

Handeln och service är en del av stadslivet

Borås ska stärkas och utvecklas som stad för besök och
handel. En attraktiv stadskärna är en förutsättning för
handel, möten, evenemang och nöjen. Handels- och besöksnäringarna behöver utvecklas i samklang för att skapa
många målpunkter och anledningar till besök i staden.
Befintliga handelsplatser behöver utvecklas med förstärkta
stråk och kopplingar, i synnerhet med gång-, cykel-, och
kollektivtrafik. Ny handel ska stärka den blandade stadsmiljön genom att koncentreras inom befintlig stadsstruktur, nära stationer och knutpunkter, stadsdelstorg eller
mindre centrumbildningar. Det gör att handeln blir mer
lokalt tillgänglig, och minskar behoven av långa resor.

En blandad stadsbebyggelse erbjuder
många urbana kvaliteter som är attraktivt
för både invånare och företag.
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Infrastruktur som hanterar tillväxten
Infrastruktur och bebyggelse hand i hand

Utveckla stationer och knutpunkter

För att infrastrukturen ska fungera behöver den samordnas med det nya som tillkommer i form av bostäder, arbetsplatser och andra funktioner. Förtätning och
blandning i redan byggda områden samt kraftsamling av
bebyggelse där infrastrukturen redan är stark är viktigt för
att dra nytta av gjorda investeringar. En god tillgänglighet
förutsätter därför att infrastruktur och bebyggelse plane-

För att fler ska kunna göra hållbara resor i vardagen behövs möjlighet till snabba byten mellan färdsätt. Stationer
och knutpunkter behöver utvecklas där olika transportslag knyts ihop och parkeringsmöjligheter erbjuds. Med
offentlig och/eller kommersiell service vid knutpunkterna
kan de bli mer attraktiva i vardagsresan till eller från jobb,
skola och bostad.

ras hand i hand.
Fler hållbara resor och transporter

Andelen resor och transporter med miljöanpassade och
kapacitetsstarka transportslag behöver öka i takt med att
kommunen växer. Ett yteffektivt transportsystem är inte
bara bra för miljö och hälsa, det lämnar också utrymme
för mer bostäder, mer handel och mer stadsliv. Gång- och
cykelnät behöver utvecklas så att tydliga och trygga stråk
skapas som gör det enkelt att ta sig mellan målpunkter.
Kollektivtrafiken behöver vara snabb och tillgänglig för att
bli ett attraktivt val för fler boråsare. Med fler fotgängare,
cyklister och kollektivtrafikresenärer ökar möjligheterna
för en god stads- och ortsutveckling.

Det finns potential att utveckla befintliga stationer och
större hållplatser genom att förtäta och komplettera bebyggelsen runtom. Även vid de större infarterna till staden
kan nya platser utvecklas för pendelparkeringar, samåkning och byten.
Samspel mellan transportslag

Alla transportslag behövs för att åstadkomma en god
tillgänglighet. Bilen är och kommer vara ett fortsatt viktigt
färdmedel för många boråsare, pendlare och besökare,
liksom för näringslivet. Med ny teknik kommer miljöpåverkan från biltrafiken minska, och flödena kommer
sannolikt kunna optimeras. Samtidigt behöver bilens infrastruktur i form av gator, vägar och parkeringar vägas mot
möjligheten att utveckla platser för bostäder, handel och
mötesplatser. Det krävs prioriteringar och samspel mellan
olika transportslag för att upprätthålla god framkomlighet
och samtidigt utveckla mer plats för människor.

Hur våra gator utformas har en stor
betydelse för tillgängligheten och attraktiviteten i Borås.
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God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Mångfald av bostäder och människor

En variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer skapar valfrihet och underlättar för människor med
olika bakgrund att leva sida vid sida. Det bidrar till integration, mångfald och social sammanhållning. Ensidiga
bostadsområden behöver kompletteras med nya bostadstyper, och en blandning av hyresrätter och bostadsrätter
bör eftersträvas vid bostadsplanering. Med flera olika
sorters bostäder inom ett område så kan man också bo
kvar i samma stadsdel under livets olika skeden.
Mötesplatser och målpunkter i alla delar av kommunen

I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas genom rörelser mellan
stadsdelar, orter och med attraktiva mötesplatser. Att
människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck
och livsstilar, ger inspiration till nya idéer, tankesätt och
tolerans. Borås stad strävar efter en byggd miljö som
inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten.
Staden behöver bindas ihop socialt genom att fysiska och
tankemässiga barriärer bryts, och genom att målpunkter

och andra som saknar bil. Bostäder, gång- och cykelbanor
samt kollektivtrafik behöver samordnas med offentlig
service för att skapa god tillgänglighet. När staden förtätas
behövs också nya synsätt på hur vi planerar offentlig
service. En tätare stad kräver nytänkande och smarta
lösningar för människors vardagsliv.
Hälsosamma miljöer

God folkhälsa handlar ur planeringsperspektiv om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Närhet till parker och grönområden främjar
fysisk aktivitet och minskar risken för livsstilsrelaterade
sjukdomar, och kan öka det psykiska välbefinnandet. För
barn är utemiljön särskilt betydelsefull i vardagen. Buller
är en annan hälsoaspekt som behöver hanteras i en tätare
stadsmiljö. Bostäder behöver planeras så att människors
hälsa inte påverkas negativt av buller. Byggnadstekniska
lösningar och utnyttjande av ekosystemtjänster, till exempel växtlighet, kan minska bullernivåerna i staden och
samtidigt skapa andra mervärden.

finns i alla stadsdelar och orter.
Tryggt, tillgängligt och säkert för alla

Den byggda miljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett
bakgrund, ålder, kön eller funktionsnedsättning. Det ska
vara enkelt att ta sig fram tryggt och säkert till fots och
med cykel. Möjligheten att utforska staden, och att på ett
säkert sätt röra sig mellan skola, vänner och aktiviteter ska
vägleda stadsplaneringen. Människor har olika rörelsemönster i vardagen och upplever sin omgivning på olika
sätt. Trygghet är ett exempel på en upplevelse som kan
skilja sig mellan människor berende på ålder och kön. I
planering och utformning av den fysiska miljön behöver
olika människors behov och erfarenheter belysas.
Tillgång till offentlig service

Alidebergsbadet är en av flera viktiga målpunkter för fritidsaktiviteter i Borås.

Offentlig service är en viktig del av vardagslivet. Skolor,
bibliotek, aktivitetsytor och annat behöver finnas i nära
anslutning till människors boendemiljö. Det ska vara
möjligt att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta ärenden på
rimliga avstånd. Det är särskilt viktigt för barn, äldre
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Inledning

Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Alla behöver närhet

Gröna kilar i stadens närhet

Borås är uppskattat för sin närhet till natur och grönområden, vilket är viktigt att ta tillvara på när staden utvecklas. Närheten främjar en aktiv livsstil där många rör sig
till fots och med cykel, vilket är positivt för klimat och
framkomlighet. Det är också en viktig grund för hälsa
och välbefinnande. Närhet till arbetsplatser, god tillgång
till kollektivtrafik, handel, samhällsservice, parker, kultur
och offentliga mötesplatser är exempel på kvaliteter som

Runt staden Borås finns stora områden med höga naturvärden och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig
resurs för både människor och djur och deras funktioner
för staden är viktiga att värna. Borås stad vill värna dessa
områden genom att vara försiktiga med ny bebyggelse i
dessa områden. Tillgängligheten till dessa områden bör
också stärkas då människor värderar att ha närhet till
grönområden. Det ska också vara enkelt att nå omgivning-

människor värderar.

arna med olika färdsätt.

Närhet till det urbana

Närhet till småskalig lokal service

Urbana kvaliteter är en del av Borås attraktivitet. Med
urbana kvaliteter menas sådant som i princip bara erbjuds
i staden, som kunskapsbaserade arbetsplatser, kultur,
handel, restauranger och nöjen. Människor och företag
attraheras av att det finns mycket att välja på. Det skapar
inspiration och grund för fler idéer, innovationer och
företag som i sin tur bidrar till tillväxt och större utbud.
Att staden kan erbjuda urbana kvaliteter är en viktig del
i en positiv utvecklingsspiral. I staden kan de urbana
kvaliteterna utvecklas genom att vi strävar efter en tät och
varierad miljö i stadskärnan samt i stadens stråk. Närhet
till arbetsplatser, god tillgång till kollektivtrafik, handel,
samhällsservice, kultur, välgestaltade offentliga rum
och parker är exempel på stadskvaliteter som människor
värderar att ha i sin närhet.

I många tätorter och stadsdelar finns torg och små centrum där servicen på vissa håll har minskat. Ett större
lokalt befolkningsunderlag kan skapa kortare avstånd till
vardagens ärenden. Så skapas ekonomisk aktivitet och sociala möten samtidigt som resebehoven minskar. Genom
att samla bebyggelse runt stadsdelstorg och ortscentrum
kan det småskaliga lokala serviceutbudet stärkas. Det finns
stor potential att utveckla det lokala utbudet genom förtät-

Närhet till den textila identiteten

Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som
textilstad, men arvet lever också i den fysiska miljön.
Byggnader och platser från textilindustrins tid har stor
potential att bli en del av morgondagens stad, och vi vill
lyfta fram den textila identiteten när vi bygger framtidens
bostads- och arbetsplatsmiljöer. Det kräver respekt för
det gamla och nya idéer. Närvaron av, historiska miljöer,
högskolan och dagens moderna forskning samt företag i
staden behåller närheten till det textila arvet.
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ning med fler bostäder i goda lägen.

Inledning

Livskraftig landsbygd

Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott vardagsliv. Landsbygden är beroende
av nya bostäder för att lokala funktioner ska vara tillgängliga och utvecklas. Samtidigt behövs kloka avvägningar för
att bostadsutvecklingen på landsbygden ska kunna förenas
med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till
andra allmänna intressen. Borås stad strävar i första hand
efter att värna det som utgör landsbygdens värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas
här ska bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt
som landsbygdens unika värden inte får byggas bort.
Då bebyggelsestrukturen på landsbygden är glesare och
avstånden längre till olika servicefunktioner är digitaliseringens utveckling positiv för att verka för en levande
landsbygd. Digitaliseringen påverkar generellt hur vi bor
och lever i kommunen. Den möjlighet som idag finns
till att ständigt vara uppkopplad påverkar utformningen
av den byggda miljön och transportsystemet. E-handeln
innebär exempelvis att man inte är lika bunden till att
fysisk besöka den service man behöver men det ställer
också krav på infrastruktur och leveransmöjligheter till
fastigheter.

Närheten till naturen i
Borås är en kvalitet som
uppskattas av många
boråsare.
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Inledning

Regioncentrum med
nationell och internationell koppling
Stark utveckling som regionens andra största
stad

Borås ska fortsätta utvecklas som Sjuhärads centrum
och den näst största staden i Västra Götaland. Regionala
målpunkter som högskolan, djurparken, handelsplatserna
och kulturinstitutionerna ska få möjlighet att utvecklas och
locka fler besökare. Kommunen växer med fler arbetsplatser, särskilt inom områdena textil, logistik och e-handel.
Ett mångsidigt näringsliv gör att kommunen står stark
även under konjunktursvängningar. Kommunen behöver
därför skapa förutsättningar för olika företag, av olika
storlek och med olika kunskapskrav, att växa i Borås.
Regional tillgänglighet

Den regionala tillgängligheten är en förutsättning för att
Borås ska bli ännu mer attraktivt för boende, studier och
arbete. Snabba, effektiva och klimatanpassade regionala
kommunikationer behöver utvecklas som bidrar till en
gemensam arbetsmarknadsregion för Borås och Göteborg
och på sikt även Jönköping. Att bygga Götalandsbanan
är därför en avgörande samhällsbyggnadsfråga för såväl
Borås som för hela regionen.

26

En ny järnväg i kombination med starka kompletterande kommunikationer är nyckeln till en stark region med
stort bostadsutbud, växande näringsliv och internationella
kopplingar via Landvetter flygplats.
Regional samverkan

Som del i en tillväxtregion ökar Borås behov av att
samverka med andra aktörer. När människor reser allt
längre mellan bostad, arbete, skola och nöje blir kommungränserna mindre viktiga och kraven ökar på att vardagslivet fungerar oavsett vilken kommun man befinner sig i.
Borås har gemensamma intressen med andra aktörer vad
gäller exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik och näringsliv. Samverkan med såväl grannkommuner som med
Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, Trafikverket och
andra myndigheter är avgörande för att vardagslivet ska
fungera gränslöst och smidigt för människor och företag.

Utvecklingsstrategi

DEL 1 Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin handlar om att främja en bebyggelseutveckling som
stärker förutsättningarna för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar.
Det handlar om att värna om en välfungerande bostads- och arbetsmarknad i Borås och i regionen, genom utvecklade kommunikationer som ger
människor tillgång till snabba och attraktiva resor till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Det handlar också om människors närhet till natur, friluftsliv
och tillgång till vardagsservice. Utvecklingsstrategin illustrerar hur ett hållbart
Borås kan utvecklas.

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Utvecklingsstrategi

Övergripande strategier
Femkärnighet

Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhärads kärna
med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur och nöjen. Staden är
navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.

Styrkan kommer inifrån

Bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, komplettering och omvandling inom orterna – alltså där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i den redan byggda miljön.

Koncentrerat och sammanbundet

Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg.
Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen binds samman med tät
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.

Tätt och mixat

Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt – av både människor och funktioner. Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och
mötesplatser, kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder av olika typer, storlekar
och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen integreras parker
och grönytor av hög kvalitet. Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter
placeras utanför den blandade miljön.
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Utvecklingsstrategi

Mer mötesplatser och målpunkter

Fler attraktiva offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya målpunkter skapas
som uppmuntrar människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från olika delar av kommunen
att mötas. Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.

Grönt och blått runtom

Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag värnas genom att vi håller ihop
bebyggelsen inom tätorterna. Staden omsluts av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig, sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. En sammanhängande grön infrastruktur i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställs vid planering av
bebyggelse och infrastruktur.

Bygg för mer buss, cykel och gång

Ny bebyggelse prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och
robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för enkla
byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gång- och cykelnätet
utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och kan användas i det dagliga resandet för fler människor, så att vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer främjas.

Viskan och textilen synliggörs i staden

Borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attraktiva
bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare
stadsmiljön.

Regional utblick

Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med regionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollektivtrafik,
som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integreras. Borås verkar
för ny infrastruktur i form av Götalandsbanan och för bättre kapacitet på de befintliga järnvägarna.
Borås samverkar med grannkommuner, region och andra aktörer i frågor som rör fysisk planering i
den utvidgade arbetsmarknadsregionen.
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Utvecklingsstrategi

Strukturbild – framtiden med bred pensel
Strukturbilden illustrerar kommunens intentioner geografiskt. Områden, platser och stråk dit
kommunen vill rikta utvecklingsinsatser lyfts fram här. Strukturbilden är översiktlig och visar övergripande prioriteringar för lokalisering av bebyggelse, grönområden och transporter. I delen Markoch vattenanvändning konkretiseras sedan strukturbilden.
Borås — regional kärna

Borås är kommunens och Sjuhärads centrum för arbete,
studier, kultur, nöje och infrastruktur. Det gör Borås till
en kärna av regional betydelse som påverkar utvecklingen i andra kommuner. Den regionala kärnan avser hela
stadsbebyggelsen där den generella inriktningen är en tät
och blandad stadsmiljö. Bebyggelseutvecklingen bör ske
inifrån och ut, med fokus på att komplettera och bygga
samman staden. Särskilt i stadskärnan och centrumnära
stadsdelar bör hög täthet och utpräglad funktionsblandning eftersträvas. Några specifika utvecklingsområden och
utvecklingsstråk pekas ut dit insatser särskilt bör riktas.
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INRIKTNING FÖR
DEN REGIONALA KÄRNAN
•

En tät och blandad stadsmiljö med stort utbud av
bostäder, arbetsplatser, studier, handel, kultur och
nöjen. Centrala delar av Borås utvecklas för fler
mötesplatser, attraktioner och besöksanledningar.

•

Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, komplettering och omvandling av befintlig
bebyggelse. Särskilt i stadskärnan och centrum
nära stadsdelar ska en hög exploateringsgrad
eftersträvas.

•

Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg
och knutpunkter.

•

Centrala Borås är knutpunkt för den regionala
infrastrukturen. Staden har goda kommunikationer med omkringliggande kommuner och regioner.
Götalandsbanan och dess station ska ligga centralt
i staden och möjliggöra en större studie- och arbetsmarknadsregion.

•

Bostadsområden med ensidig struktur kompletteras med nya bostadstyper, utifrån områdenas
specifika förutsättningar.

Utvecklingsstrategi

Serviceorterna — kommunala kärnor

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är kommunens större tätorter med ca 3 000 – 5 000 invånare. Som
kommunala kärnor är de samlingspunkter för service
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser i ett
omland av mindre orter och landsbygd. Högstadieskola,
vårdcentral, äldreboende och detaljhandel är funktioner
som möjliggör ett gott vardagsliv nära natur och landsbygd. Staden och serviceorterna bildar därmed grunden
till en femkärnig struktur som har stor potential för en
hållbar utbyggnad.
Serviceorterna har identifierats utifrån dagens folkmängd
och serviceutbud. I samband med aktualitetsprövning av
översiktsplanen bör nya förutsättningar beaktas för att
se om även andra orter kan defineras som serviceorter.
Exempelvis kan en utbyggnad av väg 180 mot Alingsås
leda till en stark utveckling i Sandhult, med fler invånare
och större serviceutbud.
I serviceorterna föreslås en utbyggnad enligt stationsnärhetsprincipen, dvs. att samla bebyggelse på nära station,
större hållplats eller centrum. Om det t.ex. finns dagligvaruhandel och förskola nära stationen blir det enklare
att resa kollektivt till vardags. Samtidigt gynnas lokala
verksamheter av att människor kan uträtta ärenden i
samband med resor. Inom ca 1 000 meter från station/
centrum bedöms potentialen vara som störst att få till en
hållbar utbyggnad med fokus på kollektivtrafik och lokal
utveckling.

INRIKTNING FÖR DE
KOMMUNALA KÄRNORNA
•

Serviceorterna utvecklas som kommunala kärnor
som kompletterar staden med arbetsplatser samt
vardagsservice som skola, vård, bibliotek och dagligvaruhandel.

•

Fokus ska ligga på komplettering och förtätning
som stärker befolkningsunderlaget för service och
kollektivtrafik.

•

Serviceorternas centrum är viktiga mötesplatser och
samlande punkter för ett större omland. Servicefunktioner bör så långt som möjligt samlas i eller i
anslutning till orternas centrum. Det är positivt om
offentlig och privat service kan dra nytta av varandra
genom att lokaliseras tillsammans, gärna ihop med
bostäder.

•

Ny bebyggelse ska bidra till mer variation i orternas
bostadsutbud med avseende på storlek och upplåtelseform. Fler radhus och flerbostadshus med hyresoch bostadsrätt behövs liksom fler mindre bostadsstorlekar som möjliggör kvarboende.

•

Pendelparkeringar eller bytespunkter mellan olika
trafikslag bör utvecklas. De bör lokaliseras på ett sätt
som underlättar för människor att uträtta ärenden i
samband med resor/byten.
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Utvecklingsstrategi

Orter av lokal betydelse

Orter av lokal betydelse är alla kommunens tätorter utöver
staden och serviceorterna. Några orter ingår numera
definitionsmässigt i en större tätort, men eftersom karaktären och identiteten oftast förknippas med den enskilda orten hanteras de som egna orter i översiktsplanen.
Invånarantalet varierar mellan ca 300 till strax över 1 000
i de olika orterna. Serviceutbudet ser därmed också olika
ut. De flesta av orterna har offentliga funktioner som
förskola eller skola och ibland finns inslag av småskalig
handel eller restauranger. Servicen är av stor betydelse för
boendemöjligheterna och orterna är viktiga mötesplatser
och identitetsbärare för civilsamhället och den närmaste
bygden.
Nya bostäder i orterna kan vara är en förutsättning för
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller för
att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också vara avgörande för möjligheten att bo på omgivande landsbygd.
Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla orter och föreslår att bostäder bör lokaliseras på ett sätt som
gynnar det lokala livet.Bostadsformer som kompletterar
det befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.
Utvecklingen är också beroende av lokala initiativ från
medborgare, företag och organisationer. Kommunen
kan främja en livskraftig landsbygd genom att stötta och
bejaka initiativ som stärker lokal utveckling, serviceutbud
och aktiviteter. Ett klokt byggande i kombination med
utbyggnad av snabb och pålitlig internetuppkoppling är
viktiga förutsättningar för att livskraften i kommunens
mindre orter och landsbygden kan stärkas.
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INRIKTNING FÖR
ORTER AV LOKAL BETYDELSE
•

Kommunens samtliga orter har stor lokal betydelse och ska ges möjlighet att växa genom kvarboende och inflyttning.

•

Bostadsbyggnation bör ske på ett sätt som stärker
förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De
bör i första hand lokaliseras inom orterna, i anslutning till funktioner som skola, butik och kollektivtrafik. Det är positivt om nya bostäder kompletterar befintliga bostadstyper och upplåtelseformer.

•

Snabb och robust internetuppkoppling är viktig
för möjligheten att bo och verka i mindre orter och
landsbygd.

