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1  Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infra-
struktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av 
försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor 
vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• väghållning-, park- och skogsverksamhet samt administration 
• persontransporter 

Tekniska nämnden SAMTLIGA 
VERKSAMHETER    

Belopp i tkr Utfall 
201904 

Utfall 
202004 

Årsbudget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Intäkter      

Statsbidrag 341 346 3 780 3 669 -111 

Övriga avgifter o. ersättningar 29 490 37 656 92 686 87 772 -4 914 

SUMMA INTÄKTER 29 831 38 002 96 466 91 441 5 025 

      

Kostnader      

Personalkostnader -20 250 -20 452 -68 581 -68 441 140 

Lokaler -6 081 -6 251 -11 843 -16 386 -4 543 

Material & Tjänster -65 784 -61 649 -200 117 -196 972 3 145 

Kapitalkostnader -14 350 -15 585 -44 775 -46 660 -1 885 

SUMMA KOSTNADER -106 466 -103 938 -325 316 -328 459 -3 143 

      

NETTOKOSTNAD -76 635 -65 936 -228 850 -237 018 -8 168 

Tekniska nämnden förutsätter att nämndens budgetram kompenseras med +1 885 tkr för att täcka ökade 
kapitalkostnader som nu fastställts för år 2020, samt att budgetkompensation med +873 tkr erhålls för 
dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertialrapport som 
årsredovisning. Totalt underskott för nämnden prognosticeras då bli 5 410 tkr. 

Prognostiserade budgetavvikelser redovisas under respektive avdelnings redovisning under avsnitt 4.3 
och 5.3. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden. 

 Genomfört Gångfartsområde är en trafikreglerings-
form som ställer krav på utformning där 
fordon inte får framföras med högre 
hastighet än gångfart. Fordonstrafik är 
alltså tillåtet med restriktioner. Gågata är 
en annan regleringsform där motorfordon i 
grunden är förbjuden med vissa undantag 
för ”nyttotrafik” och korsande trafik.  
Om meningen med uppdraget är att 
minska biltrafiken i stadskärnan och ge 
bättre förutsättningar för trivsammare 
mötesplatser och prioritera gående och 
cyklister så förefaller uppdraget kontrapro-
duktivt med hänsyn till Borås stads vision 
om att göra delar av stadskärnan bilfri.  
Tekniska nämnden kommer vid föränd-
ringar i centrum utreda lämplig reglerings-
form varav gångfartsområde är en möjlig-
het. 

2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,4 6,7 7 6,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

7,7 5,8 5 5,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
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förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av re-
habiliterande insatser. Under 2019 har man aktivt arbetat med sjukfrånvaro inom arbetsmarknadspolitiska 
anställningar och har därmed lyckats sänka förvaltningens totala sjukfrånvaro från 8,4 % 2018 till 6,7 % 
2019. Under 2020 fortsätter förvaltningen med detta arbetssätt, men pga covid-19 ser vi redan en tendens 
till ökad sjukfrånvaro, som dock inte är arbetsrelaterad. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 
 
Pga covid-19 ser vi en tendens till ökad sjukfrånvaro, Detta har inneburit ett ökat behov av ersättning av 
ordinarie personal med hjälp av timavlönad personal, dock enbart för de verksamheter som kräver ständig 
bemanning som exempelvis beställningscentralen. 

 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för 
sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller 
inte upplåtas för spelreklam. 

 Ej genomfört Det reklamavtal som Tekniska nämnden 
har med Clear Channel gäller t.o.m. 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att teck-
nas efter denna tidpunkt. I nu gällande 
avtal står "Reklamens innehåll får ej strida 
mot god svensk reklamsed eller mot 
svensk lag". 

3 Intern kontroll 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll anges att nämnderna 
och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta 
regler och anvisningar för denna. 

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan, utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys, som 
syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verk-
samhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt ut processer, områden och 
rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina 
mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska 
nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med 
att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
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3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 
eller varje tertial. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kart-
läggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och sam-
tidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 288 293 3 620 3 509 -111 

Avgifter och övriga intäkter 25 004 32 821 78 537 75 022 -3 515 

Summa intäkter 25 292 33 114 82 157 78 531 -3 626 

Personal -14 169 -14 017 -47 892 -47 892 0 

Lokaler -5 625 -5 692 -10 640 -15 062 -4 422 

Material och tjänster -42 842 -37 339 -130 100 -127 335 2 765 

Kapitalkostnader -14 350 -15 585 -44 775 -46 660 -1 885 

Summa kostnader -76 986 -72 633 -233 407 -236 949 -3 542 

Buffert (endast i budget)   -1 400 -1 400 0 

Nettokostnad -51 694 -39 519 -152 650 -159 818 -7 168 

Kommunbidrag 52 336 54 133 152 650 152 650 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 642 14 614 0 -7 168 -7 168 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Godkända "öronmärkta" 
projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 642 14 614 0 -7 168 -7 168 

Ackumulerat resultat   21 606  -21 606 
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Resultatanalys 
Tekniska nämnden förutsätter att nämndbidraget kommer justeras med +1 885 tkr för att kompensera 
för ökade kapitalkostnader då beloppen nu fastställts för 2020, samt att budgetkompensation med +873 
tkr erhålls för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertial-
rapport som årsredovisning. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2019-12-31 Utfall 2020-04 Återstår 

Mobility Management 500 242 34 224 

Byggbonus 1 500 407 20 1 073 

Summa 2 000 649 54 1 297 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Parkering      

Intäkt 4 881 5 558 20 100 18 100 -2 000 

Kostnad -2 476 -2 535 -8 013 -8 013 0 

Nettokostnad 2 405 3 023 12 087 10 087 -2 000 

Beläggningsunderhåll      

Intäkt 114 8 310 0 0 0 

Kostnad -1 192 -1 666 -1 600 -1 600 0 

Nettokostnad -1 078 6 644 -1 600 -1 600 0 

Vinterväghållning      

Intäkt 35 0 0 0 0 

Kostnad -17 107 -11 210 -27 100 -27 100 0 

Nettokostnad -17 072 -11 210 -27 100 -27 100 0 

Övrig väghållning      

Intäkt 10 325 10 730 17 120 15 620 -1 500 

Kostnad -34 177 -34 001 -108 887 -111 352 -2 465 

Nettokostnad -23 852 -23 271 -91 767 -95 732  -3 965 

Arbetsmarknadsinsatser      

Intäkt 1 169 925 5 730 5 700 -30 

Kostnad -6 473 -6 305 -20 830 -20 860 -30 

Nettokostnad -5 304 -5 380 -15 100 -15 160 -60 

Skogsverksamhet      
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Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Intäkt 5 392 4 739 27 038 27 073 35 

Kostnad -3 471 -4 640 -22 108 -22 393 -285 

Nettokostnad 1 921 99 4 930 4 680 -250 

Naturvård      

Intäkt 222 210 3 969 3 838 -131 

Kostnad -1 731 -1 449 -7 919 -8 388 -469 

Nettokostnad -1 509 -1 239 -3 950 -4 550 -600 

Parker      

Intäkt 418 6 300 300 0 

Kostnad -6 543 -7 181 -27 450 -27 743 -293 

Nettokostnad -6 125 -7 175 -27 150 -27 443 -293 

Övrigt      

Intäkt 2 736 2 636 7 900 7 900 0 

Kostnad -3 816 -3 647 -10 900 -10 900 0 

Nettokostnad -1 080 -1 011 -3 000 -3 000 0 

Totalt      

Intäkt 25 292 33 114 82 157 78 531 -3 626 

Kostnad -76 986 -72 634 -234 807 -238 349 -3 542 

Nettokostnad -51 694 -39 520 -152 650 -159 818 -7 168 

Gatuavdelningen 

Parkeringsintäkterna prognosticeras att bli mindre än budget då besöksfrekvensen i Borås centrum har 
minskat till följd av covid-19. Om tendensen till minskat antal besökare till centrum håller i sig året ut 
kan parkeringsintäkterna komma att bli upp till 2 000 tkr lägre än budget. 

Vinterkostnaderna är lägre än budget för vårvintern. Det finns därför goda förutsättningar att klara 
budget och i bästa fall t.o.m ge ett överskott som i någon mån kan kompensera minskade intäkter för 
parkeringsverksamheten. Vinterkostnaderna kommer att bero av hur höstvintern ter sig. 

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår vilket kan komma att påverka 
kostnadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på vägnätet. Det nya driftavtalet kommer att gälla 
från och med september 2020. 

För posten övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. Här ligger även ökade kapitalkostnader om 
1 591 tkr vilka förutsätts kompenseras i budget 2020. Dessutom återfinns på denna rad ett underskott på 
873 tkr för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertial-
rapport som årsredovisning och förutsätts kompenseras i budget 2020. 

Park-och Skogsavdelningen 

Kalkningsverksamheten avviker eftersom att statsbidraget från Länsstyrelsen för gjorda och planerade 
insatser som finansierar verksamheten dragits ned. En neddragning av kalkningsentreprenaden görs med 
motsvarande mängd vilket gör att nettot blir oförändrat.  

Naturreservatsdriften kommer att belastas av -600 tkr (från ackumulerat överskott) för standardhöjande 
åtgärder på spår och leder inom Rya Åsars naturreservat efter skador uppkomna 2019 i samband med 
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utdrivning av insektsskadad skog. 

Efter sammanslagning av "Gröna Vägen" och "Vägen Framåt" har lokalanpassningar gjorts vilket inne-
burit en kostnadsökning på 100 tkr. Verksamheten bedöms kunna rymma dessa kostnader inom ram. 
Verksamheten "Cityvärdar" är underfinansierad med ca 200 tkr. Minskade antal dagsverken och ökade 
transportkostnader innebär för OSA-verksamheten en avvikelse mot budget på -60 tkr, se mer infor-
mation under punkt 6 - kostnader kopplade till Corona. 

Kostnader för vägrensslåtter och avverkning av inväxande vegetation i gatumiljö är underfinansierad 
vilket kommer att medföra en prognostiserad avvikelse på -250 tkr för verksamheten "Mark- och fastig-
hetsreserv". 

Parkenheten har ökade kapitalkostnader jämfört med budget på 293 tkr vilka förutsätts bli kompenserade 
i budget. 

Skogs- och parkdriften lämnar i övrigt ingen avvikelse mot budget. 

5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 53 53 160 160 0 

Avgifter och övriga intäkter 4 485 4 835 14 150 12 750 -1 400 

Summa intäkter 4 538 4 888 14 310 12 910 -1 400 

Personal -6 082 -6 436 -20 689 -20 549 140 

Lokaler -456 -559 -1 204 -1 324 -120 

Material och tjänster -22 941 -24 309 -67 855 -67 475 380 

Kapitalkostnader 0  0 0 0 

Summa kostnader -29 479 -31 304 -89 748 -89 348 400 

Buffert (endast i budget)   -762 -762 0 

Nettokostnad -24 941 -26 416 -76 200 -77 200 -1 000 

Kommunbidrag 23 536 25 674 76 200 76 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -1 405 -742 0 -1 000 -1 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Godkända "öronmärkta" 
projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -1 405 -742 0 -1 000 -1 000 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april  
2020   Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Persontransporter 23 536 25 674 76 200 77 200 1 000 

Summa 23 536 25 674 76 200 77 200 1 000 

Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

Till och med april i år har färdtjänstresandet minskat mycket beroende på covid-19 jämfört med 2019. 
De flesta dagverksamheter är stängda och många av färdtjänstresorna sker dit. Intäkter för egenavgifter 
minskar något, men då de flesta kunder i vanliga fall kommer upp över högkostnadsskydd blir effekten 
inte stor. Totalt beräknas intäkterna landa cirka 400 tkr lägre än budgeterat då ny faktureringsrutin för 
riksfärdtjänst delvis väger upp de minskade intäkterna inom färdtjänst. 

Troligen kommer färdtjänstkostnaderna hamna under budget under 2020 pga att faktureringen för av-
ropade resor inom taxi minskar kraftigt under april-maj, bedömningen ligger på knappt 2 000 tkr. Dock 
används den avtalade leverantören för fast trafik för andra transporttjänster inom Borås Stad vilket gör 
att kostnaderna inte sjunker trots minskat användande för nämnden. Tekniska nämnden ser positivt på 
att kunna bidra till att utföra andra samhällsnyttiga tjänster under covid-19 med hjälp utav färdtjänst-
chaufförer såsom hemleverans av matkassar till riskgrupper. 