•

Borås Stad stöttar lokala initiativ som utvecklar
orternas funktioner och mötesplatser för den
närmaste bygden.

Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstråk kommunalt

Stråken mellan staden och serviceorterna binder samman de fem kärnorna med bra kommunikationer. Här
finns boendemöjligheter utanför staden och samtidigt
god tillgänglighet med lokal och regional kollektivtrafik.
Stråken varierar mellan att ha sammanhållen bebyggelse
och att vara av landsbygdskaraktär med glesare bebyggelse. Utmed stråken bör ny bebyggelse lokaliseras så att
underlaget för kollektivtrafiken ökar och möjligheten att
utveckla lokal service stärks. Mest positivt är om orterna
kan förtätas, men även i mindre bebyggda delar kan byggnader placeras så att det är enkelt att åka buss, eller på ett
sätt som på sikt skapar underlag för småskalig service vid
vissa hållplatser. Stråken ska bindas samman med snabba

INRIKTNING FÖR
KOMMUNALA UTVECKLINGSSTRÅK
•

Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstrukturen genom att erbjuda bra kommunikationer
mellan staden och serviceorterna.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom
stråkens orter. Vid lokalisering utanför tätort bör
bebyggelsen lokaliseras i anslutning till hållplatser
samt med anpassning till landskapet.

•

Cykelbanorna utmed stråken bör göras kompletta
så att staden och serviceorterna binds samman.

cykelstråk för att främja pendling med cykel.

Utveckling enligt stationsnärhetsprincipen där bebyggelse samlas kring stationer, centrum och knutpunkter.
		
		
Knutpunkt
		
		
Tät & blandad bebyggelse
		
		
Bostadsbebyggelse
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Grön infrastruktur

Transportsamband

Tillgång och närhet till natur är av stor vikt för bl.a.
människans hälsa och för ekomsten av ekosystemtjänster.
Kartan pekar ut en övergripande grön infrastruktur som
utgörs av de viktigaste natur- och rekreationsområdena.
Runt staden finns gröna kilar, t.ex. områdena Kype, Rya
Åsar och Kransmossen som erbjuder ett stadsnära naturoch friluftsliv. När staden växer kommer det behövas
kvalitetshöjande insatser och åtgärder som ökar tillgängligheten med gång- cykel och kollektivtrafik.

Genom Borås löper ett antal vägar och järnvägar som
är viktiga för arbetspendling och näringslivstransporter.
Transportstråket västerut mot Göteborg samt österut mot
Jönköping ska kompletteras med Götalandsbanan för att
möjliggöra snabbare, effektivare och miljövänligare resor
för regional arbetspendling och nationell fjärrtrafik. På
befintliga järnvägar vill Borås Stad se kapacitetshöjande
åtgärder som möjliggör fler hållbara transporter. Det skapar också förutsättningar för utveckling av kommunens
serviceorter som har stationer på de regionala banorna.

Den gröna infrastrukturen preciseras under Planeringsprinciper - Gröna och blå strukturer. Där visas även
viktiga gröna samband.

Ekosystemtjänster är de tjänster och funktioner som
naturen tillhandahåller och som gynnar människan.
Genom att planera för ekosystemtjänster kan många
nyttor uppnås för hälsa, klimatanpassning och
samhällskostnader.

Bland vägarna utgörs de viktigaste sambanden av vägarna
27, 40, 41, 42 och 180. Dessa vägar är viktiga för regional
arbetspendling och godstrafik och ska hålla hög standard. Översiktsplanen föreslår en ny dragning av väg 180
mot Alingsås som kan utgöra en framtida väg 42 mellan
Borås och Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg). Staden kan
avlastas betydligt från genomgående trafik vilket öppnar
upp utvecklingsmöjligheter såväl i Borås som i Fristad där
mycket tung trafik passerar. Med en ny väg kan möjligheter till ortsutveckling också uppstå i Sandhult och Hedared, kopplat till utvecklingen vid fordonstestverksamheten
kring Hällered. Vid aktualitetsprövning av översiktsplanen
kan Sandhult studeras som potentiell serviceort utöver de
som pekas ut i den här översiktsplanen.

INRIKTNING FÖR DEN
GRÖNA INFRASTRUKTUREN
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•

En övergripande grön infrastruktur ska säkerställas genom att viktiga områden och samband
bevaras och/eller utvecklas i takt med bebyggelseutveckling eller andra åtgärder.

•

De gröna kilarna värnas från åtgärder som påverkar naturvärden och rekreationsmöjligheter
negativt. Stadsnära områden som Kype, Kransmossen och Rya åsar ska erbjuda den växande
staden ett nära friluftsliv och naturupplevelser.

INRIKTNING FÖR TRANSPORTSAMBAND
•

Transportsambanden till och från Borås ska ha
hög kapacitet och erbjuda god framkomlighet
för arbetspendling och näringslivets transporter.
Borås verkar för förbättrad standard på befintliga järnvägar och vägar, i samarbete med andra
aktörer.

•

Fler transporter ska ske på ett klimatanpassat
och kapacitetsstarkt sätt, med en högre kollektivtrafikandel.

•

Borås bidrar till ett mer kollektivtrafikorienterat samhälle genom att prioritera stationsnära
utveckling och koncentration utmed stråk och
noder.

•

Borås verkar för höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan med en centralt placerad station i
staden.

•

Borås verkar för en ny dragning av väg 180 som
en framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad.
Den nya dragningen avlastar staden och orterna
och möjliggör en tät och hållbar stadsutveckling.

Utvecklingsstrategi

Strukturbild

Bebyggelse
Regional kärna
Kommunal kärna
Ort av lokal betydelse
Utvecklingsstråk kommunalt

Transporter
Befintlig järnväg
Befintlig väg
Ny järnväg
Ny väg

Grön infrastruktur
Gröna kilar
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Utvecklingsstråk lokalt: Urbana stråk

Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom staden
Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör
främjas. Stråken är viktiga för att binda samman centrala staden med övriga stadsdelar samt möjliggöra för
en koncentrerad stadsutveckling som främjar hållbara
transporter. Gatunätet är en viktig resurs i en växande
stad, där många gator inte alltid används effektivt. Genom
omvandling av vissa vägar till stadsgator kantade av ny
stadsbebyggelse med mer bostäder, service och mötesplatser skulle de kunna utvecklas till livliga stadsrum som får
staden att växa ihop.
De urbana stråken ser olika ut bebyggelsemässigt och
trafikmässigt. Vissa av stråken sammanfaller med större trafikleder vilket kräver att åtgärder anpassas till den
specifika miljön. Trafiklederna kommer att ha en fortsatt
viktig regional funktion men kan på längre sikt integreras
i ett sammanhängande stadslandskap. En förutsättning är
att frågan om farligt gods hanteras. Därmed kan den täta
stadens urbana kvaliteter och upplevda gräns flyttas längre
ut samtidigt som en stor bostadspotential tas tillvara. En
sådan utveckling förutsätter bland annat förstärkningar
i kollektivtrafiken samt att staden i samverkan med t.ex.
Trafikverket hittar lösningar för hälsosamma och attraktiva stadsmiljöer. Med en tydligare prioritering av gång- cykel- och kollektivtrafik, tillsammans med fortsatt framkomlighet för biltrafik, kan god kapacitet upprätthållas.
Potentialen för utvecklad stadsmässighet är störst i stråken
närmast stadskärnan. Hög bebyggelsetäthet, funktionsblandning och publika bottenvåningar är önskvärd i
dessa delar. Nära stadskärnan bör också gång-, cykel- och
kollektivtrafik prioriteras. Längre ut i stråken kan det röra
sig om mer punktvisa insatser, exempelvis förtätning vid
stadsdelstorg. Trafikmixen kommer behöva anpassas så att
framkomligheten för olika trafikslag kan säkerställas. Där
stråken tangerar exempelvis större trafikleder kommer det
behövas åtgärder som låter staden utvecklas samtidigt som
vägarna kan upprätthålla sina trafikfunktioner.

De urbana stråken preciseras i del 2 - Mark- och
vattenanvändning.
INRIKTNING FÖR URBANA STRÅK
•

Stråken bör på sikt omvandlas/utvecklas med fler
bostäder och blandade funktioner för att dra nytta
av, samt öka befolkningsunderlaget för kollektivtrafiken.

•

Stråken närmast stadskärnan utgör ett slags
”mellanlandskap” och är viktiga för att den centrala staden ska kunna utvidgas. Här bör gångcykel- och kollektivtrafik prioriteras och få en
framträdande roll i gaturummet. Biltrafiken bör
anpassas till oskyddade trafikanter, t.ex. genom
sänkt hastighet. Ny bebyggelse bör utformas så
att byggnader och gata samspelar och bildar ett
attraktivt gaturum. Förutsättningarna för att ha
verksamhetslokaler i bottenvåningarna ska alltid
studeras i samband med ny bebyggelse.

•

Längre ut i stråken bör förtätning ske i strategiska
lägen, exempelvis vid stadsdelstorg eller kollektivtrafikpunkter. Verksamhetslokaler i bottenvåningar
bör eftersträvas där det bedöms lämpligt. Gångoch cykelbanor bör utvecklas så att stadsdelarna
binds samman med centrala staden med gena och
säkra stråk.

•

Där stråken möter större trafikleder ska samråd
ske med berörda aktörer så att planerade åtgärder
kan gynna både stadens utveckling och trafikens
behov.

•

Tillgången till parker och grönområden i de urbana
stråken ska bevaras och utvecklas. Gröna inslag utmed stråken är en kvalitet som tillför variation och
attraktivitet. Där stråken möter grönområden bör
kopplingen till dessa stärkas och utvecklas genom
exempelvis förbättrade entrépunkter.

På kort sikt bör fokus ligga på att utveckla stråken närmast centrum, så att de urbana kvaliteterna kan sprida sig i
en kompakt struktur och vidga den upplevda stadskärnan.

Borås
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Utvecklingsområden

Områden där kommunen särskilt vill främja ny bebyggelse
utifrån att det finns stor potential till stadsutveckling. Större utvecklingsområden som pekas ut är Gässlösa, Hestra,
Regementet, Knalleland och Getängen. Tidshorisonterna
ser olika ut. För Hestra och Regementet har planarbete
respektive byggnation redan påbörjats. I Knalleland pågår
arbete med en strategisk plan. För Gässlösa och Getängen
är stadsutvecklingsmöjligheterna beroende av att tekniska
anläggningar, avloppsreningsverk respektive kraftvärmeverk, avvecklas. Stadsutveckling i områdena innebär
stora markanvändningsförändringar och ett omfattande
utredningsarbete. Tidshorisonten för dessa områden är
därför längre, kanske 5-20 år. Men för att möjliggöra en
bra stadsutveckling där all potential tas tillvara bör ett
strategiskt utrednings- och planarbete ta vid redan i närtid.
Utvecklingsområdena preciseras i del 2 - Mark- och vattenanvändning.

INRIKTNING FÖR
UTVECKLINGSOMRÅDEN
•

I utvecklingsområdena finns stor potential till
bostads- och stadsutveckling som bör prioriteras i
kommunens planarbete

•

För utvecklingsområden där planering inte påbörjats bör planprogram eller andra fördjupningar tas
fram för att med ett helhetsperspektiv möjliggöra
en god och hållbar stadsutveckling.
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Planeringsprinciper
Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier.
De ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid exempelvis
detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. Intressen och områden av
särskilt värde eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön,
redovisas i kapitlet Hänsyn.
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Bostadsbyggande
och boendemiljöer
Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen
och tillgänglig för olika gruppers behov, och den ska
kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten,
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att
tillgodose detta behov och skapa en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt
med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud
av boendeformer i goda lägen. En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för
att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.
Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske.
Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att
flytta inom sin ort. Det är positivt om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå
från det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen
kan bostadsområden kompletteras på ett bra sätt.
I den täta staden finns behov av flera funktioner på en
begränsad yta, och därmed bör exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande
ska alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa
lösningar som stärker en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Planeringsprinciper
•

Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad
för alla och ha planberedskap som motsvarar efterfrågan.

•

Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering,
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer.

•

Bostäder bör integreras med arbetsplatser, handel,
samhällsservice och icke-störande verksamheter för
att bidra till en blandad miljö med rimliga avstånd
mellan funktioner.

•

I strategiska lägen, vid till exempel stadsdelstorg och
i urbana stråk, bör möjligheten till öppna bottenvåningar för exempelvis verksamheter, som butiker
eller förskolor studeras.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt
avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara
ett attraktivt alternativ i vardagen.

•

Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet
säkerställas.

•

Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas långsiktighet i fråga om energiförbrukning, materialval
och utformning.

•

Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av
boendemiljöer.

Läs mer

Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram
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Gröna och blå strukturer
Grönska och vatten skapar förutsättningar för en god
livsmiljö genom att erbjuda rekreationsmöjligheter, mötesplatser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. När
befolkningen växer och staden blir tätare är det särskilt
viktigt att gröna strukturer tas tillvara och görs tillgängliga. Grönområdenas värde för till exempel rekreation,
upplevelse, biologisk mångfald, omhändertagande av
dagvatten eller andra ekosystemtjänster, samt deras del i en
sammanhängande grön struktur, ska bedömas i samband
med planeringen. Förtätning innebär inte automatiskt att
grönytor går förlorade; tvärtom finns goda möjligheter att
kompensera, ersätta eller till och med utveckla befintliga
grönområden i närområdet på lämpliga ytor.
Kring Borås tätort finns områden med höga naturvärden
och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig resurs
för både människor och djur, och deras funktioner för
staden är viktiga att värna. Vissa områden har potential
att utvecklas, särskilt i samband med att Borås förtätas
och det blir fler invånare. Natur- och rekreationsområ-

dena ska värnas och utvecklas genom ökad tillgänglighet
och förbättrade funktioner. Möjligheten att nå natur- och
rekreationsområden med gång-, cykel- och kollektivtrafik
ska prioriteras.
I staden och tätorterna finns ett brett utbud av parker och
grönområden av olika storlek och kvalitet. Tillgången till
sådana områden får inte påverkas negativt när ny bebyggelse utvecklas.
I Borås Stads Grönområdesplan finns en klassificering
av grönområden. Klassicieringen omfattar Borås, de fyra
serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared, Gånghester och Svaneholm. Grönområdesplanen omfattar bara
grönområden på kommunal mark. Klass I och II-områden
i Grönområdesplanen ska inte påverkas negativt då ny
bebyggelse uppförs. Områden av klass III och IV som berörs av förtätning bör kompenseras genom nya grönytor
eller kvalitetshöjande insatser i närområdet. Möjligheten
att skapa små men högkvalitativa grönytor ska aktivt

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter aktivitetsplatser
utflyktsmål med
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

KVARTERSPARK
MÖTESPLATS
BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

KVARTERSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

MÖTESPLATS

lekutrustning
större gräsyta för utomhusaktiviteter sittplatser

Grönområdessnurran (reviderad 2017) skapar riktlinjer för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för alla och finnas inom räckhåll.
40

Utvecklingsstrategi

undersökas i samband med projekt med hög exploatering.
Växtlighet på tak och väggar, pocket parks och stadsodlingar är smarta lösningar för gröna tillskott i täta miljöer
som dessutom ofta har sociala värden i form av mötesplatser. Det motverkar även olägenheter som uppstår i staden,
som luftföroreningar, upplevelsen av buller och förhöjda
temperaturer på grund av hårdgjorda ytor, som t.ex. asfalt.
Genom mer satsningar på anläggningar av och med grönska, kan det på lång sikt innebära sänkta samhällskostnader
för till exempel översvämningar.
I en attraktiv livsmiljö ska även tillgången till vatten vara
god. Viskan är ett viktigt element som kompletterar
byggnader, torg och gröna ytor. Tillsammans kan dessa
olika element skapa livsmiljöer att trivas i. De stråk som
ligger intill Viskan behöver platser och torg som inbjuder
till möten. Genom att planera för service och attraktioner, som restauranger, kulturinstitutioner och bostäder,
samt ytor som uppmanar till spontana möten, kan Borås
stadsliv stärkas. Utgångspunkten är att Viskan ska vara
tillgänglig för alla, såväl boråsare som besökare. Samtidigt
ska Viskans naturvärden värnas och de ekosystemtjänster
som vattnet erbjuder ska utnyttjas på ett hållbart sätt.

Planeringsprinciper
•

Planeringen ska säkerställa en sammanhängande grön infrastruktur av parker, natur- och
rekreationsområden för människors rekreation,
djurs och växters livsförutsättningar samt tillgång till ekosystemtjänster.

•

Grönområdesplanens klass I- och klass II-områdenska värnas från negativ påverkan. Övriga
grönområden som påverkas av förtätning ska
ersättas med kompensationsåtgärder.

•

Tillgången till offentliga mötesplatser och
grönytor av hög kvalitet ska säkerställas. Grönområdessnurran från Grönområdesplanen är
vägledande i planeringen.

•

Högkvalitativa grönytor skapas i samband med
att ny bebyggelse tillkommer, genom exempelvis växtlighet på väggar och tak, pocket parks
och stadsodlingar. Detta innebär delar av ett
förebyggande klimatanpassningsarbete, samt
bidrar till att minska skador från luftföroreningar- och bullerproblematik

•

Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska
värnas och tillgängliggöras. På lämpliga platser
ska förutsättningar skapas för mer aktivitet i
och omkring vattnet.

•

I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed
Viskan genom att offentliga platser och stråk
samt gröna ytor säkerställs.

Läs mer

Borås Stads Grönområdesplan
Fortsatt arbete med grön infrastruktur

Det finns ett behov av att se över hur gröna och blå strukturer bör bevaras, utvecklas och inkluderas vid förtätning
av staden. Kunskapen om viktiga områden och samband
behöver därför fördjupas. I arbetet kan ingå att se över
Grönområdesplanens klassningar och att kartlägga all
mark, såväl kommunalt som privat ägd.
Grön infrastruktur kan ses som en mellankommunal fråga,
då den ofta korsar kommungränser. Länsstyrelsen ska i en
regional handlingsplan kartlägga spridningskorridorer för
växter och djur samt peka ut bristområden. Handlingsplanen är ett bra underlag till det fortsatta arbetet med grön
infrastruktur vi ser behov av i Borås.
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Trafik, transporter och mobilitet
Gång

En tätbebyggd stad med en blandning av bostäder,
verksamheter och handel skapar korta avstånd och blir
attraktiv att röra sig i som gångtrafikant. Gång är ett naturligt transportsätt för kortare sträckor, särskilt i den täta
staden. Gator och torg ska utformas utifrån fotgängarens
perspektiv. Från stadskärnan utmed de urbana stråken,
ska gångvägen vara tydlig, trygg och tillgänglig. Med ökad
koncentration av servicefunktioner utmed stråken minskas även avstånden mellan målpunkterna vilket främjar
rörelser till fots.
Cykel

Det ska bli enklare och säkrare att cykla i Borås. Cykelinfrastrukturen ska vara sammanhängande, lättorienterad
och tydlig. Cykelnätet ska bindas samman i centrala Borås
och i tätorterna. Genom drift och underhåll av cykelvägarna ska det vara tryggt, säkert och enkelt att cykla året om.
De urbana stråken sammanfaller i huvudsak med Borås
större cykelleder in mot stadskärnan. Dessa cykelleder
ska utgöra artärer till ett mer finmaskigt cykelvägnät som
sträcker sig längre ut i staden. I utkanten av centrum
görs även tvärförbindelser för att skapa genare stråk för
cyklisterna. Ombyggnationer samt utbyggnadsordning för
stadens cykelvägnät görs i cykelplanen.
Cykelparkeringar och cykelgarage ska utvecklas och placeras strategiskt vid t.ex. bostäder, knutpunkter, målpunkter
och i stadskärnan. I Borås stads parkeringsregler finns parkeringstal för cykel som ska stärka förutsättningarna för
att cykla. Vid strategiska platser i staden bör hyrcykelsystem finnas så att människor enkelt kan ta sig runt i staden.
Kollektivtrafik

I Borås finns ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem som
många använder i sin vardag. En attraktiv kollektivtrafik som fler vill använda kräver god tillgänglighet, korta
restider och hög turtäthet. Borås Stad, Västtrafik och
Västra Götalandsregion har gemensamt tagit fram en
utvecklingsplan för stadstrafiken. Den anger att det finns
stor potential för ökat resande med busstrafik inom Borås
då de flesta resor är korta (under 5 km). Framkomligheten
för bussar i centrum och på trafikerade gator inne i Borås

är idag det största hindret för att få en snabbare och mer
attraktiv kollektivtrafik.
Stadstrafikens bussar ska gå längs tydliga stråk med god
framkomlighet och goda möjligheter till byten i en centralt
belägen bytespunkt. Den lokala och regionala busstrafiken
behöver god anslutning till resecentrum för enkla byten till
övrig kollektivtrafik. Resecentrum och den centrala knutpunkten ska kompletteras med noder för byten som ska
bidra till att skapa en snabbare resa och ökad tillgänglighet.
Viktiga stråk för kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet identifieras tillsammans med övriga aktörer. God
framkomlighet förutsätter att kollektivtrafiken prioriteras
där det riskerar att uppstå trängsel.
Motortrafik

Vägnätet för motorfordon ska ha god framkomlighet och
säkerhet. Huvudvägnätet som används för biltrafik har i
rusningstrafik bitvis kapacitetsproblem, till stor del p.g.a.
att lokal, regional och nationell trafik blandas. För att hitta
en bra balans i trafiken behöver vidare utredningar genomföras, bland annat behovet av nya väg- och gatuförbindelser. Detta arbete sker inom ramen för en Trafikplan.
Parkering för bilar och andra fordon är en del av trafiksystemet. Parkering har betydelse för såväl boendemiljöer
som för arbetsplatser och handel. Samtidigt är parkeringar ytkrävande och måste ställas i relation till annan
markanvändning, särskilt i attraktiva lägen. En tätare stad
kräver också en smartare hantering av parkeringsytor, t.ex.
parkeringshus eller integrerat med andra byggnader. Bilpooler och mobility management-åtgärder kan också vara
effektiva lösningar. Borås Stad har riktlinjer och regler för
parkeringar som tillämpas i samband med nybyggnation.
Pendelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen eller vid
strategiska platser är avgörande för att resan ska kunna
fortsätta med kollektivtrafik, cykel, gång eller samåkning.
I serviceorterna och utmed de stora infarterna till Borås
finns potential att hitta platser för pendelparkering och byten mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas
med olika former av service.
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Utvecklingsstrategi

Nya tekniska system

Teknikens utveckling kommer med stor sannolikhet att
påverka och ge ökat inslag av digitala och automatiserade
tjänster vad det gäller mobilitet. Självkörande bilar, individanpassad information och bilpooler är exempel på sådana
tjänster. Dock är det osäkert när och hur tekniken kommer
slå igenom, vilket innebär att påverkan på trafiksystemet än
så länge är okänd. Det är viktigt att följa och styra arbetet
för lösningar som gynnar en hållbar utveckling. Därmed
är det relevant att planera med flexibilitet i utformningen
av stadsmiljöer så att staden är förberedd på en eventuell
omställning av infrastrukturen i och med ny teknik.

Transporter och terminaler för gods är ytkrävande. Det
innebär att markanvändning och infrastruktur tar stor plats
och ofta ska samsas med övriga trafikslag. För staden Borås
innebär detta att hitta lämpliga lösningar som underlättar
och minskar belastningen i och igenom den centrala staden.
Den långsiktiga inriktningen är att stora godsflöden ska
passera utanför centrala Borås. En omlastningscentral för
Borås centrala delar för omlastning och transporteffektivisering av gods in och igenom staden är ett sätt att minska
belastningen av godstransporter. Denna möjlighet bör
utredas vidare. I delen Mark- och vattenanvändning föreslås
ett utredningsområde för möjlig omlastning av gods.

Spårbunden trafik

Spårbunden kollektivtrafik är mest miljövänlig och har
störst kapacitet. Tåg brukar också ses som mest attraktivt
av dagspendlare, särskilt på längre avstånd. I det befintliga
järnvägsnätet genom Borås krävs förbättringar av den spårbundna trafiken för att öka resandet. Kust till kustbanan,
Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan har för låg kapacitet
för att erbjuda ett effektivt resande. Banornas underhåll
är eftersatt, och banorna har låg standard. Effektivare
regionala banor skapar förutsättningar för ortsutveckling
i Borås och grannkommunerna genom att utgöra ryggrad
i de olika stråken. De är också viktiga komplement till en
framtida Götalandsbana för att knyta samman det regionala resandet. I översiktsplanens perspektiv är det viktigt
att koncentrera ny bebyggelse nära stationer för att stärka
resandeunderlaget utmed de järnvägar som finns.
Godstrafik

Västra Götaland är Nordens ledande logistikregion och
Borås har en viktig roll för godstransporter. För Borås näringsliv med spetskompetens inom textil, logistik och handel är godstransporter av stor betydelse.Godstransporterna
inom och från Borås har successivt ökat och godstrafiken
förutspås öka ytterligare i takt med att Göteborgs hamn
byggs ut. Det kommer delvis att påverka Borås när gods
ska passera staden. Cirka 60 procent av godsmängderna
transporteras på väg. Den tunga trafiken mellan Stockholm
och Göteborg passerar i huvudsak genom Borås på väg 40.
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För regional godshantering är det lämpligt med en placering av t.ex. en kombiterminal någonstans i Sjuhärad som
inte hamnar i konflikt med stadsutvecklingen i Borås.
		
Västra Götalandsregionen har tagit fram en godstransportstrategi och tillhörande handlingsplan.
Insatserna inom det strategiska området transportinfrastruktur av hög klass syftar till att:
• Skapa robusta stråk med god tillgänglighet, 		
effektiva noder och goda förutsättningar för 		
intermodalitet.
• Effektivisera transporter och minska transpor		
ternas miljöpåverkan, att introducera smar-		
ta fordon och icke fossila bränslen. Insatserna syftar
även till att skapa en bättre balans mellan olika
trafikslag som används för transittrafik genom ökade
möjligheter till överföring av trafik från väg till järn
väg. För att denna överföring ska vara möjlig behöver
konkurrenskraften för järnvägstransporter stärkas.

Utvecklingsstrategi

Mobility Management (MM) är ett koncept
för att främja hållbara transporter och påverka till minskad bilanvändning genom att
förändra resenärers attityder och beteenden.
Det kan ske genom att uppmuntra eller förenkla för resenärer att välja miljövänliga och
effektiva färdsätt.
Utveckling av transportinfrastruktur

Borås stad arbetar tillsammans med Trafikverket och
andra aktörer för att säkerställa en hållbar och fungerande
infrastruktur i kommunen. Trafikverket arbetar utifrån en
strategi som kallas för fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen har fyra steg som täcker in olika aspekter och skeden
i utvecklingen av transporter och infrastruktur. De första
två stegen har fokus på hållbart resande. De handlar om
att bearbeta förhållningssätt och marknadsföra hållbara
resval – även kallat mobility managment. Om steg 1- och
2-åtgärder inte är tillräckliga kan det vara aktuellt att göra
investeringar i om- och nybyggnad av infrastruktur.
Borås stad strävar efter att använda sig av fyrstegsprincipen som utgångspunkt vid planering av infrastruktur i
kommunen.
Fyrstegsprincipen
1. Tänk om

Det första steget handlar om att först och främst
överväga åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder
som medför ett mer effektivt utnyttjande av den
befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan
tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
(Källa: Trafikverkets fyrstegsprincip)

Fortsatt utredningsarbete
ÅVS Noden Borås

Trafikverket gör tillsammans med Borås Stad åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Den kartlägger problembilden för en växande stad och identifierar brister, möjliga
lösningar och ansvarsfördelning mellan kommunen,
Trafikverket, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
Borås Stad och Trafikverket verkar för en överenskommelse om ansvar och kostnader för genomförandet av
föreslagna åtgärder. Noden Borås ska också tydliggöra
samarbetsformer och metoder för uppföljning av åtgärder för att möjliggöra förändrad markanvändning i Borås
med bibehållen funktion av väg 40. ÅVS Noden Borås
och Översiktsplanen kommer vara viktiga underlag för
kommande arbeten inom trafikområdet.
Trafikplan

Arbetet med att ta fram en ny Trafikplan för staden pågår.
Trafikplanen tar hand om de frågor som hanterar den
fysiska miljön för samtliga trafikslag. Trafikplanen ska
beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på
trafikslag och ge förslag på förbättringar dem emellan för
att undvika konfliktpunkter. Trafikplanen blir ett underlag
för Tekniska nämnden inför prioriteringar i budgetarbete
utifrån avsatta medel.
Områden som har påtagliga brister idag och behöver studeras särskilt noga i detta arbete är Druvefors, Bergsäter,
Knalleland och Viared, samt de framtida omvandlingsområdena Gässlösa och Getängen där trafiken kommer
få helt andra förutsättningar än vad den har idag. Dessa
är idag renodlade verksamhetsområden och har stor
potential för stadsutveckling med mycket bostäder och
arbetsplatser, vilket kräver en betydande förändring av
infrastrukturen.
I analyser över framtida trafik har en del brister identifierats i vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar
kommer behöva studeras närmare för att säkerställa
framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en hållbar
stadsutveckling med utrymme för mer gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Frågorna kommer att fördjupas i trafikplanen där samhällsekonomiska analyser och trafikmodellering kommer ingå.
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Utvecklingsstrategi

Utredning av nya vägkopplingar
Väg 180

Analyser av den framtida trafiken visar att en ny väganslutning mellan Viaredsmotet och en punkt norr om
Sandhult på väg 180 får positiv påverkan på vägstrukturen
i Borås och Boråsregionen. Sträckan finns med i ÖP06
och har analyserats och bedöms vara samhällsekonomiskt
lönsam. Den nya kopplingen mellan väg 40 och väg 180
kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik och
farligt gods från stadens centrum och infartsgator, samt
avlasta väg 42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. Skaraborgsvägen, Kungsleden, Norrby långgata och delar av
Göteborgsvägen genom Sandared och Sjömarken avlastas
också från tung trafik och farligt gods. Det ger möjligheter
för stads- och ortsutveckling. Med en ny och förbättrad
anslutning till Tvåstadsområdet (Trollhättan/Vänersborg)
kan arbetspendlingen i stråket förstärkas och trafik från
Boråsregionen kan ansluta till Tvåstadsområdet utan att
belasta gatunätet i Borås tätort. Väg 180 finns med som
prioriterad bristkandidat i regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 (antas 2018). En
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) förväntas påbörjas tidigast 2020.
Vägreservat redovisas på markanvändningskartan i Del 2 .
Övriga väglänkar

Följande väglänkar ska tills vidare betraktas som utredningsförslag till det fortsatta arbetet med trafikplan. Länkarna är inte utpekade på karta i översiktsplanen.
Koppling öster–norr (väg 40 – väg 42)

För trafik från Borås norra delar till de östra delarna av
Borås bör en ny vägsträcka studeras mellan väg 42 och väg
40, från norr till öster om Borås. För att få så god effekt
som möjligt bör denna ligga så nära Borås centrala delar
som möjligt. Syftet är att avlasta Skaraborgsvägen, Kungsleden och Åsbogatan från genomfartstrafik vilket ger nya
möjligheter för stadsutveckling i Knalleland och centrum. Avlastningen av Åsbogatan ger också möjlighet att
utveckla ett urbant stråk från centrum genom Villastaden
till sjukhuset och vidare till Hässleholmen. Denna bedöms
översiktligt ge stor effekt och avlastningen i centrum.
Åtgärder kring Viared

En slutsats i trafikanalyser som är gjorda i samarbete med
Trafikverket är också att kapaciteten i vägnätet kring Viared på väg 40 och anslutningsvägarna fram till Viared

46

behöver utredas. Särskilt problematiskt är det i stråket
mellan Viared och centrum där endast väg 40 och Göteborgsvägen får hantera all trafik. Ytterligare studier av
trafiksituationen och dess lösningar och samhällsekonomiska konsekvenser bör utredas. Det är också i dessa
områden som trafikökningen bedöms bli extra stor. En
del i utredningen är att studera en utbyggnad av ett nytt
trafikmot vid Boråstorpet från väg 40 för Viareds södra
delar planeras. Dessa åtgärder som rör lokalt trafikarbete
inom Borås kommer att sannolikt belasta kommunens
ekonomi men är avgörande för att staden, näringslivet och
arbetsmarknaden ska kunna växa.
Koppling öst–syd (väg 40–27)

Analyser av den framtida trafiken på väg 40 visar att den
tunga trafiken till och från Göteborgs hamn kommer att
öka mycket tillsammans med ökad persontrafik stråket.
Kapaciteten på väg 40 kommer på sikt inte att räcka till
om man lägger samman denna trafikökning med den växande stadens trafikökning. Genom att göra en ny anslutning till väg 40 öster om Borås från den nyligen utbyggda
väg 27 mellan Viared och Kråkered skapas möjlighet till
förbifart för trafik som inte har målpunkt Borås. Då kan
all regional genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala
delar vilket är positivt för stadens utvecklingsmöjligheter
och för omledning vid stora trafikstörningar. Fortsatt
utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den
långsiktiga lösningen av detta.

Läs mer

Borås tads Cykelplan
Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås
Riktlinjer för parkering, Borås Stad
Borås Stads parkeringsregler
Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra
Götalandsregionen
Godstransportstrategi för Västra Götaland

Utvecklingsstrategi

Planeringsprinciper
•

Vägnätet i Borås ska upprätthålla en god framkomlighet, standard och trafiksäkerhet. Vägar av betydelse för arbetspendling och näringslivstransporter ska
säkerställas i takt med stadens utveckling.

• I stadskärnan bör parkering huvudsakligen ske under
mark eller i parkeringshus. Möjlighet att kombinera
parkeringsytor med andra funktioner bör undersökas
för att använda marken optimalt.

•

Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet
genom att vara säkra och trygga med god framkom-

•

Pendelparkeringar ska utvecklas i strategiska lägen i
staden, i serviceorterna och på andra platser där det
främjar kollektivtrafik, gång, cykel och/eller samåkning.

•

Vid planering av åtgärder i infrastrukturen är det
viktigt att det finns en flexibilitet kring utformningen
i stadsmiljön som möjliggör eventuellt omställning
av infrastrukturen i och med ny teknik.

•

Kommunen ska arbeta aktivt med mobility managementåtgärder för att uppmuntra till fler hållbara
resor och optimera nyttan av befintlig infrastruktur.

•

Utvecklingen av infrastrukturen i Borås stad utgår
från fyrstegsprincipen. En trafikslagsövergripande
Trafikplan ska tas fram som utreder behovet av
åtgärder i det övergripande trafiknätet.

•

Ingen ny bebyggelse ska tillåtas som motverkar
möjligheten till utbyggnad av planerad transportinfrastruktur.

lighet.
•

Kollektivtrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen. Stationer och knutpunkter för byten mellan
trafikslag behöver förstärkas.

•

I de utpekade urbana stråken ska kommunen arbeta
aktivt för att hitta lösningar som möjliggör god
stadsutveckling och framkomlighet för alla trafikslag.

•

•

Borås ska verka för att för att kapacitet och standard
förbättras på de regionala järnvägarna och arbeta
för resandet ökar genom att förtäta bebyggelsen i
stationsnära lägen.
För godstrafik och farligt gods på järnväg och väg är
den långsiktiga inriktningen att godset ska passera
utanför staden för att minska de negativa effekterna av buller och främja säkerheten i staden för en
attraktiv stadskärna.
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Sociala och hälsosamma livsmiljöer
Den fysiska miljön har stor betydelse för den sociala strukturen. En uppdelning av funktioner innebär långa avstånd
mellan målpunkter och människor. En tät och funktionsblandad stadsstruktur skapar istället en attraktiv miljö med
liv, rörelse och tillgängliga mötesplatser. I vardagen rör sig
människor mellan bostad, arbete, skola, fritid och andra
aktiviteter. Om många funktioner samlas i närområdet
skapas närhet för fler människor till arbete, service och
fritidsaktiviteter. Ett brett utbud i närområdet blir praktiskt
enklare och ger även området en särskild identitet. Det
skapar också rörelse och ger upphov till vardagliga och
spontana möten mellan människor med olika bakgrund.
Kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt.
Det är en styrka att staden erbjuder en mångfald av miljöer, men det är samtidigt en utmaning att människor lever
uppdelat utifrån socioekonomisk bakgrund. Genom att
separerade stadsdelar och tätorter binds ihop kan mångfald, möten och trygghet främjas.
Livsmiljöer ska också vara hälsosamma genom att uppmuntra till en aktiv livsstil. Fler människor som går och
cyklar har positiva effekter på människors fysiska hälsa
och bidrar till mindre buller. Gång- och cykelvägar prioriteras i kombination med korta avstånd till kollektivtrafik.
Att motverka barriärer är en viktig förutsättning för att
fler människor ska röra sig till fots och med cykel. Därtill
är tillgång till parker, vatten och grönområden viktigt för
såväl fysiskt som mentalt välbefinnande.
En tätare stad kräver god planering av offentliga rum
för att uppmuntra till ett aktivt liv mellan byggnaderna.
Människor ska kunna mötas på offentliga platser, både
i sitt närområde och på stadens gator och torg. Kvalitet,
tillgänglighet, trygghet, variation och närhet är ledord för
att utveckla goda mötesplatser och offentliga rum.
Barns och ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i
all planering. Utemiljöer ska vara öppna, ljusa och trygga,
så att barn kan leka och mötas. Planeringen ska utgå från
barnperspektivet, genom att man lyssnar på barn och unga
om hur de använder och vill använda den byggda miljön.
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Planeringsprinciper
•

Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet utvecklas så att många kan nå och använda dem. Det
är särskilt viktigt i områden med brist på allmänna
ytor.

•

Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort för
att stärka tillgängligheten mellan olika delar av staden och för att individers sociala sfärer ska vidgas.

•

Planeringen ska bidra till goda livsmiljöer genom
att utgå från olika människors och gruppers behov
samt erfarenheter. Kommunens planering ska genomsyras av jämställdhets- och barnperspektiv.

•

Tillgänglighetsaspekter för individer med olika
funktionsnedsättning ska beaktas vid utformning av
det offentliga rummet.

•

Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av
det offentliga rummet och i trafikmiljöer.

•

Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela
kommunen med närhet till lekplatser, naturområden och parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet. Barn ska göras delaktiga i
kommunens planering.

Utvecklingsstrategi

Näringsliv, arbetsplatser och handel
I Borås ska företag ha goda villkor att verka och utvecklas,
samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit. Översiktsplanens ambition är att verksamheter
ska kunna hitta sin rätta etableringsplats. Personal- och
besöksintensiva verksamheter blir allt vanligare i och med
att fler arbetar inom tjänste- och kunskapsbaserade yrken.
Sådana verksamheter är beroende av närhet till varandra
och till stadsmiljöer. Omvänt bidrar de också till stadsliv
och handel, när mycket människor är i rörelse, och har
därför en given plats i den blandade stadsmiljön. Personalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala
delar av kommunen, företrädesvis i Borås, men även i
serviceorterna. De ska samlokaliseras med gång-, cykel-,
och kollektivtrafik, så att möjligheterna att pendla är goda.
På så sätt bidrar näringslivet till stadsutvecklingen och till
bättre förutsättningar för andra näringar inom handel,
service och kultur.
Storskaliga, störande och transportintensiva verksamheter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för
att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika
tung trafik genom staden. Transport krävande verksamheter bör i första hand lokaliseras i områden utmed stora
transportleder och verksamheternas miljöpåverkan ska
minimeras. I delen Mark- och vattenanvändning beskrivs
utredningsområden utmed väg 27/41, där det på sikt kan
bli aktuellt att lokalisera störande och transportkrävande
verksamheter.

sområden minskar. Därför föreslås inga nya externa
handelsområden.
Planeringsprinciper
•

Personal- och besöksintensiva verksamheter lokaliseras i centrala lägen med god kollektivtrafik och
gång- och cykelförbindelser.

•

Transportintensiva verksamheter lokaliseras
utanför den blandade stadsmiljön, nära stora trafikleder. Även hit ska det finnas god kollektivtrafik,
gång- och cykelbanor.

•

Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet
ska ges utrymme att växa som en del av centrala
staden.

•

Utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig
och blandad stadskärna som lever under stora
delar av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör
lokaliseras nära bostaden för att minimera människors transportbehov.

•

Befintliga handelsområden utvecklas och kompletteras om möjligt med bostäder och andra
former av service för en mer blandad miljö.

Större handelsområden finns i dag i Centrum, Knalleland,
Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska fortsätta att
utvecklas som handelsområden och ingår i den blandade
stadsmiljön. Genom att placera handel där infrastrukturen
är anpassad, i redan befintliga handelsområden, undviks
nya belastningspunkter i vägnätet. Bostäder kan med
fördel integreras med handel för att skapa en blandning
av funktioner med nära avstånd som tillför aktivitet fler
timmar på dygnet.
Externa handelsområden skapar stora trafikflöden och
bidrar till en utspridd handelsstruktur. De riskerar också
att konkurrera ut befintlig handel. Vidare tyder e-handelns
snabba utveckling på att efterfrågan på externa handel-
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Tillgång till samhällsservice
Ur social synpunkt innebär en god livsmiljö bland annat
att det finns god tillgång till ett varierat utbud av samhällsservice. Här ingår förskola, skola, vård, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur och aktivitets- och
mötesplatser. Kommunen behöver se till att tillgången till
samhällsservice följer utvecklingen i olika delar av Borås.
Tillgången till förskola, skola, äldreomsorg och aktiviteter
ska anpassas efter olika gruppers behov och vara jämnt
fördelade i kommunen. Offentlig service ska finnas med i
tidiga planeringsskeden för att funktioner inte ska saknas
i nya områden. För att skapa ett enkelt vardagsliv för alla
boråsare ska staden erbjuda service inom rimligt avstånd.
Därmed utgår planeringen från ett vardagslivsperspektiv.
Offentlig service bör samlokaliseras med kommersiell service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala
delar samt vid noder och stadsdelstorg. Genom att samla
olika funktioner inom nära avstånd och dessutom i anknytning till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik, gör
man det enkelt att nå de olika målpunkter som människor
dagligen besöker.
Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service till
mindre orter och landsbygd i omlandet. De är också knutpunkter för viktiga kollektivtrafikstråk till och från Borås,
för de som bor där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig.
Serviceorterna är med andra ord både landsbygdens ”städer” och länkar till den större staden Borås. Det är viktigt
att de fortsätter ha denna viktiga roll för att landsbygden
ska behålla sin livskraft.
Trygghet och trafiksäkerhet är särskilt viktigt i planeringen av samhällsservicen för att den ska fungera för alla
boråsare – unga, gamla, kvinnor och män. Upplevelsen
av samhällsservicen och behoven av den varierar mellan
människor och olika skeden i livet. God och trygg tillgänglighet framför allt för gående ska finnas för olika samhällsfunktioner.
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Planeringsprinciper
•

Mark ska reserveras i strategiska lägen för att
tillgodose behovet av offentlig service.