Förutom ovan nämnda poster har ett underskott beräknats för en ny avgift till Svensk Kollektivtrafik, ett 
medlemskap som är knutet till den certifiering som genomförts för alla chaufförer inom färdtjänst. 
Leasing av datautrustning var inte medtaget i budget och innebär en negativ prognos om cirka 120 tkr. 
Totalt prognosticeras ett överskott för dessa verksamheter på 1 340 tkr. 

Skolskjuts & Särskoleskjuts 

Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt konstant medan det 
senaste åren har ökat från 100 elever till dagens 140, vilket innebär fler fordon och chaufförer. Tjänsten 
beställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska nämnden. Kostnaderna för särskoleskjutsen 
kommer troligen att överskrida budget, eftersom budgeten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen 
pekar på drygt 1 100 tkr sämre än budget och till största delen fordonsrelaterat, antingen fordon i egen 
regi eller taxiresor. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten borde hanteras på samma sätt som ordinarie 
skolskjutsverksamhet framöver, d.v.s. finansieras via beställaren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten 
och skickar faktura till beställaren. 

Bilpool 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från mars och framåt pga 
covid-19, såväl färre möten på annan plats som minskade kurser, konferenser samt hembesök. Intäkterna 
beräknas landa ungefär 1 000 tkr sämre än budgeterat varav cirka halva tappet beräknas bero på covid-
19. Kostnaderna för denna verksamhet är dock relativt fasta där leasade fordon på flerårskontrakt står 
för majoriteten och beräknas överstiga budget med 100 tkr, kostnader för p-platser i garage överstiger 
budget med 120 tkr. Totalt innebär detta ett prognosticerat underskott på verksamheten på drygt 
1 200 tkr. 
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6 Konsekvenser av corona-viruset 
Tekniska nämndens administrativa verksamhet har flutit på genom att i högre grad arbeta på distans, 
inklusive digitala nämnd-och presidiemöten redan från mars månad. 

Gatuverksamheten kommer att erhålla lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 3 500 tkr. Cirka 
2 000 tkr beror på minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. 

För Park- och Skogsavdelningens verksamheter prognostiseras för OSA-enheten minskade intäkter på 
33 tkr till följd av ökat antal sjukskrivningar och därmed ett minskat antal dagsverken samt ökade tran-
sportkostnader på 30 tkr till följd av arbetsplatsanpassningar för att minska risk för trängsel i fordonen. 
För Naturvårdsenheten balanserar ökade intäkter för ställplatsuthyrning (+ 15 tkr) ökade kostnader för 
utsättning av fisk (- 15 tkr) till följd av att fler människor vistas utomhus och nyttjar anläggningar för 
friluftsliv och fiske. Världsmarknadsläget för rundvirke är mycket svårbedömt till följd av minskad 
orderingång till exporterande industri, vilket på sikt troligtvis påverkar leveransvirkespriserna negativt för 
Skogsenheten men hittills räknar enheten med att leverera enligt budget. Parkverksamheten är opåverkad. 

Persontransportavdelningen har inom färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men 
även minskade kostnader för taxifordonen. Även bilpoolens intäkter har minskat genom minskad uthyr-
ning då många möten och hembesök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade parkeringsintäkter -2 000 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Minskade intäkter samt ökade transportkostnader 
för OSA-verksamhet 

-63 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst -500 

Minskade kostnader för färdtjänsttrafik 1 900 

Minskade intäkter bilpool -500 

Summa -2 663 

7 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med 
aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2019 
och de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. 

Marknadsundersökningar visar skillnader på hur trygghet upplevs i staden där kvinnor i större utsträck-
ning än män upplever att mörka ytor och ostädade områden känns otrygga att vistas i. Belysning av gator, 
lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. 
Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Inför säsongen 2019/2020 var det 68 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande 
var det 20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel vinterutrustad. 
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Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 

8  Verksamhetsmått 

8.1 Väghållning, skog, parker m m 

8.1.1 Väghållning 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Vinterkostnad (tkr) 17 107 25 936 27 100 11 210 

8.2 Persontransporter 

8.2.1 Färdtjänst 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal 
färdtjänstresor 

117 822 340 459 360 000 88 395 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 Utgift april 
2020 

Avvikelse 
2020 

Prognos 
2020 

VÄGHÅLLNING     

Beläggningsunderhåll 8 500 0 8 500 8 500 

Program för tillgänglighet 1 000 0 1 000 1 000 

Reinv. gatubelysning inom/utom tätort 1 000 255 745 1 000 
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Tkr Budget 2020 Utgift april 
2020 

Avvikelse 
2020 

Prognos 
2020 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 4 000 -1 4 001 4 000 

Borås flygplats 500 0 500 500 

Utbyggnad kabelskåp 2 000 0 2 000 2 000 

     

PARKVERKSAMHET     

Grönområdesplan 1 000 414 586 1 000 

Lekplatser/mötesplatser 5 000 220 4 780 5 000 

Div. mindre parkinvesteringar 3 000 1 614 1 386 3 000 

Summa 26 000 2 502 23 498 26 000 

Analys 
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort 

Den ökning av kabelfel som blivit följden av fibergrävningarna i staden har inneburit högre kostnader 
inom projektet som beskrevs i Tekniska nämndens budget 2020. Beställningar för utbyte av äldre elkablar 
har redan gjorts för hela anslaget för 2020. Med säkerhet kommer därför anslagna medel att överskridas. 
Till vilken omfattning är för tidigt att ha en uppfattning om. 

Grönområdesplanen 

Under 2020 planeras att åtgärder vid Karpdammen slutförs, uppsättning av staket, parkbänkar, träd-
planteringar samt en mindre brygga uppförs. Mindre åtgärder i Sinnenas park samt justeringar av park-
vägar i anslutning till lekplatser och större sammanhängande grönområden har genomförts under 2020. 

Mindre gallring och röjningsarbeten har utförts av OSA- samt Skogsenheten i stadsnära naturområden 
under vintern 2020. 

Lekplatser 

Renoveringen av 8 kvarterslekplatser har påbörjats under maj månad och beräknas vara klart i september. 
Årets teman är Pollinering, Drakexpeditionen, Fåglar samt Hokus pokus. 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Sinnenas park har färdigställts efter att BEM avslutat sina ledningsarbeten genom parken. Trappor har 
renoverats i centrala Borås under vintern samt mindre förbättringsåtgärder på belysningsnätet i parker 
har genomförts. Även mindre återställningsarbeten i Ekarängsparken har genomförts efter att Borås 
Elnät genomfört schakt för nya elledningar. 

Ett större jobb pågår med att iordningställa och belägga en parkväg genom Stadsparken från Sven 
Eriksonsgatan till Teaterbron med gatsten samt förberedande åtgärder för att förbättra belysningsnätet i 
samma park. Jobbet beräknas vara klart under hösten 2021. 
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9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Budget 
2020 

Utgift april 
2020 

Prognos 
2020 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

VÄGHÅLLNING       

Attraktiv stad  6 074 97 6 074  2 

Diverse mindre 
gatu- och 
broarbeten 

 12 915 766 12 915  2 

Gång- och 
cykelvägar  13 801 2 789 13 801  2 

Ny kollektivtrafik  10 990 -932 10 990  2 

Upprustning 
centrummiljöer  6 343 174 6 343  2 

Promenadstråk 
utmed Viskan  3 046 -2 377 3 046  2 

Ny Nybro 44 000 31 647 541 31 647 44 000 2 

       

PARK       

Fristads nya 
Stationspark 6 000 3 000 0 1 000 6 000 1 

Kronängsparken 18 000 10 433 212 2 500 18 000 1 

Summa 68 000 98 249 1 270 88 316 68 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Attraktivare stad/Västerbrogatan kvarteret EKO 10 

Inför Borås stads 400-års jubileum var tanken att bygga om platsbildningen vid kvarteret Eko 10 bakom 
gamla postenhuset med start 2020 och färdigställande under 2021. Planerna på att komma igång i slutet 
på året har skrinlagts då marken inte kommer att vara tillgänglig till följd av pågående husbyggnation. 
Byggstart för projektet skjuts därför till 2021. 

Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är 
otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra 
framkomligheten på cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den 
mest robusta förbindelsen i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av 
Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undantag för gångbanan längs banvallen utmed Sven 
Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. Såsom beskrevs i 
Tekniska nämndens budget 2020 är starttid för projektet osäkert då Länsstyrelsen beslutat om utökad 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. 

Fristads nya Stationspark 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också Trafikverket ingår. Arbets-
gruppens uppgift är att gemensamt ta fram underlag för utformning, gestaltning och projektering för 
Trafikverkets projekt att bygga en gång- och cykelväg under järnvägen mellan Fristad torg och idrottsplats 
Heden. Projektet har stött på en rad hinder varav de två största är att tidplanen i ett tidigt skede förlängdes 
med resultatet att tunneln tidigast kan stå färdig under hösten 2022. Samt att projektets budget mer än 
fördubblats på kort tid vilket resulterat i att Borås stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt 
försvarbart i sin helhet. 

Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett år under rådande 
förutsättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och färdigställa en park innan gång- och cykel-
tunneln kommit på plats. En uppskattning är att ca 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas 
vid byggnation av gång- och cykeltunneln. Arbetet med att gestalta, projektera, upphandla och anlägga 
Fristads nya stationspark står därför i nuläget stilla i väntan på kommunens beslut kring de utökade 
kostnaderna för gång- och cykeltunneln under järnvägen. 

Kronängsparken 

Inför Borås stads 400-års jubileum är planen att delar av parken (etapp 1 och 2) ska invigas under hösten 
2021. Detaljplanen har försenats på grund av rådande markförhållanden och Länsstyrelsens krav på 
sanering. Behov finns att utreda vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela 
Kronängsparken oavsett markbestämmelser i detaljplanen. Om inget nytt tillkommer som kan försena 
detaljplanen ytterligare antas densamma troligen i maj 2020. 

Etapp 3 av parken beräknas stå klar under 2022. Det är främst beroende av hur AB Bostäders projekt 
fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling från förskola till mötesplats. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
Tertial 1 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Tekniska nämnden har vid 
tidpunkten för redovisningen sju uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 
budget. Dessa uppdrag bedöms som delvis genomförda eller genomförda och 
behandlade i nämnden.   

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 
sitt möte 2020-05-19 godkänt och översänt densamma till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen.             

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionens diarium, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Uppdrag 
 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis genomfört Arbetet med att ta fram styrdokumentet är klart. Dokumentet 
med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två vändor. Under 
oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att skicka "Förslag 
på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till Kommun-
styrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 

 
I maj 2020 togs beslut där Kommunstyrelsen föreslog Kommun-
fullmäktige att anta riktlinjer för trädvårdsarbete. Den framtagna 
riktlinjen beskriver hur Borås Stad bör verka för att beståndet av 
urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras 
samt ges förutsättning för att förbli vitala och säkra. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra solitära träd och trädmiljöers biolog-
iska, estetiska, historiska och arkitektoniska värden. 

 
Tekniska nämnden arbetar under 2020 vidare med nästa styr-
dokument, Trädplan, som planeras skickas ut på remiss innan 
semestern. Förhoppningen är att ett dokument ska vara färdigt 
för antagande i KS innan årsskiftet. 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Delvis genomfört Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Förbindelsen utmed 
gamla banvallen utgör rekreationsstråk för t.ex. cykel, rullskidor 
varför huvudmannaskapet bör hamna på den nämnd som an-
svarar för dessa frågor. Tekniska förvaltningen har under 2017 
försett sträckan med ny beläggning. Kostnaden för belysning 
uppskattas till ca 3,5 mnkr. Återstår att lösa frågan om huvud-
mannaskap med Fritids- och folkhälsoförvaltningen varefter 
ställning får tas till anläggande av belysning utmed sträckan. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört Tekniska nämnden 
Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit 
framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av 
möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att erbjuda 
nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett 
lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser konti-
nuerligt över arbetsuppgifter för att skapa en möjlighet åt alla att 
klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller mer 
ansvar beroende på den anställdes behov. 