•

Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå
från närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden.

•

Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola
och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap.
Därför ska trygga skolvägar säkerhetsställas vid
befintliga och vid planering av nya, skolor/förskolor.

•

Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas.
Förskolor i två eller flera plan kan prövas liksom
samutnyttjande av lokaler mellan olika offentliga
verksamheter.

Utvecklingsstrategi

Bebyggelseutveckling i
mindre orter och på landsbygden
Landsbygden och de mindre orterna i kommunen är
viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv
livsmiljö. Att människor bor på landsbygden är viktigt för
att kunna bibehålla serviceutbudet och aktiva jordbruk för
lokalt producerade varor. För att värna dessa kvaliteter och
tydligt kunna ställa intresset för ny bebyggelse på landsbygden mot övriga intressen som jordbruk, landskapsbild,
kulturlandskap är det viktigt att klargöra var, hur och på
vilket sätt tillkommande bebyggelse är lämpligt i mindre
orter och på landsbygden.

Översiktsplanen föreslår i första hand att ny bebyggelse
lokaliseras i staden och i serviceorterna eller i anslutning
till kollektivtrafikstråk. Borås prioriterar att staden och
serviceorter ska fortsätta upprätthålla en god servicenivå
som förser sitt omland. Genom en ökad befolkning på
dessa orter kan även den kommersiella service som finns
få ett ökat underlag. En sammanhållen och tät bebyggelse
inom tätortsgränsen är effektivt utnyttjande av värdefulla
markresurser. Det blir även lättare att ordna med service,
kollektivtrafik, snöröjning, gemensamt vatten m.m.

I översiktsplanen definieras alla områden utanför tätort
som landsbygd. Dock varierar dess karaktär och kan skilja
sig i befolkningstäthet, -struktur och förutsättningar. Områden som ligger avlägset från tätorter har andra frågor
att brottas med än de tätortsnära landsbygdsområdena. På
landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget inte räcka till för att erbjuda invånarna kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service. Kostnaderna
för att organisera funktioner är också generellt sett högre
i en gles miljö då de ska delas på få hushåll. En gles eller
utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att upprätthålla den kommunala servicen, exempelvis hemvård,
skolskjuts och skolor.

För att upprätthålla ett livskraftigt Borås med en levande
landsbygd ska ny bebyggelse möjliggöras även där och i
mindre orter. Vid en sådan lokalisering av bebyggelse är
det viktigt att tillgängligheten till kollektivtrafik och befintlig service blir god. Bostadsbebyggelse på landet behöver
också lokaliseras så att det finns goda förutsättningar för
vatten- och avloppsförsörjning. Utgångspunkten för ny
bebyggelse på landsbygden är att den lokaliseras så att inte
jordbruksmark tas i anspråk. De areella näringarna bör prioriteras och ska inte störas av tillkommande bebyggelse.

Efterfrågan på nybyggnation och marknadsförutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Det är störst
efterfrågan i staden och i Borås större tätorter. Det finns
delar av landsbygden som är mindre lämpliga för ny bebyggelse. Detta gäller främst i områden med höga natur- ,
rekreations- och kulturmiljövärden eller i anslutning till
areella näringar. Även i utkanten av staden och serviceorterna, i den såkallade randzonen, kan ny bebyggelse påverka möjligheten till en långsiktigt hållbar tätortsutveckling.
I dessa fall bör detaljplan upprättas för att säkerställa en
avvägning mellan allmänna intressen.

I kommunens olika delar är det viktigt att ta hänsyn till
dess landskapsbild och den lokala bebyggelsetraditionen. Utformningen av ny bebyggelse och tillbyggnader
eller förändringar av befintlig bebyggelse är viktiga för
landskapsbilden och för hänsyn till den lokala bebyggelsetraditionen. Det är också av betydelse hur ny bebyggelse
placeras i landskapet i förhållande till befintlig bebyggelse,
utblickar, väg, vegetation och topografi.
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Placering av vindkraft

Uppdrag på att ta fram en vindkraftsplan pågår. Därmed
kan det bli aktuellt att på sikt reservera mark för vindkraftverk. Eventuella vindkraftsområden som pekas ut i en
upprättad vindkraftsplan bör skyddas mot åtgärder som
äventyrar möjligheten att bygga ut vindkraft.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen kan i översiktsplanen redovisa avgränsade
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så
kallade LIS-områden. Syftet med att redovisa områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera
den lokala och regionala utvecklingen i områden som har
god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.
Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden. Översiktsplanen föreslår inga nya. Om LIS områden ska pekas
ut i kommunen behöver vidare utredningar göras för vilka
områden som lämpar sig för detta. Läs mer om förutsättningarna för LIS-områden i del 3 - Hänsyn & riksintressen, delen om strandskydd.

Planeringsprinciper
•

Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom
förtätning och återanvändning av redan ianspråktagen mark. På så sätt tas redan gjorda investeringar i
vägar och annan infrastruktur till vara på och bebyggelseutvecklingen sker ytsnålt och hållbart.

•

Ny bebyggelse utanför tätort ska generellt placeras i anslutning till befintlig bebyggelse, längs med
vägar och på ett sätt som ansluter till det historiska
bebyggelsemönstret. Hänsyn ska tas till naturvärden,
areella näringar och landskapsbild.

•

I beredning kring förhandsbesked då det uppkommer problem med enskilda – och allmänna intressen
(exempelvis VA, kulturmiljöer) ska detta göras med
detaljplan.

•

Större grupper av ny bebyggelse ska styras till
befintliga bebyggelsegrupper eller där de kan utgöra
ett underlag för service och kollektivtrafik. Om detta
inte kan genomföras för en större grupp av byggnader bör man överväga att upprätta ny detaljplan
innan bygglov medges. Övervägandet ska grundas på
bedömning av

Se mer om exploatering på
jordbruksmark i delen Hänsyn och
riksintressen - Areella näringar.
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•

Behov av förutsägbarhet för befintliga och nya
invånare om områdets framtida utveckling,

•

Behov av förutsägbarhet för kommunens framtida utbyggnad av infrastruktur,

•

Områdets sammantagna försörjning avseende
vatten, avlopp och transporter.

•

Lokalisering i randzonen till Borås och serviceorterna
ska ställas i relation till orternas framtida bebyggelseutveckling och behov av infrastruktur. Ny bebyggelse som kan försvåra en framtida planläggning ska
alltid föregås av detaljplan.

•

Nya bostäder och besöksverksamheter på landsbygden har fördel av en lokalisering nära de starka
kollektivtrafikstråken där det finns goda möjligheter
till vardagsresande med kollektivtrafik.

•

Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyggelse får inte försvåra för rationellt brukande av
jordbruksmark.

Utvecklingsstrategi

Stadsbyggnad och arkitektur
Befintligt och nytt stärker varandra

Den befintliga bebyggelsen är en resurs att dra nytta av,
dels materiellt och dels som en tillgång, som bidrar till
historisk förankring samt präglar platsers identitet. Den
befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar staden
och gör Borås till just Borås. Med andra ord, det redan
byggda är det som tillsammans med det nya skapar den
framtida staden.
Det måste finnas en medvetenhet om och ett förhållningssätt till hur det befintliga formar villkoren för det nya.
Översiktsplanen är tydlig med att mycket bebyggelse ska
tillkomma i centrala delar av framförallt staden men även
de större orterna. De kulturhistoriska konsekvenserna
av den inriktningen, av att upplevelsen av centrum och
stadsmässighet vidgas samt av större omvandlingar av
industrimiljöer, kommer behöva bedömas och vägas mot
varandra.
De kulturhistoriska utgångspunkterna vid bevarande och
utveckling varierar beroende på vilken ort, stadsdel eller
plats som berörs och vilken förändring som planeras.
Större förändringar behöver föregås av fördjupade analyser medan mindre kompletteringar kan behöva ta hänsyn
till den direkta omgivningens karaktär. När den byggda
miljön förändras krävs ett välavvägt förhållningssätt för
att säkerställa en fortsatt förståelse av det historiska arvet
samtidigt som man möjliggör nya arkitektoniska tillägg.
God arkitektur

Borås ska ha höga ambitioner när det gäller ny bebyggelse.
Det tillkommande har stor betydelse för en hållbar samhällutveckling genom att bidra till attraktivitet, kommersiella förutsättningar, miljöaspekter eller social interaktion.
Att sträva efter en genomgående hög arkitektonisk kvalitet
är därmed en självklarhet.

Utgångspunkten bör vara att den nya bebyggelsen ska vara
robust, användbar och välgestaltad. Robust kan syfta rent
fysisk beständighet hos en byggnad, men också som hållbarhet i ett vidare perspektiv, att byggnader håller måttet
och tål att åldras både som byggnad och som upplevelse.
Användbar betyder att det som byggs ska ha god funktion
och att byggnaden eller bostaden uppfyller de behov eller
krav som ställs. Välgestaltad avser byggnadens, platsens
eller gaturummets upplevelseaspekter genom arkitektur
som berör och håller hög arkitektonisk kvalitet. Begreppen robust, användbar och välgestaltad kommer genomsyra det Arkitekturpolitiska programmet, som kommer vara
en viktig vägledning vad gäller arkitektoniska riktlinjer i
Borås stadsbyggande.
Värdefulla kulturmiljöer

Borås Stad har ett Kulturmiljöprogram som pekar ut
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Här krävs ofta en särskild
hänsyn om det ska byggas nytt eller göras andra ändringar.
Mer om särskilt hänsynstagande och utpekade kulturmiljöer beskrivs i delen Hänsyn och riksintressen.
Kulturens roll i den byggda miljön

Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå ett hållbart
samhälle. På individuell nivå har tillgång till och medskapande av kultur stor betydelse för livskvalitet och välbefinnande. Kultur bidrar också till ett mer öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle. Kultur ska inte styras,
men den kan uppmuntras och ges förutsättningar så att
människor kan ta del av och själva utöva kulturaktiviteter.
Kulturen kan avspeglas i den byggda miljön genom att ges
plats i det offentliga rummet, både i form av föremål och
aktiviteter. Borås är en stark kulturstad som på ett tydligt
sätt låtit kulturen ta plats i staden. Offentlig konst och kultur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen, för att skapa
attraktivitet och mötesplatser.
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Planeringsprinciper
•

Befintlig bebyggelse ska ses som en resurs och
förutsättning för det nya. Utvecklingen i staden
och tätorterna ska präglas av medvetenhet om de
kvaliteter och värden som befintliga miljöer kan
bära på, samt hur detta kan stärka det tillkommande.

•

För att möjliggöra en hållbar förtätning med
harmoni mellan befintligt och nytt, ska ny bebyggelse inom tätort regelmässigt bör föregås av
detaljplan.

•

Ny bebyggelse i staden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och utvecklas i harmoni med den
historiska stadsmiljön. Utgångspunkten bör vara
att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och
välgestaltad.

•

Stads- och tätortsmiljöer ska erbjuda offentlig
konst och kultur, som stärker en attraktiv miljö
och skapar möten mellan människor.

Läs mer

Kulturmiljöprogrammet
Arkitekturpolitiskt program

No Limit är en street art festival som
bjuder in konstnärer från hela världen
att delta i förvandligen av det offentliga
rummet.
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Mark- och vattenanvändning

DEL 2 Mark- och vattenanvändning
Markanvändningskartorna är vägledande och ska fungera som stöd
vid planering av bebyggelse, infrastruktur och bevarande av
olika värden. Avgränsningarna för olika användningar är översiktliga
och enskilda bedömningar behöver göras i senare skeden om hur nya
förslag till markanvändning passar mot översiktsplanen.

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
55

Mark- och vattenanvändning

56

Mark- och vattenanvändning

57

Mark- och vattenanvändning

58

Mark- och vattenanvändning

59

Mark- och vattenanvändning

Beskrivning av utpekade områden
Verksamhetsområden

Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden för
nya storskaliga verksamhetsområden, utanför staden. Ungefärliga tidshorisonter anges för respektive område.
• V1. Kyllared/ Östra Brämhult

Område i strategiskt läge utmed väg 40. Potential för
transportorienterad verksamhet eller verksamheter som
inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av
t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör
undvikas. Området ingår i Planprogram Östra Brämhult.
(Kort sikt)

• V5. Viared västerut

Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla
Viaredsområdet västerut mot Bollebygd för att möjliggöra framtida etableringar och ett livskraftigt näringsliv.
Exploatering sker i nuläget på Viared västra och omårdet
beräknas vara färdigställt inom ca 10 år. Pilen på kartan
visar riktningen för framtida etableringar. Planeringen ska
ske samordnat med Bollebygds kommun, Trafikverket
mfl. Nya etableringar västerut kräver bl.a. nya trafikplatser.
(Längre sikt)
• V6. Godsterminal Syd

• V2. Väg 41 västra

Område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja både
väg 27 och 41. Potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen.
Området kräver utredning av t.ex. trafikeffekter mm.
Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. (Kort sikt)
• V3. Väg 41 östra (Töllesjö)

Område med bra transportstrategiskt läge och närhet
till Sobacken/EMC. Eventuellt lämpligt för störande
verksamheter eller verksamheter som inte kräver centrala
lägen. Fördjupade utredningar krävs. (Kort sikt)
• V4. Viared Östra

Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter
som inte kräver centrala lägen. Området är trafikbelastat
och kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. Planuppdrag finns sedan tidigare men har avbrutits p.g.a. Götalandsbanan. Planarbetet
kan sannolikt inte återupptas innan utredning av järnvägen
kommit längre. (Lång sikt)
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Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och Viskadalsbanan som med sitt strategiska läge är intressant som
omlastningsplats för gods på väg och järnväg. Möjlighet
finns för gods att transporteras via Hallands hamnar. Området kräver bl.a. upprustning av Viskadalsbanan. (Längre
sikt)

Mark- och vattenanvändning

Urbana stråk
Som Utvecklingsstrategin beskriver är en viktig del i
stadsutvecklingen att fokusera på urbana stråk. Här finns
möjlighet för innerstadens kvaliteter att växa samtidigt
som en tätare bebyggelse stärker förutsättningarna för
hållbart resande.
Centrala urbana stråk
US1. Stadskärnan- Åsbogatan- Sjukhuset

Stråket försörjer flera busslinjer, med Södra Älvsborgs
sjukhus som knutpunkt för lokal och regional trafik. Åsbogatan kan ses som en förlängning av stadskärnan med
en blandad stadskaraktär. Sjukhuset är en stor arbetsplats
och växer som knutpunkt för kollektivtrafiken, vilket gör
närområdet intressant för bostadsförtätning och service.
Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma lokaler i
bottenvåningarna.
US2. Stadskärnan- Simonsland – Knalleland

Utvecklingen vid högskolan och Simonsland har utvidgat
stadskärnan norrut. Utmed Skaraborgsvägen och Viskan
finns potential till en fortsättning på den utvecklingen.
Miljöerna utmed Viskan erbjuder attraktiva lägen för tätare
stadsbebyggelse som binder samman stadskärnan och
Knalleland. Bebyggelsen har också kulturhistoriskt intressanta inslag som kan lyftas fram. Eventuell tillkommande
bebyggelse bör inrymma lokaler i bottenvåningarna. Stråket är utsatt för risk och buller från väg och järnväg vilket
gör att åtgärder kan behövas för att möjliggöra bostäder.
US3. Stadskärnan- Norrby

US4. Stadskärnan- Göta

Stråket utgör koppling söderut och är en viktig entrépunkt
till stadskärnan. Samtidigt är delen närmast stadskärnan
dominerad av motortrafik och parkeringsytor. Motorvägen är en stark barriär och källa till risk och buller som
försvårar förtätning med bostäder och annan känslig
bebyggelse. För att få till ett mer sammanhållet stadsrum
krävs åtgärder som minskar störningarna från motorvägen
och möjliggör för t.ex. lokaler utmed gatan. Befintliga parkeringsytor kan effektiviseras genom parkeringshus som
avskärmar motorvägen och samtidigt möjliggör för verksamheter i bottenvåningen. Vid Göta finns vissa områden
med förtätningspotential som kan undersökas vidare.
Förutsättningar som behöver studeras är bl.a. värdefulla
kulturmiljöer samt störningar från Kust till kustbanan.
US5 Stadskärnan-Druvefors

Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats
genom de senaste årens bebyggelseförtätning. Fortsatt
planering för bl.a. bostäder pågår utmed stråket och på
båda sidor av motorvägen. Vägen är en central aspekt som
måste hanteras i och med risker och störningar. Kombinationer av ny bebyggelse och andra åtgärder kommer krävas
för att möjliggöra en fortsatt god stadsutveckling utmed
stråket.
Tillkommande byggnader utmed Druveforsvägen behöver
samspela med gatan genom att öppna upp för verksamhetslokaler som ger liv till stråket. Det allt tätare stadsrummet kräver att trafikstrukturen ses över i ett större
perspektiv och att tillgången till grönytor säkerställs.

Stråket utmed Alingsåsvägen har relativt hög stadsmässighet med ett visst serviceutbud runt Almåsgymnasiet.
Närheten till centralstationen är attraktivt för bostäder och
arbetsplatser. Flera busslinjer försörjer stråket, både stadstrafik och regionbuss mot Alingsås. Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma lokaler i bottenvåningarna.
Där Alingsåsvägen korsar Norrbyleden är trafiken intensiv
och det finns risker med farligt gods som behöver hanteras
för att möjliggöra mer bebyggelse.
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US6. Stadskärnan- Bergsäter/Bergsbo

US9. Norrby- Byttorp- Tullen/Hestra

Stråket utgör koppling för bl.a. gång- och cykeltrafik
från stadsdelarna Bergsäter, Bergsbo och Trandared.
Entrépunkten mot stadskärnan domineras av stora vägar
som skapar barriärer. Fokus bör ligga på att skapa trygga
kopplingar i den trafikintensiva miljön så att det blir mer
attraktivt att röra sig till fots och med cykel utmed stråket.
Det kan involvera såväl rena trafikåtgärder som ny bebyggelse med lämplig funktionsblandning som bidrar till en
mer stadsmässig miljö.
Närmast stadskärnan finns Bergsäters verksamhetsområde
med blandade verksamheter. Givet det centrala läget finns
potential till utveckling med fler kontorsarbetsplatser,
eventuellt med bostadskomplettering där förutsättningar
finns. Buller och risker från väg 40 och 41 innebär utmaningar för bostadsbyggnation vilket gör att olika typer av
användningar kan behöva prövas. Mot Bergsbo finns en
del glest bebyggda ytor som genom förtätning kan länka
ihop stråket upp mot Trandared.

Stråket är en viktig koppling mellan centrala staden och
stadsdelarna i nordväst. Planerad bostadsutveckling på
Hestra gör att stråket är av strategisk vikt för att knyta
samman stadsdelen med centrala staden. Dessutom är
stråket en potentiell entrépunkt till en framtida stadsdel på
Getängen och bör därför vara en förutsättning vid fördjupade utredningar där. Stora delar av stråket tangerar idag
väg 180 vilket kräver att framkomligheten kan upprätthållas. En framtida omdragning av väg 180 kan möjliggöra att
Alingsåsvägen omvandlas till en mer stadsmässig lokalgata.
US10. Göta- Regementet- Gässlösa

Övriga urbana stråk

Stråket har strategisk betydelse för att binda samman
staden med den nya bebyggelsen på regementsområdet.
På sikt bör stråket också kopplas vidare mot Gässlösa som
pekas ut som utvecklingsområde. Ett attraktivt stråk är
avgörande för att möjliggöra en tät stadsutveckling med
hög andel gång-, cykel- och kollektivtrafik i tillkommande
stadsdelar.

US7. Sjukhuset- Hässleholmen-Hulta

US11. Druvefors- Kristineberg- D
 ammsvedjan

Kompletterande bebyggelse öster om sjukhuset kan
binda samman Hässleholmen och Hulta med den centrala
bebyggelsen. Den täta kollektivtrafiken samt det utbyggda
gång- och cykelnätet ger förutsättningar för nya bostäder
med god tillgänglighet. Vid stadsdelstorgen bör fokus ligga särskilt på åtgärder som bidrar till stadsmässighet och
trygga mötesplatser. Byggnader bör samspela med gata
och inrymma lokaler om det bedöms lämpligt.

Förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och
Dammsvedjan till centrala staden. Potential finns vid Kristinebergs centrum där en del service finns samlad, samt
vid bostadsområdena utmed Lars Kaggsgatan. Risk och
buller finns där stråket korsar Kust till kustbanan.

US8. Knalleland - Sjöbo

Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och cykelkopplingar som ger goda förutsättningar för stadsutveckling.
Väg 42 går genom södra delen av stråket vilket kan
försvåra bostadsbyggnation. Fokus kan där ligga på
utveckling av arbetsplatser, service eller evenemangsfunktioner kopplat till djurparken och arenaområdet. I stråket
genom Sjöbo finns stor bostadspotential då Fristadsvägen
avlastats från trafik sedan väg 42 drogs om. En Strategisk
plan för Sjöbo kommer närmare beskriva möjligheterna
att förtäta Sjöbo.
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US12. Bergsäter/Bergsbo- Trandared

Stråket har strategisk betydelse för att binda samman
Trandared med stadskärnan. Stråket utgör en entrépunkt
till Trandared som kan stärkas genom kompletterande
bebyggelse och för t.ex. trafiksäkerhet. Stråket bör också
kopplas till entrépunkten till natur- och rekreationsområdet Ollonstupet.
US13. Druvefors- Gässlösa

Inför en omvandling av Gässlösa bör stråket förstärkas
söderut för att binda samman stadsdelarna. Stråket bör
ses som en förutsättning för en framtida tät stadsdel med
goda kopplingar till centrala staden. Översvämningsrisk
från Viskan samt förorenad mark är centrala förutsättningar som behöver utredas vidare.

Mark- och vattenanvändning

Utvecklingsområden
Inriktningen är att områden inom Borås tätort, som idag
innehåller t.ex. storskaliga verksamheter på sikt omvandlas
till varierande miljöer med blandad bebyggelse. Översiktsplanen pekar ut några större områden där omvandling till
ny blandad bebyggelse kan bli aktuell, på kort eller längre
sikt. .
U1. Regementet

På gamla Regementsområdet har nya bostäder redan
tillkommit. Detaljplanearbete pågår för nya etapper av
framförallt bostäder. Det är viktigt att området får tydliga
kopplingar till stadskärnan, så att det blir en naturlig del
av staden. Det urbana stråket genom Göta och till viss del
Lusharpan-området, utgör viktiga länkar mellan regementet och staden.
U2. Hestra

Planering för ny bostadsutbyggnad pågår som fortsättning på området Hestra Midgård. Attraktiva boenden kan
utvecklas med närhet till naturområden. Hestras koppling till centrala delar av Borås är en förutsättning för en
god stadsutveckling där gång-, cykel- och kollektivtrafik
underlättas.

U4. Knalleland

Uppdrag finns att ta fram en strategisk plan för Knallelands handels- och evenemangsområde. Handels- och
eventområdet ska kunna utvecklas och moderniseras med
en tydlig koppling mellan östra och västra delområdet.
En kraftfull bostadsutbyggnad kan möjliggöras inom
området och Knallelands kopplingar mot stadskärnan via
Skaraborgsvägen är en viktig förutsättning. Syftet med den
strategiska planen är också att studera trafikproblemen i
området så att framkomlighet för genomfartstrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras.
U5. Pantängen/Getängen

När kraftvärmeverket vid Pantängen/Getängen är uttjänt
finns möjlighet att omvandla ett stort område till mer
blandad stadsbebyggelse. Detta förväntas ske på längre
sikt, sannolikt kring år 2035. Området pekas ut i denna
översiktsplan för att uppmärksamma möjligheterna till
omvandling på längre sikt. Uppdrag finns på att ta fram
ett planprogram för området. Fokus ska ligga på utredning
av övergripande trafik- och bebyggelsestruktur och hälsa/
säkerhet givet nuvarande användning som industri och
energiproduktion.

U3. Gässlösa

Avloppsreningsverket på Gässlösa ska flyttas till EMC på
Sobacken vilket innebär att stora ytor frigörs för ny blandad bebyggelse. Uppdrag finns att ta fram en strategisk
plan för ett stort antal nya bostäder i anslutning till Göta,
samt verksamheter utmed riksväg 27. I uppdraget ingår
också att upprätta ett nytt naturreservat söder om riksväg
27 vid Bråts skjutfält. Gässlösa behöver kopplas ihop
genom de urbana stråken genom Göta mot regementet,
samt kopplas till Druvefors med goda gång- och cykelmöjligheter.
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Mark- och vattenanvändning

Serviceorter
Dalsjöfors
I Dalsjöfors tätort bor det ca 3 500 personer (2015).
Dalsjöfors är serviceort för ett omland med drygt 7 000
personer, beräknat som den tidigare kommundelen som
inkluderar tätorterna Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Äspered samt bebyggelse utanför tätort.
Totalt sett bor det alltså nästan 11 000 invånare i Dalsjöfors med omland.
I Dalsjöfors finns låg- mellan och högstadieskola, äldreboende, vårdcentral och bibliotek. Därutöver finns
kommersiell service i form av livsmedelsbutik, kaféer,
restauranger, gym mm. Utbudet är framförallt samlat kring
torget och Storgatan som löper centralt genom tätorten.
En del av den offentliga servicen, t.ex. vårdcentralen är
dock placerad en bit ifrån de centrala delarna.
Förslag till markanvändning

Ambitionen är att stärka Dalsjöfors utbud av bostäder,
service och kollektivtrafik. Fokus ligger på att samla bostäder och funktioner framförallt kring torget och utmed
Storgatan. Kollektivtrafiken kan lyftas fram och kompletteras med pendelparkering för att
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skapa en tydligare knutpunkt där buss och centrumfunktioner drar nytta av varandra. På kartan föreslås att området kring torget och utmed Storgatan fortsätter utvecklas
som en tät centrumbebyggelse. Här eftersträvas täthet och
blandning av bostäder och funktioner genom omvandling
eller påbyggnad. Öppna bottenvåningar utmed Storgatan
bör prövas för att skapa liv och rörelse. Gång- och cykeltrafik bör prioriteras för att skapa en tryggare trafikmiljö
och göra det enklare att promenera eller ta cykeln till centrum. I anslutning till centrumbebyggelsen bör möjligheten att utveckla en pendelparkering för byte mellan cykel,
bil och buss studeras.
I området närmast runt centrum (ca 600 meter) föreslås
en förtätning och komplettering med främst bostäder som
stärker underlaget för funktionerna i centrum. Visst inslag
av andra funktioner, t.ex. offentlig eller kommersiell service är positivt för att blanda den byggda miljön. Avståndet
möjliggör gång- och cykeltrafik till centrum. I övriga tätorten föreslås en generell förtätning med bostäder. Komplettering med nya bostadstyper och storlekar bör eftersträvas.

Mark- och vattenanvändning

Fristad
Fristad tätort inkluderar Sparsör och har totalt ca 5 100
invånare (2015). Med tätorterna Bredared, Borgstena och
Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca 10 000
invånare i Fristad och dess omland. Som kommunens
största tätort efter Borås finns stor potential till en positiv
befolkningsutveckling och större utbud av bostäder och
service.
Det geografiska läget ger goda kommunikationer med
bl.a. vägarna 42 och 183 samt järnvägen genom orten.
Fristad centrum har ett utbud av kommersiell och offentlig service som framförallt är samlat runt torget och
stationen. Tätorten har en relativt tät bebyggelsestruktur
närmast centrum med en del flerbostadshus. Längre bort
från centrum domineras bebyggelsen av småhus medan
omlandet präglas av jordbrukslandskap, skog och varierad
natur.
Förslag till markanvändning

tionsområdet genom fler bostäder i närheten samt bättre
möjligheter till färdmedelsbyten, t.ex. pendelparkering.
Den centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter) har möjlighet att utvecklas till en tätare bebyggelse på gång- och
cykelavstånd. Bostadsförtätning har nyligen skett söder
om Nya kyrkvägen, och det finns potential att fortsätta
den utvecklingen för att skapa mer boende nära station
och centrum. Väster om järnvägen finns också möjligheter
att planera för nya bostäder med olika bostadstyper och
upplåtelseformer. Det är viktigt att få till gång- och cykelkopplingar som gör det enkelt att nå centrum och station.
I övriga tätorten bör nya bostäder tillkomma på rimliga
avstånd från busshållplatser.
Viktiga grönområden finns utmed Munkån och vid badplatserna Asklanda, Skalle samt idrottsanläggningar vid
Heden och Fristadskolan. Dessa ska värnas i all planering.
Andra mindre grönytor finns även inom tätorten där hänsyn ska tas i samband med ny bebyggelse.

Centrumbebyggelsen föreslås förtätas med bostäder och
fler servicefunktioner. Det finns potential att utveckla sta-
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Mark- och vattenanvändning

Sandared
Sandared har ca 3500 invånare i tätorten. I hela omlandet inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared
och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografiska
läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men även
till närliggande arbetsplatser i Viared. Bostadsbeståndet
domineras av småhus, flerbostadshusen finns främst nära
centrum i Sandared. Servicen är framförallt koncentrerad
till centrum, med t.ex. högstadieskola, bibliotek, vårdcentral och livsmedelsbutik. Sandareds station har tågtrafik på
kust- tillkustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal
busslinjer går också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt jämfört med busstrafiken, främst pga dålig
kapacitet på järnvägen.
Göteborgsvägen är en generell utmaning för både Sandared och Sjömarken med hög trafikbelastning under delar
av dygnet. Trafiksäkerhet och buller begränsar möjligheterna att utveckla fler bostäder i strategiska lägen nära
kollektivtrafik. Mot Borås har trafiksituationen dessutom
blivit mer ansträngd sedan anslutningen mellan väg 27 och
väg 40 öppnade. Borås Stad och Trafikverket samverkar
för att hitta lösningar på trafiksituationen. Den utpekade
nya väganslutningen för 180 från Viared är en förutsätt-
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ning för att avslasta Sandared och Sjömarken från genomfartstrafik.
Förslag till markanvändning

Sandareds centrum har stor potential att utveckla sitt utbud
av bostäder och servicefunktioner. Fler boende nära stationen stärker underlaget för tåg och kan motivera en upprustning av järnvägen. Det är en viktig del i att skapa en attraktiv
regiontrafik som ansluter till den framtida Götalandsbanan.
Stationsområdet bör också utvecklas för byten mellan cykel,
bil och buss/tåg genom attraktiva pendelparkeringar. Den
centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter från stationen) kan
förtätas med fler bostäder som möjliggör gång- och cykeltrafik till stationen. Övriga tätorten domineras av småhusbebyggelse och föreslås kompletteras med nya bostadstyper
där det är lämpligt. Viktiga grönområden och natur- och
rekreationsområden, t.ex. badplatserna vid Viaredssjön ska
värnas vid förtätning av bebyggelsen.

Mark- och vattenanvändning

Viskafors
Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och
har ca 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs samt
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela
omlandet. I Viskafors finns förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. Servicen är huvudsakligen
samlad kring torget. Kollektivtrafiken försörjs av buss och
tåg. Tågstationen är dock placerad ca 1 km från Viskafors
centrum, vilket gör att tågresandet står för en låg andel av
kollektivtrafikresandet. Storsjöns naturreservat erbjuder
naturupplevelser och rekreationsmöjligheter.
Förslag till markanvändning

Centrum och torget har potential att utvecklas genom att
fler bostäder tillkommer. Funktioner bör samlas inom
centrum för att hålla ihop den småskaliga karaktären och
uppmuntra till rörelse med gång och cykel. På sikt skulle
en flytt av tågstationen vara positiv för att skapa en attrak-

tiv knutpunkt för både buss och tåg med pendelparkering
i strategiskt läge. Att flytta stationen kräver ett större
resandeunderlag vilket motiverar att den huvudsakliga förtätningen sker i centrum. Tills vidare bedöms buss utgöra
den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen.
Bostadsförtätning bör också ske i centrumnära lägen för
att stärka orten. Betoningen bör ligga på flerbostadshus
för att blanda upp den småhusdominerade miljön. Det
finns också potential att utveckla attraktiva bostadsmiljöer t.ex. utmed Viskans östra sida med närhet till såväl
centrum som Storsjön med omgivningar. I övriga delar av
tätorten kan förtätning ske där det är lämpligt. Det är viktigt att tillgodose gång- och cykelmöjligheter inom orten,
med betoning på kopplingar till centrum.
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Hänsyn och riksintressen

DEL 3
Hänsyn och riksintressen
Hänsyn & riksintressen redovisar områden med särskilda kvaliteter eller
andra förhållanden som det kan behöva tas hänsyn till vid till exempel
detaljplanering, bygglovprövning eller andra åtgärder i den fysiska miljön.
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark och vatten. Allmänna intressen rör t.ex. natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, kommunikationsleder samt vissa
bestämmelser i Miljöbalken (MB).

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
68

Hänsyn och riksintressen

Hänsyn till allmänna intressen

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett annat
allmänt intresse. Utpekade hänsynsområden kan därför
överlappa andra föreslagna områdesanvändningar, t.ex.
stadsbebyggelse. När översiktsplanen upprättas är det
också svårt att förutse alla framtida önskemål om byggande eller andra åtgärder. Därför måste avvägningen
mot allmänna intressen ofta göras i varje enskilt fall.
Redovisningen av hänsynsområden ska underlätta sådana
avvägningar. Här redovisas till exempel områden där det
kan vara olämpligt med en viss typ av bebyggelse eller
där särskilda krav ställs på utformning eller fördjupade
utredningar. Det kan handla om områden med höga naturoch kulturvärden eller områden med risker och störningar.
För varje hänsynsområde anges riktlinjer för vilken typ av
hänsyn som behöver tas.
Hänsynsområdena redovisas under fyra hänsynskategorier
där ett antal olika hänsynstyper ingår. Hänsynskategorierna är:
•
•
•
•

Natur- och kulturmiljövärden
Areella näringar
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
Miljö, hälsa och säkerhet

Hänsyn till riksintressen

Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och av betydelse för hela landet kallas riksintressen. Enligt miljöbalken ska områden som är av riksintresse skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada deras vär

den eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena eller
anläggningarna för avsett ändamål. För områden som är
av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser tillgodose dessa. Borås översiktsplan redovisas
riksintressena i ett separat avsnitt som gör det enkelt att
hitta informationen.

Aktualisering av kartmaterial

Urvalet av hänsynsområden är gjort utifrån vad
som bedöms intressant ur översiktligt perspektiv. Vissa hänsynsområden är relativt beständiga över tid, medan andra kan förändras i takt
med ändrad lagstiftning eller i samband med
att ny kunskap utvecklas. Kartorna ger därför
en bild av läget när översiktsplanen upprättades.
Den antagna översiktsplanen kommer finnas som digitalt kartverktyg på kommunens
webbplats. Det möjliggör löpande uppdatering
av underlaget i del 3 - Hänsyn och riksintressen. Det aktuella underlaget kommer finnas i
kartverktyget.
I vissa fall hänvisar planen även till planeringsunderlag som är tillgängliga på myndigheters
webbplatser.
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Hänsyn och riksintressen

Natur- och kulturmiljövärden
Skyddad natur
Naturreservat

Naturreservat finns upprättade för att skydda värdefulla
naturområden med stöd i Miljöbalken. Enligt MB 7 kap 4
§ får ett mark- och vattenområde förklaras som naturreservat av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
I och i anslutning till naturreservat tillåts inga åtgärder
som påverkar värdena negativt. Värdebeskrivningar och
skyddsföreskrifter finns upprättade för respektive område.
I Borås stad är följande områden skyddade genom naturreservat:
• Backa
• Flenstorp (kommunalt)
• Kröklings hage
• Lindåsabäcken (kommunalt)
• Mölarp
• Rya åsar (kommunalt)
• Rölle
• Storsjön (kommunalt)
• Sundholmen
• Torpa
• Tranhult
• Tränningen
• Vänga mosse (kommunalt)
• Älmås (kommunalt)
Ett ytterligare naturreservat planeras av kommunen på det
militära övningsfältet Bråt. Området har höga naturvärden
och kommunen har efter samråd med Naturvårdsverket
och Länsstyrelsen aktualiserat frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat i området. Försvarsmakten bedriver
idag verksamhet på Bråts skjutfält och samråd sker därför
mellan kommunen och Försvarsmakten angående reservatsbildning.
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Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden finns till för att skydda sällsynta eller störningskänsliga arter. Inom djur- och
växtskyddsområde kan länsstyrelsen eller kommunen meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten
till jakt eller fiske eller allmänhetens rätt att uppehålla sig
i området (MB 7 kap 12§). I Borås Stad finns ett antal
fågelskyddsområden i Frisjön och Sörsjön nära gränsen till
Marks kommun.
Naturminne

Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som naturminne, om det behöver
skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta även
det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme (MB 7 kap 10 §) I
Borås Stad finns idag sju naturminnen i form av sju grövre
träd och en allé (Bredareds prästgård). Kommunen kan
peka ut nya områden som naturminnen.
Biotopskydd

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark
eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd, på upp
till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd
på skogsmark medan Länsstyrelsen fattar beslut på övrig
mark. I biotopskyddsområdet får inte bedrivas verksamhet
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande
våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker,
stenmurar samt åkerholmar upp till 0,5 ha. Om det finns
särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda
fallet.

Naturminnen och biotopskyddsområden finns
redovisade på Naturvårdsverkets webbtjänst. Skyddad natur samt Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens
pärlor.

Hänsyn och riksintressen

Strandskydd

Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. I hela landet gäller ett generellt strandskydd
vid hav, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är
normalt 100 till 300 meter från strandkanten såväl på land
som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön.

STRANDSKYDDSDISPENS – SÄRSKILDA SKÄL

Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra
nya byggnader, ändra användning, byggnader eller anläggningar så att de avhåller allmänheten från området eller
vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om åtgärden inte strider mot
strandskyddets syfte och om särskilda skäl uppfylls. Vid
varje beslut om dispens eller upphävande av strandskydd i
detaljplan ska en fri passage till vattnet lämnas för allmänheten. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut om dispens från strandskyddet.

2. Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskild från området
närmast strandlinjen.

Dispens från strandskyddet kan prövas av
kommunen om det anses finnas särskilda skäl.
Dessa är:
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

3. Området behövs för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför
området.
5. Området behöver tas i anspråk föra att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett

RIKTLINJER FÖR
STRANDSKYDDSOMRÅDEN
•

Inom strandskyddat område ska ny bebyggelse
normalt inte tillåtas. Vid prövning av ny bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder inom
strandskyddsområden ska miljöbalkens (7 kap
13-18 §) särskilda skäl tillämpas.

•

Kommunen kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Där
kan dispens från strandskyddet prövas om det
bedöms bidra till landsbygdens utveckling. Idag
finns inga utpekade LIS-områden inom Borås
Stad. Om det är aktuellt att peka ut LIS-områden ges uppdrag som exempelvis tematiskt
tillägg till översiktsplanen.

annat mycket angeläget intresse.
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Övriga områden med höga
naturvärden
Naturvärden klass I och II

Lokala inventeringar av höga naturvärden finns i kommunens Naturdatabas som är en del av Naturvårdsprogrammet. Inventeringen ligger till grund för planering och
naturvårdsarbete i olika former. I Naturdatabasen ingår
bl.a. odlingslandskap och betesmarker, skogar, våtmarker
samt sjöar och vattendrag som hyser höga naturvärden
enligt en tregradig klassificering. Många av områdena
saknar fastställt skydd men har utifrån sina unika förekomster eller andra egenskaper så höga värden att de
bedöms skyddsvärda. Översiktsplanen anger övergripande
riktlinjer för områden med höga naturvärden med Naturdatabasen som underlag.
Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga
naturvärden. Områdena anses ha förutsättningar att hysa
hotade och rödlistade arter. I Borås Stad finns ett stort
antal små områden i skogsmarken som av Skogsstyrelsen
klassats som nyckelbiotoper.
Skyddsvärda träd

i länsstyrelens inventering ökar möjligheten till hänsyn i
samband med exploatering och andra fysiska
förändringar.
Ängs- och betesmarker

Ängar och naturbetesmarker förknippas med en rik flora
av kärlväxter och har ofta betydelse för den biologiska
mångfalden och för upplevelsen av kulturlandskapet. Borås Stad hyser ett stort antal sådana områden.
Våtmarker

Våtmarker har stor betydelse för många djur- och växtarter. I kommunen finns många våtmarksområden, enligt
länsstyrelsens våtmarksinventering.

Läs mer på:
lansstyrelsen.se/vastragotaland

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN
MED HÖGA NATURVÄRDEN
•

Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked
och bygglov i eller i anslutning till värdefulla naturområden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön
bedömas.

•

Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I)
eller ”mycket högt naturvärde”(klass II) gentemot
åtgärder som påverkar området negativt.

•

Områden med ”höga naturvärden” (klass III) ska så
långt möjligt värnas gentemot åtgärder som påverkar området negativt.

•

Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden
av klass I eller II inte kan förhindras ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen.

•

Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för djur
och växter gentemot åtgärder som påverkar området
negativt.

•

Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att
fortleva på den plats de finns.

•

Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga naturvärden inom kommunen.

Vissa träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden och har stark koppling till kulturlandskapet.
Skyddsvärda träd har inget formellt skydd i miljöbalken,
men genom att de uppmärksammas
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Friluftsliv
Borås erbjuder ett brett utbud av rekreations- och friluftsområden, såväl nära staden och tätorterna som på
landsbygden. Med en tätare stad ökar behovet av stadsnära friluftsliv. Närhet till små och stora områden av olika
karaktär är avgörande för en aktiv livsstil och har positiv
inverkan på bl.a. fysisk och psykisk hälsa. Att hålla ihop
bebyggelsen och värna de gröna kilarna runt staden möjliggör ett långsiktigt och stadsnära friluftsliv.