Tekniska nämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens rapport 3(4)  

 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Tekniska nämnden 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt 
beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda 
heltidstjänster till alla som önskar heltidtidstjänstgöring. På 
Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som arbets-
givare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att alla 
erbjuds heltidstjänst med möjlighet till att kunna välja tjänst-
göringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam organisation. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Tekniska nämnden 
Förvaltningen följer noggrant upp sjukfrånvarostatistiken varje 
månad för att tidigt kunna identifiera och kunna vidta relevanta åt-
gärder. Vi som arbetsgivare ser över möjligheten till deltidssjuk-
frånvaro istället för heltidssjukskrivning genom att ha tidiga samtal 
med den sjukskrivne för att se över eventuell arbetskapacitet. Vi 
sätter in tidiga resurser genom att anlita företagshälsovården. 

 
Verksamheterna ansvarar för att organisera sina avdelningar så 
att möjlighet till back-up finns tillgänglig, vilket ökar tryggheten 
för de anställda vid eventuell frånvaro. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Tekniska nämnden 
Förvaltningen ligger i framkant med digitala möten, vilka i sin tur 
sparar tid då dessa är mer effektiva. Sedan 2019 är körjournaler 
i bilpoolsbilar digitala. 

 
Förvaltningen önskar att fler interna e-tjänster blir tillgängliga för 
medarbetarna så att processer kan genomföras digitalt istället 
för analogt, exempelvis ansökan om friskvårdsbidrag, anställ-
ningsavtal och många andra blanketter kopplade till anställning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Tekniska nämnden 
Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom arbets-
marknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett av 
målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som 
arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och under 2019 
hade OSA-enheten 4 personer som kom ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot 
arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då för-
valtningen ser att det är framtidens kommande medarbetare. 
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Budget 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Inför beslut om budget 2021:1 som tas vid nästa nämndmöte redovisar 
respektive avdelning om sina verksamheter.               

Beslutsunderlag 
1. Arbetsmaterial Budget 2021:1 
2. Arbetsmaterial Investeringar                                

Samverkan 
Information lämnad på FSG 2020-05-26 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionens diarium, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 
 

 
 

Budget 2021 
Tekniska nämnden 

 

 

 

 
 

 

  



Tekniska nämnden, Budget 2021 2(31) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Omvärldsanalys ................................................................................ 3 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och 
uppdrag ............................................................................................. 4 

3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer ............................................ 4 

3.2 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 4 

4 Nämndens verksamhet ..................................................................... 5 

4.1 Väghållning, skog, parker mm ....................................................................... 5 

4.2 Ekonomiskt sammandrag .............................................................................. 5 

4.3 Nämndens uppgift ......................................................................................... 5 

4.4 Ekonomiska förutsättningar ........................................................................... 6 

4.5 Verksamhet 2021 .......................................................................................... 7 

4.6 Persontransporter ........................................................................................ 18 

4.7 Ekonomiskt sammandrag ............................................................................ 18 

4.8 Nämndens uppgift ....................................................................................... 18 

4.9 Ekonomiska förutsättningar ......................................................................... 19 

4.10 Verksamhet 2021 ........................................................................................ 19 

5 Verksamhetsmått ............................................................................ 20 

5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder ............................................................... 20 

5.2 Skogsdrift .................................................................................................... 21 

5.3 Naturvård ..................................................................................................... 22 

5.4 Väghållning .................................................................................................. 22 

5.5 Park ............................................................................................................. 25 

5.6 Persontransporter ........................................................................................ 26 

6 Investeringar ................................................................................... 27 

6.1 Investeringar, årliga anslag ......................................................................... 27 

6.2 Investeringar som löper över flera år ........................................................... 29 

 

  



Tekniska nämnden, Budget 2021 3(31) 

1 Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa 
en väl fungerande infrastruktur. Nämnden svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor 
om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbets-
marknadspolitiska åtgärder. 

Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna 
erbjuda en hög nivå på skol- och färdtjänstresor. 

2  Omvärldsanalys 
Ren, snygg och trygg stad  

Tekniska nämnden får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås Stad mer attrak-
tiv. Att t.ex. kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, extra städning, sopa cykelvägar oftare, mer blommor 
osv. Nämnden är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för 
ovanstående så krävs det att kunna betala notan. 

Medel till vinterväghållning saknas. Det krävs en förstärkning av budgeten för att nivån inte ytterligare 
ska försämras. Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram då framkomlighet är viktigt för alla; barn, 
vuxna och äldre. 

Staden växer, gator, vägar och grönområden blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer 
skötselintensiva. Exempel på detta är ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande 
industriområden. 

Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som 
bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Tekniska nämnden begär att varje ny investering 
ska åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapital-
förstöring inför framtiden - i annat fall bör inte investeringen genomföras. För nya industri-
områden och andra tillkommande ytor måste kompensation för ökade driftkostnader ges i budget. Redan 
nu finns ett eftersatt underhåll som växer för varje år. 

I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med 
t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka 
anpassa till budget. 

SKR Medborgarundersökning, Kritik på Teknik, visar hur nöjda boråsarna är med standarden i sin 
kommun. Senaste enkät som är gjord 2019 visar sjunkande siffror förutom på parksidan. Även i jäm-
förelse med upplevelsen av andra kommuners underhåll av gator och vägar får Borås ett lågt betyg. 

Borås Stad växer, ny järnväg är på gång, Borås fyller 400 år, fler mötesplatser skapas vilket genererar fler 
färdtjänstresor osv. Det händer mycket spännande framöver som i sin tur tar personalresurser i anspråk. 
Det är viktigt att Tekniska nämnden kan delta med kompetens i utvecklingen av staden och som attraktiv 
arbetsgivare kunna behålla befintlig personal och attrahera nya medarbetare. 

Fördjupad information som beskriver behoven och alternativen finns under resp. avdelnings verksam-
hetstext (avsnitt 4). 

Tekniska nämnden äskar ökat nämndbidrag för att kunna åtgärda de i denna budget beskrivna problemen 
- och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en ren, snygg och trygg stad! 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2025 

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr 
per invånare och år. 

367 323  327 344 

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per invånare och år. 

Så nås målet för indikatorn 
Genom att medel enligt behov tilldelas kan staden framstå som inbjudande samt väl underhållen och 
kapitalförstöring kan undvikas. Målvärdet beräknas utifrån tilldelad budget och prognostiserad invånar-
ökning - vilket alltså inte speglar det faktiska behovet. Indikatorn följs upp i samband med budget och 
bokslut. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2019 Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,7 7 6,8 7 7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

5,8 5 5,7 5 5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

54 43  53 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser.  

Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen ligger 
sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis låg nivå. För tillsvidareanställd personal är sjukfrånvaron 
1,9 % för 2019. Trots låga sjuktal följs sjukfrånvaron noga upp för förvaltningen som helhet. Målet att 
arbeta mot behöver vara realistiskt att uppnå. Målvärdet för 2021 uppgår till 7,0 %. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie med-
arbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt sam-
band mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade". För att hålla timavlönade medarbetare 
à jour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Målvärdet för 2021 ligger på 5 
årsarbetare. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 
För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag synliggör förvaltningen utbudet 
som finns inom Borås Stads personalförmåner enligt SAM-kalender. Förvaltningen anordnar årligen en 
halv friskvårdsdag för samtliga anställda för att visa på nyttan och vilka hälsoeffekter av att vara aktiv ger. 
Utöver ordinarie personalförmåner ger förvaltningen samtliga anvisade inom OSA möjlighet till att 
simma 1 timma i veckan på arbetstid tillsammans med sin lagförman för att uppmuntra målgruppen till 
hälsofrämjande aktiviteter. Indikatorn följs upp i samband med budget och årsredovisning. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Väghållning, skog, parker mm 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 116 945 82 157 78 531 82 687 

Kostnader -263 116 -233 407 -236 949 -233 810 

Buffert  -1 400 -1 400 -1 527 

Nettokostnader -146 171 -152 650 -159 818 -152 650 

Kommunbidrag 146 745 152 650 152 650 152 650 

Resultat 574 0 -7 168 0 

Ackumulerat resultat     

     

Nettoinvesteringar 78 181 124 249 114 316 122 800 

4.3 Nämndens uppgift 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt 
Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

• Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd 
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allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är mark-
ägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråk-
tagande). 

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. 

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 

• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekväm-
lighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, fram-
tagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genom-
förandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse 
av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. 

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter 

och liknande sammanslutningar. 
• Beredning av avgifter för gatukostnad. 
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till 

Trafikverket och Länsstyrelsen. 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens 

planläggning och fastighetsbildning. 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat. 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv. 
• Kalkning av sjöar och våtmarker. 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser. 
• Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- 

och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. 
• Vattendrag, underhåll och rensning. 

Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafik-
frågor. 

4.4 Ekonomiska förutsättningar 
Budget 2021 har beräknats utifrån samma storlek på ramar som budget 2020, d.v.s. alla kostnadsökningar 
har arbetats in i befintliga ramar. Lönekostnader förväntas öka med 2,6 % under 2021. 

Kapitalkostnaderna kommer öka under 2021. Detta är inte inmatat i tabellerna då det stör jämförelsetalen 
mot budget 2020. Befintliga anläggningar per 31 december 2019 beräknas landa på 44,4 mnkr. Pågående 
projekt under 2020 förväntas öka upp dessa kostnader med omkring 5,6 mnkr vilket innebär på en för-
väntad totalsumma på cirka 50 mnkr. 

Kostnadsposterna inom ramen "Väghållning, skog, parker" är i budget 2021: 

• Personalkostnader 48,7 mnkr 
• Lokalkostnader 13,6 mnkr 
• Material & Tjänster 128,2 mnkr 
• Kapitalkostnader 44,8 mnkr 
• Summa 235,3 mnkr 

Tekniska nämnden är till största delen en beställarenhet. Arbetsintensiva jobb beställs av andra nämnder 
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och av externa leverantörer, vilkas löner stigit med mer än 2,6 %, effekten blir att det för varje år blir 
mindre verksamhet utfört för tilldelade medel. 

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med akti-
viteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen planerar att renovera ett 15-tal lekplatser under 
2021 vilka kommer vara planerade och utformade ur genusperspektiv samt tillgänglighetsanpassade. 

Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla. Kvinnor, i jämförelse med män, 
upplever att mörka ytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen 
ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Tekniska nämnden har som 
ambition att kontinuerligt se över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens invånare och 
åtgärda otrygga platser. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Projektet planeras att genomföras även 2020/2021 med samma ambition om en jämn fördelning mellan 
manliga och kvinnliga deltagare. 

Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 

4.5 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Parkering     

Intäkt 19 280 20 100 18 100 19 600 

Kostnad -7 477 -8 013 -8 013 -8 313 

Nettokostnad 11 803 12 087 10 087 11 287 

Beläggningsunderhåll     

Intäkt 14 815 0 0 0 

Kostnad -16 415 -1 600 -1 600 -1 600 

Nettokostnad -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Vinterväghållning     

Intäkt 35 0 0 0 

Kostnad -25 971 -27 100 -27 100 -26 600 

Nettokostnad -25 936 -27 100 -27 100 -26 600 

Övrig väghållning     

Intäkt 37 117 17 120 15 620 17 120 

Kostnad -127 244 -108 887 -111 351 -108 587 

Nettokostnad -90 127 -91 767 -95 731 -91 467 
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Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Arbetsmarknadsinsatser     

Intäkt 7 330 5 730 5 700 6 284 

Kostnad -20 600 -20 830 -20 860 -21 384 

Nettokostnad -13 270 -15 100 -15 160 -15 100 

Skogsverksamhet     

Intäkt 25 385 27 038 27 073 26 417 

Kostnad -19 130 -22 108 -22 393 -21 487 

Nettokostnad 6 255 4 930 4 680 4 930 

Naturvård     

Intäkt 4 027 3 969 3 838 4 356 

Kostnad -7 405 -7 919 -8 388 -8 306 

Nettokostnad -3 378 -3 950 -4 550 -3 950 

Parker     

Intäkt 577 300 300 300 

Kostnad -27 418 -27 450 -27 743 -27 450 

Nettokostnad -26 841 -27 150 -27 443 -27 150 

Övrigt     

Intäkt 8 379 7 900 7 900 8 610 

Kostnad -11 457 -10 900 -10 900 -11 610 

Nettokostnad -3 078 -3 000 -3 000 -3 000 

Totalt     

Intäkt 116 945 82 157 78 531 82 687 

Kostnad -263 117 -234 807 -238 348 -235 337 

Nettokostnad -146 172 -152 650 -159 817 -152 650 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.5.1 Gatuavdelning 

Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende bar-
marksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar, torg 
samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar. Drift-
bidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, trafiksäker-
hetsarbete, planering, kontroll av drift- och utförande-entreprenader samt övriga väghållningsåtgärder. 

Väghållning – driftavtal 

Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya upphandlingar, 
indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen inte motsvarar för-
dyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat kapital i väganläggning-
arna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt och ger en bättre kom-
fort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil. 

Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden 
av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss 
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kompensation erhållits i tidigare budgetar är det självklart att pengarna inte räcker till den skötselnivå som 
angetts i driftavtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta ofta för vinterväghållningen där det 
nästan blivit regel att anslagna medel inte räcker. 

När kommunen bygger hus i form av t.ex. skolor är det en självklarhet att pengar ges för framtida drift 
och underhåll men när det gäller markanläggningar som gator, torg och cykelbanor är detta inte lika 
självklart. Tro det eller ej men det finns samma behov för våra infrastrukturanläggningar som fyller sin 
funktion dygnets alla timmar året om för kollektivtrafiken, cykeltrafiken, gångtrafiken och biltrafiken. 
Lika viktigt som att kommunens investeringskostnader redovisas i genomförandebeskrivningar till detalj-
planer lika viktigt är det att framtida drift- och underhållskostnader redovisas och ställs till förfogande. 
Beslut om investeringar i kommunens verksamhet borde inte tas om det inte finns pengar att sköta 
anläggningarna.  

Det finns en stor fara med i att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt bygger upp 
ett underhållsberg som blir svårt att hantera ekonomiskt. Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten 
av att det skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och 
underhållsarbeten. Vid Tekniska nämndens utvärdering av Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
undersökning "Kritik på teknik" där kommuninvånare får ge sin syn på bl.a. standarden på gatu-/cykel-
vägnätet framgick tydligt att en försämring av nöjdheten har skett under senare år. En snabbenkät till 
kommuner motsvarande Borås storlek som fått goda omdömen gav vid handen att någon form av rutin 
för tilldelning av medel för drift och underhåll vid gjorda investeringar fanns, Linköping uppgav att till-
delning sker efter schablonmodell, Växjö svarade det finns en schablonmodell "som ett yrkande till poli-
tiken". Tekniska nämnden anser att det är på tiden med införande av någon form av schablonmodell 
även i Borås. 

I budget 2017 redovisade Tekniska nämnden ett behov utöver budgetram på drygt 8 mnkr inom väghåll-
ningsverksamheterna. Drygt 2 mnkr erhölls i reviderad budget för ökade skötselytor och bekämpning av 
klotter. För budget 2018 redovisades ett behov av 6,5 mnkr (förutom 1,5 mnkr för personalförstärkning) 
vilket resulterade utökad budget med 1 mnkr för väghållningsverksamheten som kompensation för 
"ökade skötselytor och försköning av staden". I 2019 års budget redovisades begärda medel utöver bud-
getram till 17,8 mnkr för gatuverksamheten där 12 mnkr utgjorde förslag för att förbättra vinterväghåll-
ningen på lokalgator och gång- och cykelvägar. Av äskade medel erhöll Tekniska nämnden 1 mnkr till 
"utökning av tillkommande ytor och försköning" varav 700 tkr tillföll gatuverksamheten! Erhållna medel 
fick tas till belysningsbudgeten efter de omfattande kabelfel som till stor del har koppling till de om-
fattande fibergrävningarna som gjorts i vårt gatunät. Tekniska nämnden erhöll dessutom ett sparkrav på 
750 tkr varav 400 tkr inom gatuverksamheten. I budget 2020 begärdes drygt 16 mnkr där huvudparten 
utgjorde förbättring av vinterväghållning bl.a. sopsaltning av cykelbanor för att främja hållbart resande, 
1,3 mnkr erhölls vilket helt lades till vinterväghållningen. 

Förskönande åtgärder kommer aldrig att kunna kompensera en successivt ökande urholkning av 
väghållningsbudgeten som på sikt innebär kapitalförstöring och en underhållsskuld på vägnätet och 
allmänna platser. Det blir heller inte meningsfullt att varje år redovisa tillkommande kostnader för det 
utökade skötselansvaret när staden växer. 

Att i samband med nybyggnad/ombyggnad av kommunala anläggningar tillse att de i framtiden kan vid-
makthållas genom att säkra framtida drift- och underhållskostnader borde vara en självklarhet. Den rutin 
som Tekniska nämnden efterfrågar vid investering kommer att vara av än större vikt med de framtids-
planer staden har när Borås växer. 

För 2021 tillkommer kostnader på ca 400 tkr för nya tillkommande gator och GC-vägar som byggs under 
2020 och genererar kostnader under 2021. 

Från och med september 2020 kommer ett nytt driftavtal för väghållningsverksamheten att gälla vilket 
kan innebära en högre kostnadsnivå än nu gällande avtal. Tekniska nämnden förutsätter kompensation i 
budget för en eventuell högre kostnadsnivå för att kunna bibehålla nuvarande standardnivå. 

Markvärme är en kvalité i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för alla människor men 
i synnerhet för personer med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift och underhåll så 
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stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget. Idag kostar 
väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfaltsunderhåll, gröna 
ytor, trafikanordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna 1 krona och 52 öre per 
invånare/dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad på 2,4 öre per 
invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en utökning av 
driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad. 

Beläggning 

I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och 
tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när beläggnings-
verksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten att så sker 
accentueras nu av de grävningar som skett för fiber över hela kommunen. När våra gator grävts upp av 
flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer att finnas ett 
stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste åren som är svårt 
att överblicka idag. Det är viktigt att ta höjd för framtida beskrivet behov nu när schaktning för fiber 
förhoppningsvis är över i större omfattning. Tekniska förvaltningen hade innan fibergrävningarna 
startade gjort en tillståndsbedömning av hela vägnätet för att få en anpassad boråsmodell som grund för 
behovet av framtida beläggningsarbeten. En förnyad tillståndsbedömning behöver efter fibergräv-
ningarna göras om till sin helhet. 

Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och potthåls-
lagningar. För 2021 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten. 

Tabellen visar tidigare utfall i m² av erhållna medel. Fr.o.m. 2015 finansieras endast smärre reparationer 
och potthålslagningar inom driftbudgeten. 

Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar 

Utfall (inkl. tilläggsanslag)   Budget 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:1 

m² 56 000 79 000* 86 000 139 601** 211 
244** 

179 
846** 

81 000*** 167 000 

*Fr.o.m. 2015 ges budgetmedel via investeringsbudgeten. 
**Även fiberåterställningsbeläggning ingår 2017, 2018 och 2019. 
***Volymen i budget 2020:2 är enligt tilldelad ram. 
 
Markrenhållning 
 

Utfall       Budget 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:1 

tkr 8 185 9 347 9 765 9 397 10 474 10 250 11 000 10 500 
Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för. 
En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser 
genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent 
och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till nedskräpning 
hos medborgarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av papperskorgar som 
enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt eget 
skräp. Det arbete som lagts ned genom åren har burit frukt - fem år i rad har Borås utsetts till årets "Håll 
Sverige rent- kommun"! 

Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning, "heatweed", att användas. Metoden är miljö-
vänlig då hetvatten används. Behandlingen behöver upprepas 3-5 ggr per växtsäsong för att bli effektiv. 
Under 2021 planerar Tekniska nämnden att utföra ogräsbekämpningen 3 ggr med heatweed. Det är 
viktigt att kontinuerligt utföra behandlingarna för att förhindra kapitalförstöring och låta våra gator och 
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allmänna platser framträda i vacker dager. 

Belysning 

Tekniska nämnden har tecknat avtal med Servicekontoret för drift- och underhåll av stadens gatubelys-
ning sedan Borås Elnät frånträtt sig ansvaret under 2017. 

6,2 mnkr av driftbudgeten består av el- och nätavgifter, resterande är planerade underhållsarbeten samt 
akut felavhjälpande underhåll. Planerade underhållsarbeten 2021 är: Lampinspektionen då all belysning 
tänds upp för att se vad som ej lyser och behöver åtgärdas, ett seriebyte på ca 2 000 lampor inom central-
orten, besiktning av elnätet inom Trandared och Svensgärde samt rötskadebesiktning av ca 700 trästolpar. 

Akut felavhjälpande åtgärder är fel som i stor utsträckning kommer till vår kännedom via felanmälan från 
allmänheten och innefattar bl.a. kabelfel, trafikskador och utbyte av trasigt material. Sedan grävarbeten 
för fiber startats kan konstateras att kostnaden för lagning av skadade och avgrävda elkablar ökat i väsent-
lig utsträckning. Budgetnivån för gatubelysningen förutsätter att större omfattning av åtgärdande kan 
rymmas inom det begärda utökade anslaget för "Reinvestering av gatubelysning/Trygghetsskapande åt-
gärder". Att extra medel tilldelas är av stor vikt för upplevd trygghet och trafiksäkerhet. 
 
Budgetutveckling       

Väghållning 2015-2020 i tkr (kostnader) 

(Budget 1) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Markrenhållning 8 700 9 700 10 600 10 600 11 000 10 500 

Trafikbelysning 13 200 13 700 14 500 15 500 16 600 16 700 

Beläggning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Gröna ytor 750 750 850 850 850 850 

Trafikanordn m.m. 5 880 6 150 7 450 7 650 7 900 7 600 

Summa 30 130 31 900 35 000 36 200 37 950 37 250 

       

Vinterväghållning 22 200 25 000 25 800 25 800 25 800 26 600 

TOTALT 52 330 56 900 60 800 62 000 63 750 63 850 

Vinterväghållning 

Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som t.ex. beredskap med jourersätt-
ning, utgör ca hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort vid snöfattiga vintrar då 
inga spår finns kvar fram i maj. "Hur kan vinterkostnaderna blivit så höga? Vi har ju knappt haft någon 
snö?" hörs ofta. Då glömmer man oftast alla halktillfällen som kräver insatser. 

Lite lättare förstås vid snörika vintrar som vårvintern 2018 då vintern bet sig fast så att vinterberedskapen 
fick förlängas med 3 veckor. Dessutom fick utlastning av snö göras viket inträffar då och då i Borås. 
Resultatet blev ett underskott i budget på drygt 7 mnkr. Vårvintern 2019 uppvisade liknande förhållande 
som året innan - ett omfattande och ihållande snöfall innebar utlastning av snö. Även 2019 fick vinter-
beredskapen förlängas p.g.a. risk för snöfall och halka. Med en mild höstvinter lyckades dock budgeten 
2019 nästan klaras inom anslagna medel. 

Tekniska nämnden vidhåller dock sin uppfattning att det är högst befogat att vinterbudgeten ges en för-
stärkning enligt tidigare förslag i budget för 2019 och 2020. 

Tekniska nämnden har tidigare framfört behov av en höjning av nämndens vinterbudget. Nämnden 
anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med 3,4 mnkr. 

För att undvika spårbildning vid snabba väderomslag vintertid som kan bli besvärliga ur framkomlighets-
synpunkt vore det värdefullt att kunna utöka insatserna på bostadsgatorna (C-gator) som har den 
lägsta vinterväghållningsstandard av alla gatutyper. Inte minst kunde detta främja vintercykling då detta 
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underlättar möjligheterna att komma ut till de större cykelstråken. Genom att utöka vinterbudgeten 
med 3 mnkr skulle detta bli möjligt att åstadkomma. 

Under föregående tre vinterperioder deltog Borås i projektet Vintercyklist som samordnas via Västra 
Götalandsregionen. Projektet syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Cyk-
listerna lämnar synpunkter under perioden om hur de upplever framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Projektet har varit mycket uppskattat och Tekniska förvaltningen har återkopplat synpunkter och försökt 
att utföra åtgärder som efterfrågats, bl.a. har efterfrågats extra upptagning av sopsand vilket har gjorts vid 
några tillfällen. Projektet Vintercyklist planeras att genomföras även under 2021. För att få fler vinter-
cyklister på bredare front och främja hållbart resande skulle sop-/saltning av våra 7 cykelhuvudstråk 
kunna attrahera fler att välja cykeln även vintertid. Åtgärden innebär en uppskattad kostnad av 8 
mnkr för 2021. Alternativet till sop-/saltning är extra sandupptagning för att få fler att cykla och skulle 
såsom nämnden tidigare framfört innebära en utökning av budgetramen med 1 mnkr. Borås har stor 
förbättringspotential att öka antalet cyklister vintertid där vi ligger långt under riksgenomsnittet enligt 
SKR:s undersökning "Kritik på teknik" om vi på allvar vill satsa på hållbart resande året runt. 