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN
MED HÖGA FRILUFTSVÄRDEN

Utpekade områden med höga friluftsvärden är större områden med exempelvis anläggningar, spår och leder. Vissa
badplatser vid de större sjöarna finns med för att visa på
vikten av att upprätthålla tillgängligheten utmed strandremsor. Det kan också vara områden med potential eller
behov av att utveckla friluftslivet genom olika åtgärder.
Kartan redovisar därför områden där hänsyn kan behöva
tas både till det befintliga friluftslivet och till möjligheten
att utveckla nytt. Söder om staden finns ett särskilt behov
av att skapa nya områden för rekreation och friluftsliv, i
synnerhet då regementsområdet och Gässlösa förtätas
med fler bostäder. Områdena är i vissa fall relativt utbredda och visar främst vikten av att ta hänsyn till friluftslivets
förutsättningar då olika intressen vägs mot varandra.

•

I områden med höga friluftsvärden ska hänsyn tas till
befintligt friluftsliv samt till möjligheten att utveckla
friluftslivet i framtiden.

•

Särskild hänsyn ska tas till tätortsnära friluftsområden för att säkerställa möjligheten till en aktiv livsstil
och god hälsa även när staden och tätorterna växer
med mer människor.

•

Kommunen ska i samarbete med andra aktörer aktivt
verka för att utveckla befintliga och nya områden för
friluftsliv med avseende på tillgänglighet och funktion.

Rya åsar, Mölarp-Krökling samt Yttre Åsunden-Torpasjön är av riksintresse för friluftslivet.
Dessa redovisas separat i avsnittet om riksintressen.
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Kulturmiljö

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN

I Borås finns de värdefulla kulturmiljöerna både på
landsbygden i form av exempelvis gamla odlingslandskap,
och i stadens och tätorternas bebyggelse, där bland annat
textilindustrins betydelse för bygden är utmärkande. Kunskapen om kommunens kulturmiljöer finns samlad i Borås
Stads Kulturmiljöprogram (2001) samt i dokumentet Industribyggnader i Borås Stad (1996). Kulturmiljöprogrammet är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram
för hur man ska hantera kulturmiljövårdens intressen i
kommunen. Programmet ska i första hand användas i
kommunens samhällsplanering och för handläggning av
bl.a. bygglovärenden, samt ge stöd och riktlinjer för vård
och säkerställande av bebyggelsen.

MED HÖGA KULTURMILJÖVÄRDEN

Kulturmiljöprogrammet är ett planeringsunderlag där
de utvärderade miljöerna ses som utredningsområden
där man inför konkreta exploateringsåtgärder bör göra
fördjupade studier av det specifika området. Dessa studier
kan innehålla analyser och rekommendationer som är
kopplade till de aktuella förutsättningarna. Det kan t.ex.
vara aktuellt med en arkeologisk utredning, en antikvarisk
förundersökning eller en analys av odlingslandskapet med
hjälp av historiskt kartmaterial.

•

Arbete pågår med att uppdatera Kulturmiljöprogrammet
så att miljöer från senare bebyggelseepoker inventeras och
integreras.
SKYDDADE KULTURMILJÖER

Kulturmiljölagen (KML) anger grundläggande bestämmelser till skydd för delar av kulturarvet genom
skydd för bland annat fornlämningar, fornfynd,
värdefulla byggnader (byggnadsminnen) och kyrkliga
kulturminnen.
I Borås finns också tre områden av riksintresse för
kulturmiljövård. Dessa har skydd enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken. Områdena redovisas i avsnittet om
riksintressen.
Information om skyddade kulturmiljöer inom finns
redovisade via Riksantikvarieämbetets webbplats.
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•

Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt
för kunskapen om och hänsynstagandet till kommunens värdefulla kulturmiljöer.

•

Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer
med kulturhistoriskt värde mot åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.

•

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och
landskapsbild vid placering och utformning av ny
bebyggelse och anläggningar

•

Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och landskapsmiljöer från åtgärder som försämrar upplevelsen av, och tillgängligheten till dessa.
Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till bebyggelse- eller
landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden ska
påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade utredningar genomföras för att säkerställa
att utpekade värden inte går förlorade utan istället
bevaras och berikas.

Hänsyn och riksintressen

Areella näringar
De areella näringarna, ibland kallade gröna näringar, har
stor betydelse för natur- och kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att
behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns
för att möjliggöra en viss lokal livsmedelförsörjning, för
att vårda skogen och hålla landskapet öppet.
Jord- och skogsbruk är enligt MB 3 kap 4§ av nationell
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i
anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om behovet inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. En sammanhållen bebyggelse och
restriktiv hållning gentemot ianspråktagande av produktiv
jordbruksmark ska därför gälla för att värna om jordbrukets förutsättningar på lång sikt. Stor försiktighet gäller
också för ny bebyggelse i obebyggda skogsområden eller
i områden där skogsbruk kan försvåras. Genom att sträva
efter att hålla ihop bebyggelsen och undvika åtgärder
som fragmenterar landskapet kan hänsyn tas till allmänna
intressen som natur, - kultur och rekreationsvärden.

RIKTLINJER FÖR AREELLA NÄRINGAR
•

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk.

•

Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyggelse eller annan ändrad markanvändning får inte
försvåra för rationellt brukande av jordbruksmark.

•

Om exploatering av jordbruksmark ändå övervägs
ska en bedömning och avvägning mellan byggnation och allmänna intressen göras. Bedömning
ska göras utifrån frågan om jordbruksmarken är
brukningsvärd. Om jordbruksmarken bedöms brukningsvärd ska bedömning göras utifrån huruvida
exploateringen är av väsentligt samhällsintresse
samt om exploateringen kan ske på annan plats än
på brukningsvärd jordbruksmark.

•

Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av jordbruksföretag ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas
så att störningar i form av till exempel buller och
lukt och risk för konflikter mellan bostäder och
jordbruksföretagen undviks.
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Råvarutillgångar & samhällsviktiga verksamheter
Dricksvatten

Tillgång på vatten för dricksvattenförsörjning är en central naturresurs av stort samhällsintresse. Vattenförekomsten är en sårbar del i vattenförsörjningen som ställer höga
krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådant som kan
påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Vattentäkter är skyddade genom vattenskyddsområden som innebär
vissa begränsningar och restriktioner på verksamheter och
boende. Länsstyrelsen, och för vissa mindre täkter kommunen, beslutar om skyddsområden och vilka bestämmelser som gäller i skyddszonerna.
För den allmänna dricksvattenförsörjningen i Borås tas
råvatten från Öresjö och processas i Sjöbo vattenverk.
Denna försörjning står för över 90 % av allt kommunalt
dricksvatten. Reservvatten kan ledas från Ärtingen till
Sjöbo vattenverk, i händelse av produktionsstörningar i
Öresjö. Produktion av dricksvatten sker även i Dalsjöfors,
Rångedala, Bredared och Hedared. Alla vattentäkter inom
Borås Stad som producerar allmänt dricksvatten har ett
gällande skyddsområde, inklusive Ärtingen. Dessutom
ingår delar av Ramslätts skyddsområde i Marks kommun
även i Borås.
Vattenförsörjning på längre sikt

Råvattentillgången bedöms vara god i kommunen, med
det finns periodvis en kapacitetsbrist i Sjöbo vatten-verk.
Med en beräknad befolkningsökning på upp till 140 000
invånare till 2035 behöver dricksvattenproduktionen
anpassas. Det kan innebära att leveranssäkerheten på sikt
behöver öka genom ytterligare ett vat-tenverk. Produktionen på Sjöbo kommer därför behöva ses över för att möta
framtidens behov, detta är ett arbete som är planerat att
starta 2017. Det finns idag inga beslut om lokalisering av
eller byggnation av ett nytt verk.
För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en långsiktigt
säkrad dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv kan behovet av redundant dricksvattenproduktion
vara avgörande. Redundans avser bl.a. systemens tillförlitlighet och förmågan att upprätthålla en god vattenförsörjning även vid störningar. Det skulle i Borås innebära att
råvatten kan behöva tas från någon av de identifierade
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potentiella dricksvattentäkterna samtidigt som Öresjö och
Ärtingen behålls i produktion.
Det finns ett antal potentiella dricksvattentäkter som kan
vara värdefulla för att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning i Borås. Planering och exploatering behöver
ta nödvändig hänsyn så att möjligheten att nyttja dem
för framtida dricksvattenproduktion inte äventyras. De
identifierade grundvattenresurserna är stora, men kan inte
ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås har
behov av. Därför avses inte de potentiella dricksvattenresurserna för grundvatten ingå i en framtida dricksvattenförsörjning av Borås Stad. Följande potentiella ytvattentäkter pekas därför ut som områden där särskild hänsyn bör
tas:
•
•
•
•

Säven
Tolken
Åsunden
Frisjön

I Borås Stads VA-plan föreslås att initiativ tas till en regional vattenförsörjningsplan. Ett regionalt samarbete kan
trygga Borås vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv.
Genom en regional vattenförsörjningsplan skapas ett
underlag för en robust och klimatsäker dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv.
RIKTLINJER FÖR
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
•

Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricksvattenförsörjning med avseende på både vattentäkt
och produktionsanläggning.

•

I anslutning till utpekade potentiella vattentäkter
ska särskild hänsyn tas till möjligheten att utnyttja
dem för framtida dricksvattenproduktion.

•

Mellankommunal samverkan ska ske så att åtgärder
inte planeras som riskerar att påverka dricksvattenförsörjningen negativt. En regional vattenförsörjningsplan är en del i ett mellankommunalt samarbete kring vattenförsörjning.

Hänsyn och riksintressen

VA-försörjning (Vatten och avlopp)

Arbetet med strategisk VA-planering sker i linje med
åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Genom
arbetet bidrar Borås stad till målet att uppnå god ekologisk
status, god kemisk status och god kvantitativ status i de
vattenförekomster som finns i kommunen. Dagvatten är
en fråga som får särskild fokus. Borås Stads Riktlinjer för
dricksvatten- och avloppsförsörjning innehåller ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar och
långsiktigt VA-försörjning i kommunen. Därtill har Borås
Stad tagit fram en Vatten- och avloppsförsörjningsplan
som anger vilka åtgärder som behövs inom VA-försörjningen.

RIKTLINJER FÖR VA-FÖRSÖRJNING

Avlopp

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och
verksamheter i kommunen fungerar bra på det stora hela.
I vissa områden behöver det göras en del förbättringar.
Utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska,
liksom risken för att människor blir sjuka av en dålig
hantering av avloppsvatten. Avloppsrening sker idag
huvudsakligen på Gässlösa. Inom några år kommer detta
ersättas av ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken som
en del i ett samlat Energi- och Miljöcentrum.

•

Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten och avloppsförsörjning ska ha en godkänd
anläggning.

•

För områden som är aktuella att ansluta till
allmänt VA-nät ska kommunen överväga ny detaljplan i syfte att reglera befintlig bebyggelse samt
för att förtäta bebyggelsen så att fler fastigheter
ska dela på kostnaden för vatten och avlopp.

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska verksamhetsområdet antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-,
spill- och dagvatten

•

Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för
minskad belastning på ledningsnät och recipienter.
Nya almänna dagvattenanläggningar dimensioneras för ett regn som har återkomsttid på 50 år.

•

Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa
når recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan.

•

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar
miljön för upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.

Dagvatten

Områden i behov av förändrad VA-försörjning

Dagvattenhanteringen från bebyggda områden handlar i
vanliga fall om att avleda vattnet på ett säkert sätt till ett
vattendrag. Miljökraven ökar på avledningen för att förbättra statusen på vattendragen. Borås Stads Riktlinjer för
dricksvatten- och avloppsförsörjning gäller för dagvattenhanteringen.

Inom Borås Stad har ca 30 områden med sammanhållen
bebyggelse identifierats som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Områdena har genomgått behovsbedömning av vart en förbättrad VA-lösning är mest angelägen. I
dessa områden kan krav komma att ställas på att kommunen ordnar vatten och/eller avlopp i ett större sammanhang med stöd i Lagen om allmänna vattentjänster. Med
detta i åtanke är det särskilt viktigt att inte ny bebyggelse
tillkommer där kommunen kan bli skyldig att bygga ut
kommunalt VA.
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Utifrån behovsbedömningen i VA-planen skall allmänt VA
byggas ut till följande områden:
• Kvarbo-Hästhagen (start 2016)
• Bosnäs (start 2017)
• Kullasand (start 2018)
För en del av de övriga bedömda områdena kan behov
finnas men kunskapen om bl.a. status på enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning är för låg för att ge en korrekt
bedömning. Det krävs ett vidare arbete med att säkerställa och fördjupa informationen om områdena i de olika
kategorierna. Mer information finns i VA-planen.
RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN MED
BEHOV AV FÖRÄNDRAD VA-FÖRSÖRJNING
•

Ny bebyggelse bör inte tillåtas om det innebär att
kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt VA enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

•

Vid utbyggnad och förtätning i områden som är
föremål för utbyggnad av kommunalt VA så ska
nybyggnation tillåtas endast om det gynnar en
kostnadseffektiv utbyggnad av VA-nätet. Även dagvatten ska vara en integrerad del det kommunala
verksamhetsområdet.

Energiproduktion och distribution

Det kommunägda bolaget Borås Energi och Miljö producerar biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el med förbränning,
vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer att samordnas i en ny anläggning på Sobacken för att utgöra ett
samlat energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshantering, energiproduktion och avloppsrening.
Bebyggelse påverkar energiförbrukningen både genom
struktur och utformning. Den bebyggelsestruktur som
översiktsplanen föreslår är energieffektiv bl.a. genom
att förtätning möjliggör för ny bebyggelse att integreras i
befintliga system. Det möjliggör också ett mer energieffektivt resande. Byggnaders klimatavtryck påverkas även
av materialval och hur energieffektiv byggnaden är i drift.
Befintligt byggnadsbestånd kräver mycket energi per kvadratmeter jämfört med nybyggnationer. Klimatavtrycket
från byggnader behöver minskas genom ett livscykelperspektiv vid nybyggnation och renovering.
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Eldrivna transporter

Transportsektorn går i ökad takt mot eldrift, vilket
sannolikt kommer kräva en omfattande utbyggnad av
infrastruktur i form av elledningar och teknikbyggnader.
För att möjliggöra en övergång mot mer hållbara transporter behöver denna nya infrastruktur komma in i tidiga
planeringsskeden. Vidare behöver laddstationer för elfordon utvecklas och tillgängliggöras. Dessa bör placeras på
strategiska platser så att de blir nåbara för många.
Elförsörjning

En växande stad ställer krav på ytterligare elförsörjning
som är driftsäker. Planering för nya ledningar planeras
runt Borås, som på sikt ska ersätta det befintliga. De nya
ledningarna sträcker sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter,
Kråkered, Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum och ut mot industriområden och landsbygd. Längs
kabelsträckningen kommer ett antal mindre mottagningsstationer att byggas.
För att möta behovet av el till nya industrietableringar
i staden krävs nya nätstationer. Elnätet kommer också
byggas ut i växande bostadsområden. Hänsyn behöver tas
till elnätets utvecklingsbehov.
RIKTLINJER FÖR ENERGIPRODUKTION OCH DISTRIBUTION
•

Ny bebyggelse ska planeras så att den kan försörjas
på ett hållbart sätt med värme, kyla, vatten avlopp
och el.

•

Uppvärmning/kylning ska i första hand ske med
fjärrvärme/fjärrkyla eller förnyelsebara sätt.

•

Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer genom att förtäta bebyggelsen så att
tekniska system kan utnyttjas mer effektivt och för
att underlätta hållbara resvanor.

•

Klimatavtrycket från byggnader ska minskas genom
att ett livscykelperspektiv tillämpas vid nybyggnation och renovering.

•

Infrastruktur för att möta övergången mot fler eldrivna fordon kommer kräva utrymme och behöver
därför komma in i tidiga planeringsskeden.

•

Laddstationer för elfordon behöver utvecklas och
placeras i strategiska lägen.

•

Borås ska ha ett robust elnät och hänsyn ska tas till
elnätets behov av infrastruktur.

Hänsyn och riksintressen

Vindkraft

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som idag saknas i Borås Stad. Tillstånd har givits för vindkraftverk i
närheten av Rångedala, utanför Hedared samt söder om
Svaneholm. Inga av dessa verk har ännu uppförts. Åtgärder som försvårar uppförande av dessa verk ska undvikas.
Områdena finns redovsade på Vindbrukskollen.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I uppdraget ingår
att utreda tysta områden. Vindkraftsförutsättningarna har
tidigare utretts översiktligt i dokumentet Förutsättning för
att bygga vindkraftverk i Borås (2011) som bl.a. innehåller
vindkartering och identifiering av potentiella intressekonflikter. Utredningen skedde i samråd med grannkommuner, myndigheter och allmänhet. Vidare pågår arbete med
en landskapskaraktärsanalys som ska beskriva kommunens
olika landskapstyper. Detta utredningsmaterial är viktiga
underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram en vindbruksplan.
Kommunfullmäktige fastställde 2011 rekommendationer
kring principer vid etablering av vindkraft. Beslutet grundade sig på ovan nämnda utredning. Rekommendationerna är indelade under följande rubriker:
• Grupper av verk
• Estetisk placering av verk inom grupper
• Fri siktyta åt något väderstreck
• Vinst i lokalsamhället

RIKTLINJER FÖR VINDKRAFT
•

Borås Stad ska ta fram en vindbruksplan som tillägg
till översiktsplanen där möjligheterna att etablera
vindkraft utreds.

•

Vid eventuell etablering av vindkraftverk ska Kommunfullmäktiges rekommendationer kring principer
vid etablering av vindkraft tillämpas. Utredningarna
bakom beslutet rekommenderas som underlag vid
planering av vindkraft.

•

Planering av vindkraft nära kommungräns ska samrådas med berörd kommun.

•

För att säkerställa att eventuella områden som framöver pekas ut som lämpliga för etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens
intressen måste förfrågan ställas till myndigheten.
Alla ärenden avseende höga objekt ska remitteras
till Försvarsmakten. Samråd ska även ske med andra
berörda flygplatser vars MSA-ytor kan beröras.

Solenergi

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som med hjälp av
teknisk utveckling blir allt mer attraktiv. Med anläggningar
på t.ex. byggnader kan det också vara ett yteffektivt sätt att
producera klimatanpassad energi. Kommunen är positiv
till etablering av solenergianläggningar. Montering på tak
och mindre byggnader kräver i normalfallet inget bygglov.
På vissa byggnader t.ex. med kulturhistoriskt värde kan
bygglov behövas. För att anläggningar ska kunna vara i
drift över lång tid behöver det säkerställas att åtgärder i
anslutning till anläggningarna inte orsakar skugga som
försämrar förutsättningarna.

• Samordna med andra störningar.

Översiktsplanen pekar inte ut några områden för vindkraftsetableringar utan hänvisar det till vindbruksplanen.
Riktlinjerna för vindkraft i översiktsplanen grundar sig
därför på gällande beslut samt myndigheters rekommendationer.

RIKTLINJER FÖR SOLENERGI
•

Kommunen ska stötta och underlätta utvecklingen
av solenergianläggningar.

•

Vid planering för ny bebyggelse eller andra åtgärder i anslutning till befintliga anläggningar ska
förutsättningarna för fortsatt drift säkerställas.
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Avfallshantering

Avfall ses som en resurs som ska hanteras enligt ordningen minimering, återbruk, återvinning eller energiut-vinning. I sista hand ska avfallet deponeras. Borås har ett
väl utbyggt system för avfallshantering och produktion
av biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfall samlas och
sorteras på Sobacken söder om Borås där även biogasanläggning finns. Utsorterat hushållsavfall används för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket. När Ryaverket avvecklas
kommer även fjärrvärmeproduktionen till största del ske
på Sobackens samlade Energi- och Miljöcentrum.

RIKTLINJER FÖR UTVINNING
•

Värna naturresurser, såsom jord och skog, grundoch ytvatten, vind- och vattenkraft samt berg
och naturgrus gentemot åtgärder som negativt
påverkar framtida användning.

•

Anlägg bergtäkter på strategiska platser som
medför så lite transporter och störningar som
möjligt.

Bredband och mobilnät

Kommunens planering behöver tillgodose en markanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar avfallshantering. Återvinningsstationer- och centraler behöver finnas
på strategiska platser för att underlätta för människor och
företag att göra rätt i vardagen. Avståndet från hushåll eller verksamhet är ofta avgörande för viljan och förmågan
att bidra till insamling och sortering. I planeringssammanhang bör avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden.
Arbete pågår med att ta fram en ny Avfallsplan som ska
vägleda kommunens arbete med avfallshantering.

RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING
•

Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar
avfallshantering. Anläggningar för insamling
av avfall ska finnas i strategiska lägen så att
det är lätt att göra rätt och så att transporter
minimeras. Rimliga avstånd till bostäder och
verksamheter bör eftersträvas.