Vinterkostnad   

Utfall      Budget 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:1 

Tkr 28 467 31 479 25 334 32 991 25 936 27 100 26 600 

Skadegörelse/Klotter 

Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer vilket drabbar övriga verksamheter inom drift-
budgeten som t ex att hålla staden ren och snygg. Våra tunnlar och broar utsätts allt oftare för klotter 
som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på Fristadsvägen vid 
Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när rutorna krossats. Vad 
avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt utsatt. Kommunfullmäktige 
har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras och sam-
ordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke ordinarie arbetstid för att åtgärder ska 
kunna utföras inom 24 timmar. 

Vattendrag 

De omfattande och kraftiga regnperioderna tycks bestå inte minst accentuerades detta i början på året 
vilket innebar att Borås och angränsande kommuner gick upp i stabsläge till följd av höga vattenstånd 
som innebar ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering av Viskan. 
Anslaget för 2021 blir 1,2 mnkr vilket är samma nivå som 2020. 

Dagvattenavledning 

Borås Energi och Miljö AB har fr.o.m. år 2019 infört dagvattentaxa som ska betalas av Tekniska nämn-
den. Avgiften som nämnden lovats kompensation för beräknas för 2021 till ca 900 tkr varför nämnden 
begär summan som utökning av budgetramen. 

Sidoordnad verksamhet 

Till följd av fiberdragningarna har det varit svårt att hinna med de schaktreparationer som anmälts för 
återställning. Då vi nu ser en ände på dessa arbeten kommer förhoppningsvis grävningarna i gatorna 
återgå till ett normalläge 2021. I 2021 års budget har ett nettoöverskott på 5 mnkr angetts för att i någon 
mån täcka efterlagningar av schakter och minskad livslängd på gatunätet. 

Mobility Management 

Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för 
beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka bil-
användningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom informations- 
och kommunikationsåtgärder t.ex. kampanjer av olika slag. 
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Under de senaste 4 åren har Tekniska förvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen genom-
fört projektet "Vintercyklist" som inneburit att 20-40 cyklister erhållit vinterutrustning till sina cyklar mot 
att de som motprestation ska cykla under vinterperioden och svara på enkäter om väglag, förslag till 
förbättringar m.m. Projektet har varit mycket lyckat och värdefulla synpunkter kommer in från deltagarna. 
Bl.a. har extra sandsop gjorts under perioder då det har varit barmark. Vid de mätstationer som finns för 
cykeltrafiken har tidigare konstaterats att antalet passerande cyklister i snitt en vintermånad (jan-mars, 
nov-dec) utgör ca 18 000 att jämföras med snitt för en sommarmånad ca 44 000, vintercyklister represen-
terar alltså nästan 30 % av samtliga cyklister på ett år. Vintercyklist planeras bli ett av de projekt som 
kommer att genomföras även 2021 inom ramen för Mobility Managementåtgärder. Tekniska nämnden 
har inte erhållit ordinarie budgetmedel för nämnda åtgärder. Tidigare har erhållits ett utrymme inom 
"Byggbonusen" på 500 tkr till insatser inom Mobility Management. Då det inte längre finns möjlighet att 
erhålla byggbonus är det viktigt att säkerställa en fortsatt satsning med inriktning på hållbart resande. 
 

Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på 500 tkr utöver budgetram ställs till förfogande för 
åtgärder inom Mobility Management under 2021 för att säkerställa fortsatt arbete med påverkansåtgärder 
för hållbart resande. 

Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning (tkr) 

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader 400 

Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management 500 

Dagvattentaxa - Borås energi och miljö AB 900 

Vinterväghållning nivåhöjning 3 400 

Extra insatser bostadsgator (C-gator) 3 000 

Sop-/saltning cykelbanor, huvudstråk 8 000 

Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sop-/saltning) (1 000) 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram. 16 200 (9 200) 

4.5.2 Park- och skogsavdelning 

4.5.2.1 Park 

Parkenhetens huvudsakliga uppgift är att sköta om och underhålla Borås parker, lekplatser, stadsnära 
skogar samt smycka centrum och tätorter med säsongsväxter, julbelysning och påskträd etc. Borås har 
historiskt haft ett gott renommé för sina parkanläggningar och det är enhetens mål att bibehålla det samt 
framgent bli än bättre och utveckla parkerna och dess innehåll. 2019 genomfördes enkäten Kritik på 
Teknik av SKR där Borås uppnådde ett bra resultat avseende skötsel av parkerna utifrån invånarnas 
bedömning och placerade sig på 13:e plats av strax över 102 deltagande kommuner. 

Verksamheten 2021 

I mars 2021 löper gällande skötselavtal med företaget Svensk Markservice respektive den kommunala 
förvaltningen Servicekontoret ut. Avtalet avser skötsel av hela kommunens parkmark med tillhörande 
lekplatser och viss tätortsnära skog. Gällande avtal som har sträckt sig över 8 år ska upphandlas på nytt 
med troliga kostnadsökningar som följd. Den preliminära ökningen beror främst på att: 

• Gällande á-prislistor i avtalen är föråldrade och kommer således att stiga sett till den globala eko-
nomins utveckling. 

• Konkurrensen på den lokala marknaden har försämrats de senaste åren genom att fler mindre 
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privata aktörer köpts upp och kvar finns ett fåtal större aktörer på en förhållandevis liten mark-
nad. 

• Kommuninvånarna har vant sig vid en skötselnivå under rådande avtal och kommer att ha svårt 
att acceptera en negativ förändring och sänkt skötselstandard. 

• Nya anläggningar inom befintliga parker har tillkommit vilket ger ökade driftkostnader för några 
skötselmoment. 

• Standarden för skötsel, tillsyn och kontroll av lekplatser skärps kontinuerligt och verksamheten 
ser ett ökat behov för att kontraktera en besiktningsman för lek- och aktivitetsplatser på helårs-
basis. I gällande avtal har verksamheten en besiktningsman tillgängliga under 8 av årets 12 
månader. 

• Kostnaden för skötsel av en kvadratmeter parkmark i Borås ligger förhållandevis lågt i förhållande 
till övriga landet. Eftersom konkurrensen försämrats finns det en föreliggande risk att priserna 
pressa uppåt om större aktörer kliver in som har verksamhet i andra kringliggande kommuner. 

• Kostnaderna för administration, lokaler, och tillkommande kontrollfunktioner ökar ständigt. Bara 
under 2019 ökade kostnaderna med 250 tkr enbart inom parkenhetens verksamhet. 

Totala kostnadsökning för nya avtal avseende skötselentreprenaden är svåra att beräkna. Men en upp-
skattning baserad på ovan nämnda punkter hamnar i storleksordningen runt 2 mnkr. 

Skötsel av vegetation i vägområden 

Tekniska nämndens presidium uppmanade Park- och skogsavdelningen vid årsskiftet 2020 att öka 
skötselintensiteten med fokus på trygghetsskapande slyröjningar i trafikmiljö, både med bakgrund av 
trygghet, trafiksäkerhet och efter inkomna synpunkter från invånare. Park- och skogsavdelningen har 
under kvartal 1 utfört en kartläggning av nuläget inom kommunens vägnät med fokus på trygghet och 
säkerhet för oskyddade trafikanter (gång och cykel). Uppdraget ligger utanför budget och beräknas gå 
med ett underskott på 250 tkr under 2020 fördelat inom Park- och skogsavdelningens olika verksamhets-
områden. 

Skötselinsatserna har efter inventeringen visats sig komma att bli omfattande för att kunna återställa väg-
kanterna till en hanterlig skötselnivå. För att kunna utföra planerat underhåll med maskinell vägrenslåtter 
längs med hela kommunala vägnätet behöver uppskattningsvis 1/3 av vägnätets vägkanter först hanteras 
med någon typ av motormanuell eller maskinell huggningsinsats. Tillkommande driftsytor kopplat till 
uppdraget ligger utanför budget och behöver tillskjutas medel för att uppdraget ska kunna utföras. 750 
tkr 

Borås fyller 400 år 

Under kommande år ska Borås fira 400 år som stad. För det planeras flertalet evenemang runt om i 
kommunen. Verksamheten planerar för ett utökat blomsterprogram med historiska inslag som berättar 
om den tid som varit. Verksamheten planerar att tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen upp-
föra stadens 100 års ringar med information om stadens utveckling. I Ramnaparken planeras ett arbore-
tum att invigas för belysa trädens och parkernas betydelse för stadens utveckling i samband med Borås 
400-årsjubileum 1 000 tkr 

Totalt för ovanstående åtgärder inom parkverksamheten äskas sammantaget 4 000 tkr i tilläggsanslag till 
driftramen. 

4.5.2.2 Skogsdrift 

Skogsenhetens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning sam-
tidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts 
enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära 
vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. 

Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till 
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bränsleflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska. 
Invånarna i Borås Stad erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark och att som jaktgäster 
få delta i småviltsjakt. 

Verksamheten år 2021 

Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet inriktas 
mot yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet. 

Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och avkast-
ningen från skogsmarken. 

Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna "Gudrun" och "Per" kommer att ta externa resurser i 
anspråk. Skogsvårdsåtgärder såsom plantering kommer att utföras helt utan kemikalier. Skogsplantorna 
skyddas nu med mekaniska metoder mot insekter. 

Coronapandemin ger en osäkerhet i marknaden för 2021. 

Sedan några år har Tekniska nämnden ansvaret för all kommunal mark som inte används för annat 
ändamål. På dessa marker ökar behovet av trygghetsskapande åtgärder, skötsel och renhållning. 

  

4.5.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

4.5.2.3.1 OSA Offentligt skyddat arbete 

Kommunen anordnar arbete till personer som av olika orsaker står utanför den öppna arbetsmarknaden. 
Anställningsformerna är bl.a. Trygghetsanställningar, OSA (Offentligt skyddat arbete). Nämnden har fått 
uppdraget att bereda arbete till 65 personer i dessa kategorier. 

Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och natur-
vårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och underhålls-
arbeten i naturreservat, kultur och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor m.m. Fyra 
arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Borås Djurpark arbetar med 
byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel. 

Verksamheten år 2021 

Basen för OSA-verksamheten finns i moderna lokaler på Kyllareds industrihotell, Brämhult. 

Verksamheten syftar till att stärka den enskilde, och att med rutiner samt arbete leda till att personerna 
som är i verksamheten kan starta i en utbildning, eller ge sig själva arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Verksamheten har stora möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna som erbjuds. Detta ger en bra grund-
förutsättning för att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt 
är stort, förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i arbets-
marknadsåtgärder. 

4.5.2.3.2 Gröna vägen 

Verksamhet 2021 

Tekniska nämnden bedriver grön rehabilitering och arbetsförberedande aktiviteter på uppdrag av 
Sjuhärads samordningsförbund. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna miljön 
runt Ramshulan i naturreservatet Rya åsar. 
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Verksamheten innehåller naturvistelse, grön rehabilitering, kreativa inslag och arbetsträning i form av 
odling utan produktionskrav, i kombination med profilanalyser i en lugn miljö i små grupper. Naturupp-
levelser, samtal individuellt och i grupp samt olika teman och friskvårdsaktiviteter kompletterar. 

Arbetsträning bedrivs under ledning av en trädgårdskonsulent och två friskvårdskonsulenter. Arbets-
träningen består av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och terapiträdgård. Till detta hör också 
friskvård. Dessa metoder kan hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete och gör att människor 
snabbare återhämtar sig efter utmattningsdepressioner, operationer och sjukdom. 

Verksamheten vänder sig till personer som varit sjukskrivna inom diagnosspannet stressrelaterad psykisk 
ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna erbjuds delta i mindfulness, avslappnings-
övningar, yoga samt få information om stress och värkproblematik. 

Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga, stärka deras självförtroende och komma igång med 
fysisk aktivitet. Deltagarna ska också göra en handlingsplan som de ska använda för en hållbar beteende-
förändring. 

4.5.2.3.3 Cityvärdar 

Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till allmänhet 
och turister. I samverkan skapar arbetet en trygghet både på stationsområdet och i innerstaden. 

Verksamheten 2021 

Verksamheten bemannas av en lagförman och fem personer som har lönebidragsanställning under ett år. 
Arbetet består av bl.a. att finnas i innerstaden och på stationsområdet för att ge service och information 
till allmänhet och turister, kontrollera så att det är snyggt, helt och rent samt vid behov lämna in avvikelser 
till ansvariga aktörer i centrum. 

Arbetsuppgifterna är varierande och under ständig utveckling. Sedan 2018 sköter Cityvärdarna om 
kanalen på Västerlånggatan. Andra arbetsuppgifter som förekommer förutom service vid stationen är 
bl.a. klottersanering och borttagning av olaglig affischering/klistermärken i staden. 

Verksamheten är underfinansierad med 110 tkr. 

4.5.2.4 Naturvård 

Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker i Borås Stad (men även i närliggande kommuner), fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för 
rekreation samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose 
allmänhetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för ”natur och rek-
reationsleder” i kommunen. 

Verksamheten år 2021 

Fiskevård 

Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om 
fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället. 

Kalkningsverksamhet 

Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall också 
uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och botten-
faunaundersökningar. 

Spår & Leder 

Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av 
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Fritids- och folkhälsonämnden. 

Kanotled i Bosjön/Västersjön 

Tekniska nämnden har i uppdrag att utreda och presentera möjlighet för kanotleder i kommunen under 
hösten 2020. Ett troligt resultat är att LONA-medel söks för att utveckla tillgänglighetsanpassat kanotliv 
i Bosjön/Västersjöns sjösystem. LONA-medel finansierar upp till 50 % av kostnaden. Det finns möjlig-
het att utveckla projektet med till exempel tillgänglighetsanpassad kanotuthyrning och tillgänglighets-
anpassade rastplatser/toaletter/lägerplatser. Under 2021 kan projektering och insatser bli aktuella, därför 
äskar Tekniska nämnden 300 tkr. 

Viaredsleden 

Väster om det nya industriområde som byggs i Viared är det möjligt att göra en slinga med några rast-
platser som kan nyttjas av de som arbetar i området eller som ett besöksmål. Slingan kan gå mellan västra 
Viared - Boråstorpet och Västersjön. Det är främst skogsmark och parkmark som berörs. Idag finns 
ingen led i området. Tekniska nämnden äskar därmed 200 tkr för att anlägga en led med rastplats/ 
grillplats som kan nyttjas av allmänheten. 

Pickesjön, parkering 

Pickesjön är ett av centrala Borås mest populära besöksmål med promenadslinga, fiske och fem grill-
platser. Parkeringsplatsen är i dåligt skick och ligger idag inte inom driftbudgeten för området. Tekniska 
nämnden äskar därför 200 tkr för att kunna asfaltera och märka upp parkeringen vilket skulle innebär en 
avsevärd standardhöjning. 

Naturreservat 

Naturreservatet Vänga mosse bildades 2010. Den första tioårsperioden har gått och nu ska skötselplanen 
ses över och vid behov revideras. Arbetet med utvidgningen av Rya åsars naturreservat fortsätter. Om-
fattande arbeten med entrén ska göras 2021. 

Gåshult  

Borås Stad har köpt fastigheten Gåshult 3:3 med avsikt att bilda ett nytt kommunalt naturreservat. Ett 
anslag för lokala naturvårdsanslag så kallat LONA har beviljats under 2020 för arbeten inför bildande av 
naturreservatet. LONA-projektet omfattar inte byggnaderna som finns i reservatet. Det finns boningshus 
och ekonomibyggnader som är nedgångna såväl utvändigt och invändigt. Avsikten är att de ska ingå i 
reservatsdriften eftersom gårdsmiljön är av stor vikt för helhetsintrycket och upplevelsen av reservatet. 
När reservatet har bildats kommer Tekniska nämnden att överta ansvaret för driften. 

Det är önskvärt att byggnaderna utvändigt ställs i skick inför den kommande invigningen av reservatet. 
Det är inte fastighetsekonomiskt försvarbart att låta byggnaderna förfalla, och en invigning med husen i 
nuvarande skick kommer dra ner upplevelsen i avsevärd grad Därför äskar Tekniska nämnden för 500 tkr 
som ska användas till utvändig upprustning av byggnaderna och för att förbättra gårdsmiljön. 

Tillgänglighetsanpassade toaletthus 

I många av Borås Stads välfrekventerade besöksmål och parker saknas toalett helt eller är av typen 
”bajamaja” som är tillgänglig under sommarhalvåret. Besöksfrekvensen har ökat väsentligt under covid-
19-pandemin och fler besökare upptäcker och använder stadens friluftsområden och naturreservat. 

Tekniska nämnden äskar därför 1 500 tkr till nybyggnation av tillgänglighetsanpassade toaletthus för året-
runtbruk på några av de populäraste besöksmålen. Naturreservaten Storsjön och Vänga Mosse samt rek-
reationsområdet Pickesjön är platser där stora satsningar tidigare gjorts på tillgänglighet varför de är 
aktuella för att ytterligare höja servicenivå och standard. Åtgärderna skulle också ligga i linje med ambi-
tionen i remissen ” Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020” initierat av Sociala Omsorgs-
nämnden DNR SON 2018/00031. Dessutom föreslås byggnation av permanenta toaletthus i Annelunds-
parken och Ramnaparken. 
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Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen (tkr) 

Nytt driftavtal Parkenheten 2 000 

Trygghetsskapande slyröjning 750 

Vägrensslåtter, tillkommande ytor 250 

Borås 400 år 1 000 

Cityvärdar 110 

Kanotled Bosjön/Västersjön 300 

Viaredsleden 200 

Pickesjön, parkering 200 

Gåshult, upprustning byggnader 500 

Tillgänglighetsanpassade toaletthus i rekreationsområden 1 500 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram 6 810 

  

4.6 Persontransporter 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 15 450 14 310 12 910 16 739 

Kostnader -91 337 -89 748 -89 348 -92 177 

Buffert  -762 -762 -762 

Nettokostnader -75 887 -76 200 -77 200 -76 200 

Kommunbidrag 68 800 76 200 76 200 76 200 

Resultat -7 087 0 -1 000 0 

Ackumulerat resultat     

Nettoinvesteringar     

4.8 Nämndens uppgift 
Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: 

• Färdtjänst. 
• Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten. 
• Särskoleskjutsar i egen regi. 
• Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad. 
• Beställningscentral för färdtjänstresor. 
• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter. 
• Upphandling av persontransporter. 
• Bilpool för kommunanställda. 



Tekniska nämnden, Budget 2021 19(31) 

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads för-
fattningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och 
från daglig verksamhet. 

• Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. 

• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

4.9 Ekonomiska förutsättningar 
Budget 2021 har beräknats utifrån samma storlek på ramar som budget 2020, dvs alla kostnadsökningar 
har arbetats in i befintliga ramar. Lönekostnader förväntas öka med 2,6 % under 2021. 

Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen 2019 uppgick till 75 887 tkr. Prognostiserat utfall för 
2020 ligger på 77 200 tkr efter april månads analys. Tilldelat kommunbidrag för 2020 uppgår till 
76 200 tkr. 

Antalet färdtjänstresor har under våren 2020 minskat kraftigt jämfört med samma period 2019 beroende 
på covid-19. För 2021 förutsätts resandet i princip återgå till nivån före covid-19. Antalet resor för 2021 
budgeteras till 350 000 vilket är något lägre än budgeterad nivå för 2020. Priset per resa är, utifrån tilldelad 
ram och budgeterat antal resor, beräknat till 175 kr i budget 2021. 

Nytt avtal för färdtjänst och riksfärdtjänst med avtalsstart 1 juni 2019 är igång. Prismässigt innebär det 
inte några stora kostnadsökningar förutom en miljöbilsbonus som kan utfalla om specialfordon körs med 
miljöbränsle (prel. ca 1 mnkr/år). Personbilar och klass-4 fordon kommer att drivas med biogas och 
specialfordon kan eventuellt drivas med HVO-bränsle med en påföljande miljöbonus. Indexuppräkning 
av färdtjänstkostnaden kan komma att ske fr.o.m. 1 juni 2020 enligt avtal, om bränslepriser m.m. ökat 
mer än index. Föregående år innebar detta en kostnad på ca 1,5 mnkr. 

Antal resor över tid framgår av tabellen nedan. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   
Budget 

2021 
Budget 

Antal resor 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 360 000 350 000 

förändring/  
antal resor 

 6 671 626 -968 16 845 5 365   

  

4.10 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Bilpool -45 0 1 220 0 

Skolskjuts -273 0 0 0 

Särskoleskjuts 12 460 12 134 13 254 14 319 

Färdtjänst 60 981 60 504 59 264 58 626 

Riksfärdtjänst 2 764 2 800 2 700 2 493 

Buffert  762 762 762 

Summa 75 887 76 200 77 200 76 200 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Idag bokar de flesta sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänst-
kunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen startade 2015 och 
det har fungerat väl för de kunder som använder systemet, användningen ökar för varje år. 

Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl 
som att alla behandlas lika när det gäller t.ex. skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. Skolskjuts-
planeringen är flyttad till Tekniska förvaltningen för att centralt skapa en förenklad och effektivare han-
tering inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsplaneringsprogram, med kartfunktion för mätning av 
avstånd, används som stöd i besluten. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras 
fr.o.m. år 2017 av Grundskoleförvaltningen. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen 
har förutsättningen för lika behandling ökat. 

Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska förvaltningen driver i egen regi. 
Antalet elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sätt samma antal elever för att de senaste 
åren öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2020 - ca140 elever) vilket inneburit att ytterligare tre 
bussar har tagits i trafik, för att klara efterfrågan. 

Indikationer finns på att det blir fler elever även inför hösten 2020 och då kommer det eventuellt behövas 
ytterligare någon buss. Denna ökning med personal och fordon har medfört en ökad kostnad med ca 1,5 
mnkr 2019 och 2020 och kan då öka ytterligare för 2021, vilket i så fall måste täckas via ökat nämndbidrag 
i reviderad budget. 

Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via utbildningsnämnderna. I dag 
hamnar dessa kostnadsökningar inom Tekniska nämndens ram trots att nämnden inte kan påverka 
antalet beställningar som ska utföras. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

5.1.1 OSA 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

61 65 65 

5.1.2 Antal dagsverken 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Dagsverken totalt 12 465 11 885 12 000 
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5.2 Skogsdrift 

5.2.1 Skogsdrift 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Av skogsinnehavet är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 

Varav naturreservat (ha) 950 950 950 

5.2.2 Avverkning 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avverkning totalt (m³ fub) 35 100 38 500 39 000 

5.2.3 Avverkning exkl. OSA 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) 32 100 36 100 36 600 

Intäkt kr per avverkad (m³ fub) 625 555 535 

Kostnad kr per avverkad (m³ fub) 264 303 265 

5.2.4 Flisproduktion 

5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Flisad volym (m³s) 12 500 10 000 10 000 
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5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkt flis (kr/m³s) 180 170 170 

Kostnad flis (kr/m³s) 100 96 100 

5.2.5 Övrig verksamhet 

5.3 Naturvård 

5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sålda kommunfiskekort 187 210 210 

Sålda dagkort i regnbågsvattnen 2 872 3 000 3 000 

Båtkort totalt 1 035 1 100 1 100 

Spriden kalkmängd (ton) totalt 2 178 2 363 2 532 

Förvaltade spår- och leder (km) 106 106 109 

Total förvaltad areal naturreservat (ha) 1 401 1 401 1 401 

Naturvårdsbete (ha) 74 77 88 

5.4 Väghållning 

5.4.1 Väghållning, driftkostnader 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kostnad kronor/invånare och dag 1,63 1,55 1,52 

5.4.2 Huvudgator 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Huvudgator (km) 76 76 76 

Vinterväghållning (kr/m²) 23,78 21,84 21,56 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Övrigt underhåll (kr/m²) 31,69 24,57 23,94 

5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 200,27 183,95 181,16 

Övrigt underhåll (kr/m) 266,83 183,97 201,64 

5.4.3 Lokalgator 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Lokalgator (km) 254 252 258 

Vinterväghållning (kr/m²) 3,23 6,16 5,86 

Övrigt underhåll (kr/m²) 10,66 9,84 8,93 

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 20,79 39,68 37,6 

Övrigt underhåll (kr/m) 68,61 63,39 57,27 

5.4.4 Vägföreningsvägar 

5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vägföreningsvägar (km) 168 168 168 

Övrigt underhåll (kr/m²) 3,61 5,99 6,85 

Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 285 270 270 

Enskilda vägar med kommunalt bidrag 
(km) 

174 190 190 

5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 32,34 18,57 18,45 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m²) 5,2 2,99 2,97 