Utvinning

Inom Borås finns berg och en mindre mängd naturgrus.
Naturgrus är en ändlig resurs och ska användas endast
om det inte är möjligt att ersätta med bergkross.
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Snabb och trygg internetuppkoppling är avgörande för
kunskap och företagande och är i dag en naturlig del av
människors vardagsliv. IT-infrastruktur blir i allt högre
grad en förutsättning för äldres möjligheter att bo kvar
genom att exempelvis använda e-hälsohjälpmedel. Det
är särskilt viktigt för landsbygdens utveckling. Borås
Stad strävar efter att fler boråsare ska få tillgång till
fiberuppkoppling. Kommunen bygger ut fiber i tätorterna genom eget bolag, samt stöttar enskilda fiberföreningar ekonomiskt för utbyggnad utanför tätort. Det
fasta fibernätets anläggningar behöver ges plats i t.ex.
bostadsområden.
Mobilnätets infrastruktur i form av mobilmaster och
antenner för WIFI samt teknikbodar ska prioriteras i
tidiga planeringsskeden. Det är viktigt att denna infrastruktur finns på plats då nya bostäder eller verksamheter utvecklas. Tekniska funktioner för mobilnät ska
placeras så att de inte stör kringliggande verksamheter
eller bostäder.
Radio och TV

Häglaredsmasten öster om Borås är en viktig samhällsfunktion för radio- och tv-kommunikation. Inga åtgärder tillåts som påverkar dess funktion negativt.

Hänsyn och riksintressen

Södra Älvsborgs sjukhus

Sjukhuset i Borås har ett stort upptagningsområde och
är en stor arbetsgivare. Planeringen ska sörja för god
framkomlighet för utryckningsfordon samt god tillgänglighet för såväl sjukhusbesökare som anställda. Sjukhusets
utvecklingsbehov ska beaktas i den fysiska planeringen
genom samverkan mellan kommunen och Västra Götalandsregionen.

Räddningstjänst och utryckning

En tätare bebyggelse med fler människor ökar kravet på
att räddningstjänst och annan blåljusverksamhet kan lösa
sina uppgifter inom fastställda tidsramar. Det handlar
dels om framkomlighet i trafiken, dels om förmågan att
nå fram till och utrymma byggnader. Samråd ska ske med
räddningstjänsten i samband med planering av ny bebyggelse eller andra åtgärder. På sikt kan det finnas behov av
en eller flera nya brandstationer för att öka förmågan att
klara insatstiderna. Det finns idag ingen fastställd placering, men samhällsplaneringen ska vara öppen för och
samverka med räddningstjänsten kring kommande behov.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Råvarutillgångar
Naturgrustäkt
Dricksvattenförsörjning
Vattentäkt
Reservvattentäkt
Potentiell vattentäkt
Vattenskyddsområde

Samhällsviktig verksamhet
Avfallshantering
Avloppsreningsverk (avvecklas)
Avloppsreningsverk (planerat)
Dricksvattenproduktion
Energiproduktion
Energiproduktion (planerad)
Kommunikationsanläggning
Räddningstjänst
Sjukhus
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Miljö, hälsa och säkerhet
Avsnittet redovisar hänsynstyper och i vissa fall områden
där det kan finnas miljö- eller hälsorisker som planeringen
behöver ta hänsyn till. Översiktsplanen har starkt fokus
på förtätning av redan byggda områden som kan innebära
utmaningar vad gäller t.ex. buller och markförhållanden.
Många aspekter kommer behöva utredas vidare men översiktsplanen ger en grundläggande bild av vilka intressekonflikter som kan uppstå och vilken hänsyn som behövs.

Vatten- och luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)

MKN för vatten syftar till att skydda vårt vatten från
föroreningar och människors hälsa och säkerhet samt att
uppfylla de krav som ställs för medlemskap i EU. Alla
länder antog 2000 det så kallade ramdirektivet för vatten,
direktivet bygger på en insikt om att Europas invånare måste vårda sina vattenresurser bättre. I Sverige har
vattendirektivet införlivats i den svenska lagstiftningen genom miljökvalitetsnormer för vatten. Arbetet med att nå
god status i vattnet är organiserat genom fem vattenmyndigheter i landet, som avgränsas utifrån avrinningsområde.
Borås tillhör Västerhavets vattenmyndighet.

Information om de enskilda vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer och status finns i
databasen VISS (viss.lst.se) och i kartfunktionen
Vattenkartan (vattenkartan.se).
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Målen med arbetet överlag är följande:
•
•
•
•

God status på yt- och grundvatten
God tillgång på vatten
Att vattenkvaliteten inte försämras.
Att framtida generationer ska få uppleva god 		
vattenkvalitet.

Det är viktigt att kommunen säkerställer god vattenkvalitet för alla medborgare idag och i framtiden. Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som bedöms kunna påverka
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt. Ingen ny
verksamhet som gör att MKN för vatten överträds ska
tillåtas, samt att det ska göras möjligt att uppnå MKN.
Befintlig verksamhet ska sträva efter att förbättra vattenförhållandena.
RIKTLINJER FÖR ATT
UPPRÄTTHÅLLA GOD VATTENKVALITET
•

Borås stad ska genom planering sträva efter att
uppnå samt bibehålla god status för vatten.
Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och
kemisk vattenstatus och/eller statusen ska inte
försämras.

•

Användning av mark och vatten ska ske på ett
sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den biologiska mångfalden samt natur-,
kultur- och friluftsvärden bibehålls.

•

Naturresurser, som grund och ytvatten, vattenkraft med mera ska värnas mot åtgärder som
negativt påverkar framtida användning.

•

Grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker,
ska skyddas mot åtgärder som negativt kan
påverka MKN för vatten.

Hänsyn och riksintressen

Miljökvalitetsnormer för luft (MKN)

Frisk luft fri från föroreningar innebär att miljö och
människors hälsa inte påverkas negativt. Utsläppen
kommer från transporter, förbränning, uppvärmning och
industrier. Luftföroreningar transporterars även in i Sverige över riksgränsen. Utsläppen från transporter är den
luftförorening som främst ger hälsoproblem eftersom den
sker i gatunivå där människor vistas.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljö samt uppfylla EU-krav. MKN är
föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett
geografiskt område. Borås stad ansvarar för att normerna
följs i samverkan med luftvårdsförbundet Luft i Väst. Partikelmätningar (PM10) gjorda av Borås Stad visar att halterna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet och dygnsmedelvärdet i kommunen. Vid förtätning
av staden kommer fler människor vistas på samma yta och
fler människor kommer att påverkas av luftföroreningar.
Det kan även leda till mer trafik lokalt som i sin tur ökar
mängden föroreningar i luften. Fler huskroppar kan göra
att omblandningen av luften minskar och därmed koncentreras halterna. Exakt hur koncentrationen ser beror på
hur byggnader ser ut och var de placeras. Att översiktsplanen styr mot ett ökat hållbart resande är viktigt för att inte
halterna av luftföroreningar ska öka.
RIKTLINJER FÖR ATT
UPPRÄTTHÅLLA GOD LUFTKVALITET
•

Borås stad ska genom planering sträva efter att
uppnå samt bibehålla god status för luft.

•

Vid ny exploatering ska det säkerställas att åtgärderna inte orsakar/bidrar till ett överskridande av
miljökvalitetsnorm.

•

Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsystem med högre andel gång-, cykel- kollektivtrafik.

•

Kommunen ska följa upp effekterna på luftkvaliteten från stadsbyggnad och förtätning och vid
behov ska negativa effekter reduceras.

Buller och vibrationer
Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor
i Sverige. Vägtrafikbuller är den vanligaste formen men
även buller från bl.a. järnväg och industri förekommer i
Borås. Buller kan påverka livskvaliteten negativt genom
t.ex. sömnstörningar eller ge upphov till stress och till det
relaterade sjukdomar.
Miljökvalitetsnormer för buller (MKN)

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags
målsättningsnorm, det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter
på människors hälsa av omgivningsbul-ler. Kommuner
och myndigheter ansvarar för att miljökvalitetsnormer
följs, främst genom kart-läggningar och åtgärdsprogram.
Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare
samt Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram
för att minska bullerstör-ningar
Borås Stad kartlade bullersituationen 2012 där cirka 25
procent av Borås Stads invånare är utsatta
för bullernivåer mellan 55 och 75 dBA, främst från väg
och järnväg.
Buller i bebyggelseplaneringen

Översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga bebyggelsemiljöer och att bebyggelseutvecklingen sker i urbana
stråk och i stationsnära lägen. Förtätningsmöjligheterna
tenderar att stå i konflikt med de stora genomfartslederna,
t.ex. väg 40 och 42. Hantering av buller i bebyggelseplaneringen kommer därför få allt större fokus framöver. För
att möjliggöra fler bostäder i bra kollektivtrafiklägen samt
gång- och cykelmöjligheter behöver bebyggelsen lokaliseras och placeras så att buller minimeras. Mindre känsliga
byggnader som verksamheter eller parkeringshus kan
och bör placeras som bullerskydd för bostäder och andra
känsliga byggnader. I detaljplaneskedet behöver fördjupade bedömningar och mer detaljerade bullerutredningar
göras och eventuella restriktioner i bebyggelsen fastställas.

Aktuella bullerkarteringar för väg och järnväg finns på boras.se
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Mer kunskap, kartläggning och hantering av buller kommer bli nödvändigt för att skapa en tät och attraktiv stad.
Teknisk utveckling inom fordons och bygg- och anläggningsteknik kommer till viss del kunna minska bullret vid
källan och skapa tystare miljöer. Men det är viktigt att inte
skapa miljöer som senare riskerar bli utsatta för oönskat
buller så att fortsatt stadsutveckling och verksamheter
hindras.
Vibrationer

I närheten av t.ex. väg och järnväg kan vibrationer från
trafiken utgöra en olägenhet för boende och de som vistas nära transportlederna. Vid planering nära större transportleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband
med detaljplanläggning och lovgivning. För vibrationer
finns Svensk Standard SS 460 48 61, Vibrationer och stöt.
Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna flera
myndigheters arbete med omgivningsbuller. I detta arbete
hanteras även vibrationer. Resultat av pågående arbete
presenteras löpande på Naturvårdsverkets hemsida.

Störande verksamheter

Med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet finns i Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” riktvärden för
skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatsområden.
Det kan handla om såväl buller som luktspridning. Verksamheter med skyddsavstånd finns på flera håll i kommunen och ska respekteras vid planering för ny bebyggelse.
Bedömning av skyddsavstånd och påverkan på t.ex.
bostadsbyggande får utredas från fall till fall. Den långsiktiga intentionen är att störande verksamheter lokaliseras
tillsammans och utanför den blandade stadsmiljön. Befintliga störningskällor i centrala staden kan på sikt flyttas till
andra platser. I del 2, Mark- och vattenanvändning föreslås
utredningsområden för nya verksamheter där lämpligheten för störande inslag kan prövas.

RIKTLINJER FÖR BULLER OCH VIBRATIONER

RIKTLINJER FÖR

•

Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god
ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny exploatering.

STÖRANDE VERKSAMHETER

•

Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och
äldre vistas.

•

Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas
till områden som redan är bullerpåverkade.

•

Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra
mindre bullerkänsliga funktioner placeras som
avskärmning mot bullret.

•

Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för
att minska antalet bullerutsatta bostäder och
människor. Bullersituationen behöver utredas och
uppdateras med en ny kartläggning.

•

Vid planering och byggnation i närheten av väg och
järnväg ska riktvärden för vibrationer beaktas.
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•

Rekommenderade skyddsavstånd till störingskällor ska respekteras. Bostäder bör placeras så att
pågående verksamheter inte riskerar restriktioner
i efterhand.

•

Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans på platser där de inte påverkar bostäder,
människor och stadsliv negativt.

Hänsyn och riksintressen

Farligt gods

Transport av farligt gods sker på väg och järnväg i hela
kommunen. Rekommenderade skyddsavstånd finns för
väg27/40, väg40, väg27, väg41, väg42/ samt väg 1757,
Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust till kustbanan,
vid passage genom Borås kommun. Förbud mot farligt
gods gäller på Arlagatan/Kungsgatan samt Centralbron.
Godstransporterna förväntas öka, därmed även farligt
gods, samtidigt som Borås strävar efter förtätning av
befintlig bebyggelse och i lägen som kan tangera leder för
farligt gods. Liksom buller kommer frågan om närhet till
farligt gods få större fokus i den fortsatta planeringen.
Länsstyrelsen anser att riskfrågor ska beaktas vid planering inom 150 meter från farligt godsled. Borås Stad har
tagit fram rapporten Skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods i Borås för att se vilken hänsyn som behöver
tas vid planering av ny bebyggelse. Rapporten beskriver
en metod för hur man kan utreda frågor om farligt gods
som ligger inom 150 meter från transportleden. Syftet
är att underlätta en tidig bedömning av vilka utredningar
som kan krävas för att hitta lämplig markanvändning samt
möjliga åtgärder. Exempelvis kan vissa mindre känsliga
verksamheter som parkeringar och tekniska anläggningar ligga närmare tranportleden så att känslig bebyggelse
hamnar på tryggt avstånd. Rapporten möjliggör också
en samsyn med bl.a. Räddningstjänst och länsstyrelsen.
Dialog med dessa instanser i tidigt skede är viktigt för en
smidig planeringsprocess.

Vid dessa platser kan tekniska lösningar vara ett sätt att
nå en tillfredsställande risknivå. Det kan handla om val av
byggnadsmaterial, lösningar för ventilation, utrymningsvägar eller andra åtgärder som minimerar riskerna. Detta
behöver hanteras i detaljplaneskedet i samverkan med
andra aktörer.
RIKTLINJER FÖR PLANERING
UTMED FARLIGT GODSLEDER
•

Utpekade farligt godsleder genom Borås ska beaktas vid samhällsplanering så att deras funktion inte påverkas negativt och så att hälsa och
säkerhet för de som vistas nära transportleden kan
säkerställas.

•

Rapporten Skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods i Borås bör ligga till grund i fortsatt
samhällsplanering nära farligt godsleder. Borås
Stad bör sträva efter samsyn med Länsstyrelsen
och räddningstjänst kring farligt godstransporter.

•

I områden där stadsutveckling kan stå i konflikt
med farligt godsleder kan tekniska lösningar vara
ett sätt att nå en tillfredsställande risknivå.

•

På sikt vill Borås att leder för gods och då särskilt
farligt gods leds om till lägen utanför centrum.
Dessa bör fortsatt utredas.

Stadsutveckling sområden där intressekonflikter
kan uppstå

För riskhantering av farligt gods är bästa skyddet att hålla
avstånd till riskkällan. Samtidigt kan potentialen att förtäta
bebyggelsen i vissa fall vara så avgörande för stadsutvecklingen att andra lösningar behövs. Utvecklingen av
stadskärnan samt urbana stråk tangerar i vissa fall farligt
godsleder. Det gäller främst följande områden:
• Korsningen Alingsåsvägen-Norrby långgata.
• Korsningen Varbergsvägen-väg 40.
• Korsningen Druveforsvägen-väg 40.
• Området vid Bryggaregatan-väg 40-väg 41.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Riskavstånd farligt gods-led (150 m)
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Översvämningsrisk

Risken för översvämningar ökar med ett förändrat klimat i
och med ökad nederbörd, stigande vattennivåer och högre
temperaturer. Särskilt har risken för skyfall fått ökat fokus
i samhällsplaneringen på senare tid.
I Borås är det främst utmed Viskan som det finns översvämningsrisk vid höga vattenflöden. Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Lillån samt Viaredssjön visar naturligt uppkomna översvämningszoner vid
100-årsregn, framtida 100-årsregn samt vid beräknat
högsta flöde. Dammar finns vid Ålgården, Druvefors,
Rydboholm och Svaneholm. Inga av kommunens dammar översvämmas vid ett 100-årsregn. Vid beräknad
högsta vattenflöde, sk BHF, som är betydligt högre än ett
100-årsregn, översvämmas fler kraftverk och dammar.
Områden med större utbredning av översvämningar finns
från Pantängen och genom centrum till Göta.
En mer översiktlig översvämningskartering över hela
Viskan, redovisar större utbredning av översvämningar
vid Marsjöarna, i Gingri dalgång samt från Göta ner till
Guttasjön

ett klimatanpassningsperspektiv som att sträva efter att
minimera hårdgjorda ytor eller att dra nytta av ekosystemtjänster.
RIKTLINJER FÖR PLANERING I
OMRÅDEN MED ÖVERSVÄMNINGSRISK
•

Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande
klimatanpassningsåtgärder i planeringen. Framtida
klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst
ett 100-årsperspektiv.

•

Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder
inom eller i anslutning till riskområden för översvämning ska noggranna riskbedömningar göras.

•

Vid behov ska nödvändiga klimatanpassningsåtgärder vidtas, t.ex. anpassning av bebyggelse och
anläggningar eller genom att dra nytta av ekosystemtjänster.

•

Kommunen kan i det fortsatta arbetet identifiera lågpunkter och ytvattenvägar, framförallt i tätorter, för
att hitta eventuella problemområden.

En översiktlig skyfallsutredning har genomförts, enligt
uppdrag i VA-planen om att ta fram en plan för säker
ytvattenhantering. Utredningen är en lågpunktskartering
och analysen identifierar lågpunkter i terrängen där det
kan finnas översvämningsrisk om kapaciteten hos befintligt dagvattennät överskrids vid ett skyfall. Analysen utgör
ett underlag för eventuella klimatanpassningsåtgärder och
i detaljplanearbete.
Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” (2011) samt
”Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett
verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse” ger
vägledning vid planering i vattennära områden. Handboken innehåller en planeringsmodell samt rekommendationer om dimensionerande höjder för olika planeringssammanhang. Ett annat underlag är ”Regional handlingsplan
för klimatanpassning ”som bl.a. rekommenderar åtgärder
som baseras på ekosystemtjänstperspektivet.
Kartan visar en översiktlig bild av översvämningsriskerna
i kommunen och indikerar var det kan behövas noggrannare utredningar. Vid detaljplanering eller andra åtgärder
i riskområden ska fördjupade utredningar göras och nödvändiga åtgärder vidtas. Generellt bör planeringen ha
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HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
100-årsflöde
Beräknat högsta flöde
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Risk för ras, skred och erosion

Dåliga grundförhållanden kan innebära risk för skred, ras
och erosion, d.v.s. att sten-, jord- eller sandmassor kan
sättas i rörelse. Det kan leda till skador på bebyggelse
eller på människor. Skred och ras kan ske naturligt eller
genom mänsklig påverkan såsom förändrad markanvändning eller vattennivåer. Klimatförändringarnas påverkan
på nederbördsmängden kan på sikt bidra till erosion och
översvämningar vilket höjer risken för skred och ras.
Statens Geotekniska Institut (SGI) bedömer de geotekniska förhållandena i kommunen som generellt gynnsamma ur geoteknisk säkerhetssynpunkt eftersom marken
främst utgörs av berg och morän. I Viskans dalgång,
i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns
isälvsavlagringar med grus och sand samt nära vattendragen finare sediment och silt. Hela kommunen ligger
över högsta kustlinjen. Det innebär att lera, som normalt
innebär högre skredrisker, med några få undantag saknas.
I bebyggda delar och i områden där många människor
vistas finns skred- och rasrisker i anslutning till vattendrag.
Det handlar där om branta strandbrinkar, finare sediment
och torv. Aktuella områden finns i Borås längs Viskan och
Lillån, i Sandared, utanför Fristad samt i Svaneholm längs
Viskan.

En översiktlig stabilitetskartering genomfördes 2004. Karteringen gjordes enbart för utvalda bebyggda områden
och ger därmed inte en heltäckande bild av förhållandena
i kommunen. Vid detaljplanering måste det därför alltid
göras en bedömning av ras, skred och erosion i enlighet
med PBL.
RIKTLINJER FÖR
RAS, SKRED OCH EROSION
•

Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och stabilitetsutredning görs, samt genom
att krav på detaljerad undersökning ställs vid
bygglov eller bygganmälan.

SGI har tagit fram en Vägledning ras, skred och
erosion med kartunderlag. Översiktliga värderingar av stabilitetsförhållanden kan göras utifrån det
underlaget.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Jordarter (grov indelning)
Berg
Isälvssediment
Morän
Postglacial sand--grus
Torv
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Förorenad mark

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten,
sediment eller byggnader där halten av något ämne är så
hög att den kan utgöra risk för människors hälsa eller för
miljön. Förorenade områden i Borås Stad har inventerats
översiktligt. Djupare inventeringar, och i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans sediment.
Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms
Borås. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra
mindre områden med olika typer av föroreningar som kan
behöva någon form av efterbehandling. På länsstyrelsens
webbplats finns kartering av potentiellt förorenade områden som uppdateras löpande. Områdena är indelade i en
skala från 1-4 där klass 1 innebär mycket stor risk och har
högst prioritet vid eventuell efterbehandling.
Potentiellt förorenade områden finns redovisade på länsstyrelsens webbplats --> infokartan

Vid planering och i bygglovsärenden bör man i tidigt
skede beakta risken för att ett område kan vara förorenat
och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Särskilda markundersökningar kan behövas på plats. Översiktsplanen
föreslår förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse, i några fall verksamhetsområden där risken för markföroreningar kan vara stor. Utredningar kommer behöva
göras i samband med att fördjupningar, planprogram och
detaljplaner tas fram.
RIKTLINJER VID FÖRORENAD MARK
•

Risk för förorenad mark ska alltid beaktas inför
planering av ny bebyggelse. Vid misstanke ska
markundersökning göras och nödvändiga åtgärder
vidtas.