Övrigt underhåll (kr/m) 22,45 37,2 42,56 

5.4.5 Beläggningsunderhåll 

5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Belagd volym (m²) 179 846 181 000 167 000 

Del av total yta (%) 5,4 5,5 5 

Kostnad (kr/m²) 114 105 114 

5.4.6 Trafikbelysning 

5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal lampor (st.) 19 175 19 200 19 200 

Energiförbrukning (MWh) 7 137 7 200 7 200 

5.4.7 Trafikolyckor 

5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal olyckor med personskador 396 0 0 

Dödade 3 0 0 

Svårt skadade 11 0 0 

Lindrigt skadade 292 0 0 

5.4.8 Diverse uppgifter 

5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Utfärdade nyttokort (st.) 55 75 60 

Boendeparkering (antal tillstånd) 688 700 700 

5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Fordonsvrak (st.) 81 300 300 

Budget anger hanterade fordonsärenden, årsutfall anger flyttade fordon 

5.5 Park 

5.5.1 Ytor 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Perenna planteringar (m²) 3 900 4 900 5 190 

Total planterad yta (m²) 65 600 65 800 66 000 

Kulturparker (m²) 1 557 000 1 575 000 1 577 000 

Naturparker (m²) 8 693 000 8 612 000 9 396 000 

Total parkareal (ha) 1 025 1 019 1 097 

Parkyta per capita (m²/capita) 90,8 90,8 96,9 

5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal lekplatser (st.) 162 162 158 

5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Blomsterlökar (st.) 45 000 60 000 65 000 

Vårblommor (st.) 29 000 30 000 35 000 

Sommarblommor (st.) 37 000 45 000 50 000 
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5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 
administrationskostnader 

5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kulturparker (kr/m²) 11,08 17,24 17,22 

Naturparker (kr/m²) 0,2 3,15 2,89 

Parkkostnad per capita (kr/capita) 236 242 240 

Total parkkostnad (kr/m²) 2,6 2,67 2,47 

5.6 Persontransporter 

5.6.1 Färdtjänst 

5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal färdtjänsttillstånd 4 672 4 600 4 600 

Antal kvinnor 3 098 3 100 3 100 

Antal män 1 574 1 500 1 500 

Antal tillstånd/1000 invånare 41 41 41 

Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 

Antal färdtjänstresor 340 459 360 000 350 000 

Kostnad per resa (kr) 187 176 175 

Antal särskoleskjutsfordon 13 13 13 

Antal bilar i bilpool 56 57 55 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

VÄGHÅLLNING     

Beläggningsunderhåll 8 500 19 000 19 000 19 000 

Program för tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000 

Reinvestering gatubelysning 1 000 5 000 5 000 5 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 4 000 6 000 6 000 6 000 

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning 2 000 4 000 3 000 3 000 

Borås flygplats 500 800 500 500 

PARKVERKSAMHET     

Lekplatser/mötesplatser 5 000 11 500 9 000 9 000 

Belysning & trygghet  3 000 3 000 3 000 

Grönområdesplan 1 000 1 000 1 000 1 000 

Diverse mindre parkinvesteringar 3 000 4 000 3 000 3 000 

Summa 26 000 55 300 50 500 50 500 

INVESTERINGAR - i sammandrag 

För utförligare projektinformation - se bilaga 1. 

Reinvestering beläggningsarbeten 

Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och 
vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på väg-
kroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att 
gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt att åtgärder 
sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/ 
vägens funktion. Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda invest-
eringar och blir på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort leder 
också till större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel. 

Program för tillgänglighet  

Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identi-
fiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna 
prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel. 

Reinvestering gatubelysning - trygg stadsmiljö 

En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av dessa. 
Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller oljepappers-
kablar, kablar som är uppemot 70 år gamla (beräknad livslängd 20-30 år). Under senare år har kostnaden 
för utbyte av dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till 
följd och i samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. I 
flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med luftledning. 
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För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste takten på reinvest-
ering öka efter de omfattande fibergrävningarna. De många kabelfelen bidrar till driftstopp som orsakar 
stor irritation hos boråsarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar. 

Energieffektivisering av gatubelysning 

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard 
och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta ut 
gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken 
och Tekniska nämnden kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning 
framåt. För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år 
byta ut delar av belysningsanläggningarna. 

Enligt Borås Stads miljömål skall energianvändningen för bl.a. gatubelysning minska med 15 % och för 
att nå detta behöver takten på utbytet öka de närmsta åren. Vid besiktningar har det uppdagats att gamla 
kablar genererar stora energiförluster, energiförbrukningen har varit uppemot 30 % högre än den 
installerade effekten. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energiför-
brukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. ackordsbelysning. 
Att inte mäta gatubelysningen innebär också att Tekniska nämnden inte fullt ut kan tillgodoräkna sig de 
ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda 
att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära 
att bättre koll på belysningsanläggningen, så att man kan se var det finns stora förluster och på så vis 
reinvestera i nätet där det behövs. 

Borås flygplats 

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för när-
varande till 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedelsförsegling för förläng-
ning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten för 
kommande utökning av västra stationsplattan med ca 1 000 m², i första hand för gästande flygplan till 
staden och företagen, och samtidig flyttning och modernisering av tankområdet för flygbränsle. På delar 
av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. 

Lekplatser/mötesplatser 

Tekniska förvaltningen förvaltar 162 lekplatser. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte upp-
fylla de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedel-
bart. Projektet medför att 15 kvarterslekplatser kan renoveras samt uppförandet av en ny stadsdelslekplats 
i Brämhult. 

Belysning & Trygghet 

Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens 
parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer 
energieffektiva alternativ. 

Grönområdesplan 

Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till mer 
sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås Stad. För 
2021 planeras insatser på Tokarpsberg samt Ramnasjön, den senare har beviljats LONA-bidrag till 50 % 
(bidrag från Naturvårdsverket syftande till lokala naturvårdssatsningar). 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. För 2021 planeras åtgärder såsom reno-
vering av parkvägar, upprustning av trappor, trädplanteringar samt specifika åtgärder för Borås 400 år. 
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6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

VÄGHÅLLNING        

Ny Nybro 44 000 12 536 31 647 10 000 2 000 0 2 

Attraktiv Stad   6 074 15 000 6 000 5 000  

Diverse mindre 
gatu-och 
broarbeten 

  12 915 12 000 12 000 12 000  

Gång-och 
cykelvägar   13 801 15 000 13 000 13 000  

Reinvestering GC-
vägar   0 7 000 7 000 7 000  

Kollektivtrafik   10 990 5 000 10 000 5 000  

Upprustning 
centrummiljöer   6 343 0 3 000 3 000  

PARK        

Fristads nya 
Stationspark 6 000 0 3 000 1 000 2 000  1 

Kronängsparken 18 000 67 10 433 2 500 5 000  1 

Summa 68 000 12 603 95 203 67 500 60 000 45 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

VÄGHÅLLNING 

Ny Nybro 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att Cityringen och korsningen med Västerlånggatan är 
otydlig till sin funktion. Genom att ändra brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättras framkomlig-
heten på Cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest 
robusta förbindelsen i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av 
Robert Nilssons färdigställdes 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksons-
gatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 

Attraktiv stad - inför Borås 400 år 

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som 
finns inom centrum, och att fortsätta det framgångsrika samarbetet som präglat utvecklingen av stads-
centrum i de hittills genomförda projekten. 

Inför Borås Stads 400-årsjubileum föreslås en extra satsning i budget 2021 med målsättningen att 
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iordningsställa platsbildningen vid kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” samt omkringliggande 
gator. En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under 
jubileumsåret. I samband med 400-årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur i området kring Kroks-
hallstorget. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för Attrak-
tiv stad. 

Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan mellan Hallbergsgatan och 
Torggatan. Åtgärder enligt utredningen ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser” som 
efter remissbehandling beslutats av Kommunstyrelsen som bl.a. kan initiera ombyggnad av Allégatan 
närmast kommande år. Allégatans funktion i stadens trafiknät behöver belysas varför projekteringsarbetet 
behöver påbörjas. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre om-
fattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” kan 
administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investerings-
medel skall äskas för varje enskilt mindre objekt. Planer för 2021 omfattar bl.a. trafiksäkerhetsåtgärder, 
reinvestering gångbanor, cirkulationsplatser, reinvestering vägvisning samt reparation av Varbergsbron.  

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) 

Utbyggnad av GC-vägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade 
trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Före-
slagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda 
sträckorna. Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. 

Utbyggnaden av GC-vägar sker i enlighet med den av Tekniska nämnden antagna Cykelplanen 2020/ 
2021 och innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. 

Reinvestering befintliga gång- och cykelvägar 

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett sammanhängande 
cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet. 

Utbyggnad av GC-vägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade 
trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att 
separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer 
att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemen-
samma gång- och cykelbanorna. 

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed 
de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler ska 
välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen att de sju huvudstråken 
för cykeltrafik ska vara separerade. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken)  

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra 
Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att 
få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. 

Upprustning av centrummiljöer 

Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av 
miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera 
år. Redan anslagna medel bedöms tillräckliga för att finansiera åtgärder under 2020 och att skapa utrymme 
för framtida centrumupprustningsåtgärder varför inga ytterligare medel begärs för 2021. 
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PARK 

Fristads nya Stationspark 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också Trafikverket ingår. Arbets-
gruppens uppgift är att gemensamt ta fram underlag för utformning, gestaltning och projektering för 
Trafikverkets projekt att bygga en gång- och cykelväg under järnvägen mellan Fristad torg och idrottsplats 
Heden. Projektet har stött på en rad hinder varav de två största är att tidplanen i ett tidigt skede förlängdes 
med resultatet att tunneln tidigast kan stå färdig under hösten 2022. Samt att projektets budget mer än 
fördubblats på kort tid vilket resulterat i att Borås Stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt 
försvarbart i sin helhet. 

Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett år under rådande förut-
sättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och färdigställa en park innan gång- och cykeltunneln 
kommit på plats. En uppskattning är att ca 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas vid 
byggnation av gång- och cykeltunneln. Arbetet med att gestalta, projektera, upphandla och anlägga 
Fristads nya stationspark står därför i nuläget stilla i väntan på kommunens beslut kring de utökade kost-
naderna för gång- och cykeltunneln under järnvägen. 

Kronängsparken 

Inför Borås Stads 400-års jubileum är planen att delar av parken (etapp 1 och 2) ska invigas under hösten 
2021. Detaljplanen har försenats på grund av rådande markförhållanden och Länsstyrelsens krav på 
sanering. Behov finns att utreda vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela 
Kronängsparken oavsett markbestämmelser i detaljplanen. Om inget nytt tillkommer som kan försena 
detaljplanen ytterligare antas densamma troligen i maj 2020. 

Etapp 3 av parken beräknas stå klar under 2022. Det är främst beroende av hur AB Bostäders projekt 
fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling från förskola till mötesplats. 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Reinvestering 

Beläggningsarbeten 
 
Investering  19 000 tkr 
Avskrivningstid  10, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Till följd av de explosionsartade schaktningsarbeten som nedläggande av fiber inneburit bedömer 
Tekniska nämnden att livslängden för gatubeläggningen ute i bostadsområdena förkortas väsent-
ligt. Normalt erfordras ny beläggning på bostadsgator med ca 30-40 års mellanrum. Med den om-
fattning av schaktarbeten som utförts i våra bostadsområden förväntas gatorna behöva läggas om 
mycket tidigare än normalt. Det är viktigt att Borås Stad tar höjd för detta framtida behov vid 
tilldelning i beläggningsbudgeten. 
 