I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och sand
som ger förhöjda markradonhalter och kan vara högriskområden. Vid nybyggnad bör mätning ske.
ÖVRIGA UNDERLAG

Kommunen har en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. De händelser som har betydelse
för samhällsplaneringen är framför allt avbrott i
den tekniska försörjningen, trafik olyckor, olyckor
vid transport av farligt gods, bränder, olyckor vid
anläggningar med farlig verksamhet och översvämningar. Tänkbara olyckor och deras konsekvenser
beskrivs översiktligt i ett separat dokument, Riskoch sårbarhetsanalys för Borås Stad.

Totalförsvaret
Bråts skjutfält

Bråts skjutfält med skjutbanor är ett militärt område som
ligger cirka fyra km söder om Borås tätort. Inom skjutfältet bedriver Försvarsmakten verksamhet. Skjutbanorna
används då alternativ saknas i närområdet. Borås Stad
samråder med Försvarsmakten angående naturreservatsbildning på Bråt.
Höga objekt

För att säkerställa att höga objekt, t.ex. vindkraftverk eller
byggnader, inte hamnar i konflikt med Försvars-maktens
tekniska system måste en förfrågan ställas till myndigheten. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre
än 20 m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen
bebyggelse.
RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN
AV BETYDELSE FÖR TOTALFÖRSVARET
•

Alla plan- och lovärenden inom områden av betydelse för totalförsvaret ska remitteras till Försvarsmakten.

•

Alla ärenden inom hela kommunen som rör höga
objekt, enligt definitionen ovan, ska remitteras till
Försvarsmakten

Markradon

Den övervägande delen av kommunen består av moränjordar som generellt är klassade som normalriskområde
för markradon. Inom normalriskområden förekommer en
variation i markradonhalt beroende på lokala geologiska
skillnader och grundvattennivåer.
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Se även kapitlet Riksintressen.

Hänsyn och riksintressen

Mellankommunala frågor
Mellankommunala intressen hanteras till stor del inom
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund som består
av Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga,
Mark, Herrljunga, Vårgårda samt Varbergs kommuner.
Samarbete sker också genom Västra Götalandsregionen
och Västtrafik i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.
Västra Götalandsregionen är upprättare av den regionala
planen för transportinfrastruktur. Det finns också vissa
områden som Borås och andra kommuner har gemensamma intressen av att utveckla, skydda eller ta hänsyn till.
Infrastruktur och gods

Väg 27, 40, 41, 42 samt 180 och 183 är viktiga för regional
pendling och är därmed av mellankommunalt intresse.
Dessa vägar ingår i Funktionellt prioriterat vägnät som är
vägar av betydelse för regional och nationell tillgänglighet. På FPV ska det vara smidigt att ta sig fram och man
ska eftersträva kontinuitet i tillgänglighetsstandard.De
utpekade vägarna utgör ett underlag för bl.a. åtgärdsplanering. Vid exploatering i anslutning till vägar i FPV behöver
konsekvenserna för tillgängligheten bedömas och eventuella åtgärder vidtas. Det är en mellankommunal fråga att
upprätthålla god regional tillgänglighet utmed dessa vägar.
Borås Stad verkar för en ny förbindelse mellan väg 180
och väg 27/40. Stråket finns markerat i ÖP06 och ligger
kvar i denna översiktsplan. Dåvarande Vägverket har tagit
fram en vägutredning för vägarna 42 och 180 och beslut
har fattats om att gå vidare med att 180 ska utgöra huvudvägsträckning för Borås–Tvåstad.
Samtliga järnvägar genom Borås är viktiga för regional
arbetspendling och kompetensförsörjning mellan kommunerna. Det ligger i alla kommuners intresse att verka för
bättre kapacitet och standard på dessa. Översiktsplanen
har starkt fokus på stationsnära planering som främjar mer
resande på järnväg. Borås ser positivt på en motsvarande
inriktning i grannkommunerna.

Borås ingår i ett antal nätverk som rör Götalandsbanans
utbyggnad. Kommunerna och kommunalförbunden
i stråket mellan Borås och Göteborg har tagit fram en
gemensam målbild för stråkets utveckling där Götalandsbanan utgör ryggraden. Målbilden beskriver ett starkt
stråk med goda kommunikationer, en gemensam arbetsmarknadsregion och brett bostadsutbud för ett enkelt
vardagsliv.
Godstransporter är en fråga som behöver hanteras gemensamt med såväl andra kommuner som med Trafikverket och andra myndigheter. Västra Götalandsregionen
beskriver i sin Godstransportstrategi behovet av starka
stråk och noder för gods. Borås medverkar i arbetet med
att utveckla godstransporterna i Sjuhärad och Västsverige.
Natur- och kulturmiljöer samt riksintressen

Området Västgöta fjällar där områdesskydd planeras
ligger delvis över gränsen mellan Borås, Bollebygd och
Vårgårda kommuner. Området ligger inom riksintresse
för naturvård och gränsen sammanfaller för närvarande
med ett område utpekat i myrskyddsplanen. Länsstyrelsen
jobbar just nu inte aktivt med områdesskydd av området,
men det kan bli ett reservat i framtiden.
Naturreservatet Tränningen sträcker sig in i Vårgårda
kommun.
Natura 2000-området Abborrås ligger vid gränsen till
Marks kommun. Åtgärder som sker i Marks kommun
skulle kunna påverka miljön i Natura 2000-området och
då kräva tillstånd.
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Övriga riksintresseområden som ligger nära eller
delvis inom andra kommuner:
•
•
•
•
•
•

Uttermossen (Mark)
Skephult (Mark)
Åsunden-Torpasjöområdet (Tranemo och
Ulricehamn)
Skogsbygden (Vårgårda och Bollebygd)
Lysjön (Svenljunga)

Dessa beskrivs närmare i kapitlet Riksintressen.
Vatten

Flera vattendrag och ytvatten sträcker sig över kommungränsen, t.ex. Åsunden-Torpasjöområdet, som är av riksintresse för naturvård. Dricksvattentäkten Öresjö samt av
översiktsplanen utpekade potentiella framtida vattentäkter
ligger delvis i eller har avrinningsområden i andra kommuner. Åtgärder på respektive sida om kommungränsen
kan påverka vattenstatusen på olika sätt. Det är därmed av
mellankommunalt intresse att gemensamt verka för god
status på de vatten som sträcker sig över kommungränserna.
Natur- och vattenområden kan generellt sägas utgöra en
grön infrastruktur som sträcker sig över stora områden,
ofta över kommungränser. Värnandet och utvecklandet av
grön infrastruktur kommer sannolikt bli en allt mer angelägen fråga att hantera i mellankommunalt eller regionalt
perspektiv. Detta kommer behöva stöd och underlag från
bl.a. länsstyrelsen och andra myndigheter.

RIKTLINJER FÖR MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
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•

Borås ska samverka med omkringliggande regioner kring frågor som rör exempelvis infrastruktur,
kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen.

•

Åtgärder som planeras i hänsynsområden som
korsar eller ligger nära kommungräns ska samrådas med berörd kommun.

Hänsyn och riksintressen

Riksintressen
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller
försvåra möjligheten att utnyttja områdena eller anläggningarna för avsett ändamål. För områden som är av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser
tillgodose dessa. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett
om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det
redovisade områdets gränser. Riksintressen anges i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
FÖR RIKSINTRESSEN I KOMMUNEN
Många riksintressen inom Borås Stad har gällt
under lång tid och kommunen har inte för avsikt
att föreslå förändringar i markanvändningen eller
andra åtgärder som påverkar dessa negativt. Kommunen delar i allt väsentligt synen på riksintressena som beslutats av statliga myndigheter.
•

Inriktningen är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska tillåtas som
påverkar riksintressenas motiv negativt.

Det ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riksintressevägarnas funktioner. Kommunen tillgodoser
riksintresset genom att planera för en stadsutveckling som
skapar förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt resande
och som harmoniserar med regional och nationell trafik.
Förtätningsstrategin behöver kombineras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och cykelnätet samt med olika
former av mobility management-åtgärder. Dialog mellan
kommunen och myndigheterna är viktig för att säkerställa
både lokal utveckling och bibehållen kapacitet och framkomlighet på vägarna.
Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås
upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överenskommelse om genomförandet av ÅVS:ens åtgärdsförslag och
hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet är att möjliggöra
förändrad markanvändning i Borås samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås Stad kommer därtill i
en trafikplan genomföra fördjupade utredningar av det
övergripande vägnätet för att identifiera åtgärder för att
hantera den långsiktiga trafikutvecklingen. Arbetet tar sin
utgångspunkt i bl.a. ÅVS Noden Borås och i samverkan
med Trafikverket.

Riksintresse kommunikationer

(3 kap 8 § Miljöbalken)
Enligt Miljöbalken ska anläggningar för kommunikationer som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem.

Järnvägar

I Borås stad är följande vägar av riksintresse
enligt Trafikverket.

Samtliga järnvägar i kommunen anges av Trafikverket
som riksintressen och ska skyddas mot åtgärder som
påverkar deras funktioner negativt. För Borås är samtliga järnvägar av stort värde för transporter till och från
kommunen. Översiktsplanens strategi att koncentrera ny
bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen stödjer ett ökat
resande på järnväg. Omvänt förutsätter denna strategi
att järnvägarna kan erbjuda ett attraktivt resande. Idag
är standarden på flera av järnvägarna för låg för att ge
tillräcklig kapacitet och restid. På sikt behöver banorna
därför rustas upp till bättre kapacitet.

•

Väg 27, Karlskrona – Göteborg

Järnvägar av riksintresse:

•

Väg 40, Göteborg – Västervik

•

Viskadalsbanan

•

Väg 41, Varberg – Borås

•

Kust till kustbanan

•

Väg 42, Borås – Trollhättan

•

Älvsborgsbanan

Vägar

För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och
upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner.

91

Hänsyn och riksintressen

Järnvägsstationer

Borås centralstation samt stationerna i Borgstena, Fristad,
Knalleland, Sandared och Viskafors är riksintressen som
ska skyddas mot åtgärder som påverkar deras funktioner
negativt.

Framtida järnväg

Fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket är
viktig för att möjliggöra både ett genomförande av järnvägen och en god stadsutveckling i Borås. För att undvika
situationer som kan försvåra utbyggnad av järnvägen och
samtidigt främja stadens utveckling, ska alla åtgärder inom
de utpekade korridorerna stämmas av med Trafikverket.

Götalandsbanans utredningsområde

Trafikverket har pekat ut sträckorna för nya stambanor,
där Götalandsbanan ingår, som framtida kommunikationsanläggningar av riksintresse. Utredningsområden
bestäms av ändamålet och Sverigeförhandlingens förutsättningar.
Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer
åtgärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där
beslut om slutlig lokalisering saknas. Tidshorisonten för
framtida åtgärder är svår att precisera, och därför är även
det externa markanspråket svårt att precisera. Trafikverkets utgångspunkt är att det i utredningsområdet inte ska
etableras ny bebyggelse eller bygglovspliktig verksamhet
som avsevärt kan försvåra framtida byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta tidiga skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur en föreslagen exploatering
i utredningsområdet kan komma att påverka eller påverkas
av höghastighetsjärnvägen. Behovet av dialog mellan
Trafikverket och kommunen är därför stort. Trafikverkets
utgångspunkt är att möjliggöra en fortsatt samhällsutveckling i berörda kommuner, utan att utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras.
Dialog pågår för närvarande mellan statliga myndigheter
kring hur riksintressefrågan kring Götalandsbanans sträckning ska hanteras innan en korridor är beslutad.
Borås Stads syn på riksintresset

Götalandsbanan är en avgörande samhällsbyggnadsfråga
för Borås och kommunen delar Trafikverkets intention
att gemensamt undvika situationer som väsentligt kan
försvåra utbyggnaden av höghastighetsjärnväg. Samtidigt
är de av lokaliseringsutredningen utpekade korridorsalternativens utbredning omfattande och täcker områden med
stor stadsutvecklingspotential. Det är därför angeläget att
utredningsarbetet fortsätter så att riksintressets avgränsning kan preciseras och minska i omfattning. Borås Stad
välkomnar förtydliganden från myndigheterna om hur
riksintressena för framtida järnväg ska hanteras.
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RIKTLINJER FÖR PLANERING OCH
ÅTGÄRDER INOM RIKSINTRESSEOMRÅDE FÖR FRAMTIDA JÄRNVÄG
•

Kommunen ska verka för Götalandsbanans utbyggnad med en centralt placerad station i Borås.

•

Inom samtliga utpekade korridorsalternativ för
järnvägen ska restriktivitet råda för ny bebyggelse
eller andra åtgärder som kan försvåra järnvägens
tillkomst. Bygglov, detaljplaneläggning eller andra
åtgärder inom korridorsalternativen ska samrådas
med Trafikverket fram till dess att en korridor har
fastställts.

Luftfartens riksintresse

För den civila luftfarten gäller att alla objekt oavsett typ,
master, torn, konstverk, skyltar, pyloner, byggnader etc,
skall remitteras till Luftfartsverket om de är högre än 20
meter över mark eller vattenyta.
Viader berörs Borås Stad av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 60 km kring flygplats där
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för
Landvetter, Säve, Trollhättan och Jönköpings flygplatser.
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den
MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan
på flygtrafiken. Lokalisering av höga byggnader/föremål
(exempelvis vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan
ska samrådas med berörd flygplats.

Hänsyn och riksintressen

Riksintressen
Riksintresse kommunikationer
Järnvägsstation
Befintlig järnväg
Befintlig väg
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse naturvård
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natura 2000
Riksintresse Natura 2000
Riksintresse Kulturmiljövård
Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård
och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Översiktsplanen föreslår inga
förändringar som påverkar riksintressena för naturvård
negativt.

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Följande områden anges av länsstyrelsen som riksintresse
för kulturmiljövård. Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna medför inga förslag som
påverkar riksintressena för kulturmiljövården.

Följande områden anges
som riksintresse för naturvård:

• Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns- 		
kommun)
• Fristad-Gingri
• Rydboholm

• Uttermossen (berör även Marks kommun)
• Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och
Ulricehamns kommun)
• Gingri
• Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bolle-		
bygds kommun)
• Rölle-Säggryd
• Skephult och Abborrås (berör även Marks kommun)
• Lysjön (berör även Svenljunga kommun)

93

Hänsyn och riksintressen

Riksintresse friluftsliv

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Översiktsplanen föreslår ingen förändring av markanvändningen som påverkar riksintresseområdena för friluftslivet
negativt. Översiktsplanens övergripande strategi att koncentrera ny bebyggelse till redan bebyggda områden fredar
riksintressena från negativa åtgärder. Områdena ska hållas
fria även från andra anspråk på enskild bebyggelse eller
andra åtgärder som kan påverka riksintresset negativt.

Följande områden har status som riksintresse Natura
2000:

• Yttre Åsunden-Torpasjön (berör även Tranemo och
Ulricehamns kommun)
• Rya åsar

kommun. Eventuella åtgärder i Mark kan påverka miljön
i området och kräver i så fall tillstånd. Samverkan ska ske
mellan Borås och Mark kring åtgärder som kan påverka

• Mölarp-Krökling

miljön).

Åsunden-Torpa utgör riksintresseområde sedan 1988. Rya
åsar och Mölarp-Krökling pekades ut 2017 efter samråd
med Borås Stad. Borås Stad och länsstyrelsen har enats
om avgränsningarna för de nya riksintressena för friluftsliv.

Riksintresse för totalförsvarets militära del

Riksintresse Natura 2000

(4 kapitlet 8 § Miljöbalken)
Natura 2000-områden har skydd i Miljöbalken, ofta i kombination med föreskrifter för naturreservat, markägaravtal
etc. Det krävs tillstånd för verksamhet eller åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område. Det gäller även utanför området, om det
på ett betydande sätt kan påverka miljön. Samråd krävs
med ansvarig myndighet, länsstyrelsen eller Skogsstyrelse,
för att se om verksamheten eller åtgärden kan påbörjas.
Tillstånd krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna
är direkt kopplade till eller nödvändiga för den skötsel
och förvaltning som behövs i området. Detta beskrivs i
bevarandeplanerna för respektive område.

•
•
•
•
•
•

Rölle
Backa
Tattarströmmarna
Mölarp och Kröklings hage
Tranhult
Abborrås. (Området ligger vid gränsen till Marks 		

(3 kap 9§ andra stycket Miljöbalken)
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte.
Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i
olika omfattning berörda av riksintressena.
I Borås stad finns inga riksintressen som kan redovisas
öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som inte
redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av
höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk.
Därför ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela lan-dets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför, och högre
än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse. Det innebär
att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på
remiss till Försvarsmakten. Informationen används också
som förberedelse för införandet av höga objekt i landets
flyghinderdatabas.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Sammanfattning
Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära
en betydande miljöpåverkan vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med en
miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva
de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas också
ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de
miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn i bedömningen,
och att identifiera synergier och målkonflikter.
Planförslaget

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Målområden är:
•
•
•
•
•

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Infrastruktur som hanterar tillväxten
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Regioncentrum med nationell och internationell kopp
ling

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige.
Götalandsbanan en del av denna nya stambana, med
planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station utan
betydande fysiska ingrepp i stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva
kompletteras genom tillägg eller fördjupningar.

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta följande nyckelområden/
aspekter:
• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för
ett hållbart resande.
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
• Planera för en sammanhängande grönstruktur.
• Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livs
miljö.
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt
utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin
och Viskan.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare
översiktsplanen, antagen 2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar
för de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och behov av bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de
möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte
mot förtätning.
Hållbarhetskonsekvenser

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra. En åtgärd
kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar med
ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att
åstadkomma långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.
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Miljökonsekvensbeskrivning

De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier
bedöms vara:
• Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart
resande
• Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna
samspel, motverka segregationen
• Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som
möter befolkningstillväxt

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot
samhället och en av vår generations största utmaningar
med risk för genomgripande påverkan på klimatsystemen
och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa
utsläpp står transporter för en betydande del som också
ökar. För att nå resultat är det därför avgörande att planera
för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen
minskar. För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de ekologiska, sociala
och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en
överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik
eller andra miljömässigt hållbara transportsätt, krävs att
dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den enskilde
invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det innebära att det för den boende i glesbygd
alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort
bör transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik
och gång/cykel framför bilåkande. Det är också en viktig
jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil.
I detta sammanhang är helhetssynen viktig, och det bör
därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås stad
innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i
mer glesbebyggda delar av kommunen, medan det innebär
att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra, mer
tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att
välja ett hållbart transportsätt innebär också en avvägning
där exempelvis avstånd mellan målpunkt och parkering
bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och
kollektivtrafikhållplats.
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Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det
också en mycket viktig social aspekt i avvägning mellan att
upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med
annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. Generellt sett gynnar det
en stads attraktionskraft och människors samspel om
människors behov av att transportera sig kan lösas utan att
allt för stor del av markanvändningen i staden upplåts till
infrastruktur. Det ger större förutsättningar för ytor för
mötesplatser, service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och
service för invånarna är samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt för
den enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse genom att förtäta i stråk och
motverka fysiska barriärer. Den föreslagna bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar
för resande med kollektivtrafik, cykel och för fotgängare.
För att förverkliga strategin och förverkliga mötesplatser
och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket
inte är möjligt att styra i översiktsplan. Det bör betonas
att översiktsplanen inte hindrar (och inte skall hindra)
lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk,
utan endast styr genom att stödja lokalisering av större
bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn på hållbarhet
skall också hänsyn tas till den individuella friheten och
olika invånares sinsemellan olika önskemål om boende
och vardagsliv.
Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ
miljöpåverkan för miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, men
vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och
åtgärdsprogram etc. Översiktsplanen bedöms inte leda till
överskridande av miljökvalitetsnormer.

Miljökonsekvensbeskrivning

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna Bostadsbyggande och boendemiljöer,
Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och
kultur samt Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller och att
värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra
sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och
principerna frångås i kommande planeringsskeden och
inte förverkligas.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men
vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram.
Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är
särskilt viktigt vid förtätning i bullerutsatta lägen för att nå
miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors
hälsa, samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö.
Åtgärdsförslag

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett
samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur. För att få
till en förändring krävs att det nya verkligen kan förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att
genomföra översiktsplanens intentioner krävs alltså att
varenda ny detaljplan och byggnation tillför något eller
förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.
Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand
åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kommande planskeden i syfte att förverkliga potentiella positiva
konsekvenser av översiktsplanen.
Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av:
ÅF-Infrastructure

Hela miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa på
boras.se/oversiktsplan
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Politisk styrgrupp
Tom Andersson (MP)
Morgan Hjalmarsson (L)
Projektledning
Karolina Rosén
Sebastian Andersson
Strategisk samhällsplanering, Stadsledningskansliet
I övrigt har tjänstepersoner från följande förvaltningar
aktivt medverkat i arbetet:
Stadsledningskansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och konsumentförvaltningen
Fritid- och folkhälsoförvaltningen
Kulturförvaltningen
Stort tack också till alla andra som varit med och bidragit
till den här översiktsplanen!
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