Av tidigare utförda enkäter och nu senast i Sveriges kommuner och regioners ”Kritik på teknik” 
framgår tydligt att synen på standarden på såväl gatu- som GC-nät har försämrats efter 2016. Den 
naturliga förklaringen är de omfattande fibergrävningarna på vägnätet som startade 2016 och nådde 
kulmen 2017-2018. Det fanns inte resurser att möta det behov av återställningsarbeten som blev 
följden jämfört med återställningsbehovet innan fibergrävningarna startade varför en eftersläpning 
av arbetena fortfarande kvarstår under hela 2020. För att kunna göra en handlingsplan för Borås 
vad avser beläggningsprogrammet behövs en ny tillståndsbedömning göras av vägnätet när åter-
ställningsarbetena slutförts. Tekniska nämnden har i budget hänvisat till den generella modellen av 
behovsbedömningen som SKR tagit fram vilket visar på ett behov av ca 19 mnkr för att vidmakt-
hålla vägnätet för undvikande av kapitalförstöring. Som jämförelse kan nämnas att Växjö efter 
förfrågan angett 14 mnkr som budget för beläggningsverksamheten under 2019, Linköping anger 
totalt 37 mnkr (30 mnkr investering, 7 mnkr drift). Ställs Borås vägnät i relation till Linköpings 
skulle budgeten motsvara ca 20 mnkr. I 2020 års budget finns för hela beläggningsverksamheten 
anslaget 10, 1 mnkr (8,5 mnkr investering, 1,6 mnkr drift). För att kunna vända den negativa tren-
den behövs i enlighet med Tekniska nämndens framställan en rejäl höjning av anslagna medel för 
beläggningsverksamheten kommande år. 
 
Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator 
och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas fås skador 
på vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till 
att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt 
att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att 
återställa gatans/vägens funktion. 
 
För de oskyddade trafikanterna är standarden vad avser jämnhet på underlaget särskilt viktigt att 
beakta, varför omläggning av gång- och cykelbanor behöver göras oftare än körbanor för att min-
ska olycksrisken och få fler att välja cykeln före bilen.  
 
En rekommendation från tidigare Svenska Kommunförbundet (Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR) behöver ca 5 % av vägnätet förnyas vad avser beläggning per år. Teorin bygger på 
en livslängd på i genomsnitt 20 år sett generellt över alla typer av gator/vägar inom kommunerna. 
För Borås har bedömts att beläggningar av GC-vägar, lokalgator och vägföreningsvägar klarar sig 



i 30 år, huvudgator 15 år och större huvudgator 5-7 år. Behovet av underhållsbeläggningar har 
bedömts till i snitt 5,6 %. Detta motsvarar ett årligt behov av underhållsbeläggningar på 187 000 
m²/år. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Underhållsbeläggningar görs inte i den takt som erfordras. 
 
Alternativ 1 
Underhållsbeläggningar utförs enligt behovsanalys. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Det investerade kapitalet i utbyggda gator, vägar och gång- och cykelvägar reduceras successivt och 
leder på sikt till ett större och större investeringsbehov som är mångdubbelt dyrare än att sätta in 
investeringsåtgärden i rätt tid. Ett dåligt underhållet vägnät innebär också sämre åkkomfort för alla 
trafikantkategorier och leder till ökad risk för olyckor med personskador och skadeståndskrav på 
kommunen. 
 
Alternativ 1 
Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och blir 
på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort leder också till 
större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel. 
 
Ekonomisk data 
 
Kostnaden enligt behovsanalys 19 mnkr. Investeringen ger en årlig kapitalkostnad på ca xx tkr. 
 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Attraktiv stad 

- inför Borås 400 år   
 
Investering  15 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 40, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer 
som finns inom centrum och fortsätta det framgångsrika samarbetet som präglat utvecklingen av 
stadscentrum i de hittills genomförda projekten. 
 
Den strategiska planen för Borås har visat färdriktningen i detta arbete där en fördjupning kommer 
att ske inom de olika utvecklingsområdena. Här är förnyelsen av stadskärnan en viktig ingrediens. 
I visionen ”Borås 2025 Vision och strategi” betonas vikten en livskraftig stadskärna med mötes-
platser och välkomnande entréer till staden. 
 
Tidigare beskrevs idéerna i projektet ”Borås centrum - en tätare och trivsammare mötesplats” som 
enligt projektbeskrivningen syftade till: 
 

• att fånga upp, samordna, sortera "gemensamma projekt" avseende olika miljöupprustnings-
insatser av gator, torg och allmänna platser och skapa ett handlingsprogram som ger en 
samlad helhetssyn för Borås centrum 

• att samordna ”enskilda fastighetsprojekt” som drivs av respektive fastighetsägare 
• att skapa en grund för att prioritera rätt i tiden avseende idéprojektering och finansierings-

insatser 
 
I den gemensamma avsiktsförklaringen i dokumentet ”Borås City – Attraktion och lust” som 
undertecknats av CiB (Centrumfastigheter i Borås), Mitt i Borås, och Borås Stad uttrycks en strävan 
att skapa en gemensam målbild för Borås City.  
 
För de konkreta projekt som ovannämnda avsiktsförklaring kommer att resultera i är det nöd-
vändigt att tillskapa ett finansieringsutrymme som säkerställer centrumförnyelsen i enlighet med 
programmet. Dessa föreslås finansieringsmässigt ske på samma principiella sätt som projektet 
”Centrummiljöer”. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete 
med fastighetsägarna åstadkoms stora förändringar på kort tid.  
 
Projektet ”Hallbergsplatsen” mellan Quality Hotel Grand och Åhléns var det första projektet i 
centrum där kommunen och fastighetsägarna i avtal kom överens om en kostnadsfördelning för 
genomförande av miljöupprustningsåtgärder som utfördes under hösten år 1999. Därefter har upp-
rustning av Knalletorget, Stora Torget, Hötorget, Sandwalls plats, Strandgången, Österlånggatan, 
Torggatan, Stora Brogatan, Bryggaregatan och Västerlånggatan utförts.  
 
Inför Borås Stads 400-årsjubileum föreslås en extra satsning i budget 2021 med målsättningen att 
iordningsställa platsbildningen vid kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” samt omkring-
liggande gator. Projektet var tänkt att starta 2020 men till följd av att marken inte kommer att vara 
tillgänglig på grund av ombyggnadsarbetena på fastigheten planeras gatuarbetena att påbörjas 2021. 



De tidigare aviserade upprustningsarbetena på Hallbergsplatsen skjuts på framtiden då utbyggnad 
aviserats såväl på kvarter Morfeus intill Danske Bank som i kvarter Pallas, Pallas Tower. 
 
I samband med att Borås fyller 400 år planeras för en jubileumsskulptur i området kring Krokshalls-
torget. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för 
Attraktiv stad. En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också bidra till förgylla tillvaron i 
centrum under jubileumsåret.  
 
Under kommande år finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan mellan Hallbergsgatan 
och Torggatan.  
 
Åtgärder enligt utredningen ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser” som efter 
remissbehandling beslutats av Kommunstyrelsen som bl.a. kan initiera ombyggnad av Allégatan 
närmast kommande år. Allégatans funktion i stadens trafiknät behöver belysas varför projekterings-
arbetet behöver påbörjas. 
 
Under 2019 färdigställdes etapp 2 av Lilla Brogatan. Därmed har ett öst-/västligt stråk för cykel-
trafik genom centrum skapats mellan Hallbergsgatan och Allégatan.  
 
I olika sammanhang enligt ovan är det viktigt att medel finns tillgängliga när överenskommelser av 
centrumupprustningsåtgärder kan träffas med fastighetsägare varför det är klokt att årligen skapa 
ett investeringsutrymme inom ramen för centrumupprustningen. Tidigare år har avsatts 3 mnkr i 
budget. Ej upparbetade pengar och eventuella uppkomna underskott har förts över till näst-
kommande år. I budget 2020 gjordes en extra satsning på 8 mnkr för att kunna påbörja ombygg-
naden av platsen vid kvarteret Eko 10; med hänsyn till 2019 års projekt finns i budget ca 6 mnkr 
tillgängliga inom Attraktiv stad. 
  
Upprustningen av platsbildningen vid kvarteret Eko 10 med omkringliggande gator föreslås ske i 
etapper: platsbildningen och delar av Holmsgatan och Hallbergsgatan under 2021 samt Torggatan 
under 2022. Första etappen beräknas kosta ca 16 mnkr. Med hänsyn till att en stor del av anslaget 
för 2020 på ca 6 mnkr inte kommer att upparbetas på grund av pågående byggnationen på fastig-
heten vid kvarteret Eko erfordras att ytterligare 12 mnkr avsätts i budget för 2021 för platsbild-
ningen vid kvarteret Eko 10 projektet. För att även inrymma platsbildning för jubileumsskulptur 
och extra satsning på julbelysning föreslås att totalt 15 mnkr mnkr avsätts för 2021 års investering. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Centrumförnyelsen sker fortsättningsvis efter initiativ från respektive huvudman utan någon 
gemensam helhetssyn. 
 
Alternativ 1 
Genomförande av projekt inom centrum sker enligt avsiktsförklaringen i ”Borås City – Attraktion 
och lust”, vilket samtliga aktörer inom centrum är delaktiga i. 
 
  



Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Utveckling av centrummiljön sker sektoriellt genom varje huvudmans försorg utan någon gemen-
sam samsyn eller gemensamt måldokument. Centrumstrukturens utveckling kommer att bli svår 
att styra och få ett helhetsgrepp om. 
 
Alternativ 1 
Genom att skapa en gemensam plattform för samtliga intressenter inom centrum finns förutsätt-
ningar att få en kontrollerad och önskad utveckling av centrumstrukturen. Med ett handlings-
program för aktuella projekt som redovisar prioritering och finansiering kan man tillskapa en mera 
målinriktad och kontinuerlig utveckling av centrummiljön än vad som tidigare var möjligt. För 2021 
planeras platsen vid kvarteret Eko 10, gamla postenhuset och delar av Holmsgatan och Hallbergs-
gatan iordningställas. Tidplanen för färdigställandet är osäker och beror av när området blir till-
gängligt efter ombyggnationen på fastigheten. 
 
En extra satsning på julbelysningen under jubileumsåret 2021 kommer att bli uppskattat av 
boråsarna och besökare likväl som den jubileumsskulptur som planeras i området vid Krokshalls-
torget. 
 
Ekonomiska data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 15 mnkr år 2021. Kapitalkostnaden till följd 
av investeringen uppgår till xx tkr under den ekonomiska livslängden. Driftkostnaden för om-
byggda objekt ökar på grund av intensivare markrenhållning. Kostnadsökningen kan anges först 
när projekten fastställts i detalj. 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Diverse mindre 

gatu- och broarbeten 
 
Investering  12 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 70, 30, 25, 10 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre 
omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och bro-
arbeten” kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfar-
ande där investeringsmedel ska äskas för varje enskilt mindre objekt.  
 
Problembeskrivning och mål 
I trafiksäkerhetsarbetet har begreppet ”Nollvisionen” fått en central och viktig betydelse. Inne-
börden i visionen, att ingen skall dödas eller skadas så svårt att man får bestående men, innebär ett 
helt nytt synsätt på transportapparaten i tätort. Vid trafiksäkerhetsarbetet måste särskild hänsyn tas 
till de oskyddade trafikanterna eftersom de oftast hör till de mest sårbara i trafiksystemet och sam-
tidigt saknar det skydd som personer i fordon har. 
 
Det övergripande målet inför framtiden är att skapa det trafiksäkra samhället i enlighet med noll-
visionen och i övrigt åstadkomma ett hållbart transportsystem där den negativa påverkan på miljön 
minimeras. Målet kan uppnås med åtgärder inom ramen för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” 
som syftar till att: 
 

• förbättra framkomligheten 
• öka trafiksäkerheten 
• förbättra överskådligheten av trafiksystemet 
• mildra effekten av miljöstörningar i form av buller och avgaser på omgivningen 
• förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken 
• höja kvalitén på trafikmiljön genom miljöupprustning 

 
I egenskap av väghållare är man enligt gällande lagstiftning (Byggnadsverkslagen, BVL) skyldig att 
garantera trafikanterna full säkerhet genom att antingen underhålla broarna så att dess egenskaper 
bevaras eller begränsa tillåten last för att säkerställa lagkravet eller, som en sista utväg, stänga bron 
för trafik. 
 
Genom att i rätt tid sätta in de åtgärder som krävs sparar man såväl konstruktionen som pengar.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Om föreslagna åtgärder inte utförs kommer beskrivna problem att bestå och föreslagna standard-
förbättringar kan ej uppnås. Inga medel avsätts heller för att skydda kommunens brobestånd. 
 
Alternativ 1  
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs. 
 



• Trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafikverket har tidigare konstaterat att hastighetssänkande åtgärder där många fotgängare 
och cyklister vistas är avgörande för att de svagare trafikanterna inte ska dödas i trafiken. 
 
Under år 2021 kommer det också att finnas ett fortsatt behov av att öka trafiksäkerheten 
genom fartdämpning vid övergångsställen, gångpassager och korsningspunkter. Reinvest-
ering av linjemarkeringar i trafikmiljön bidrar också till ökad trafiksäkerhet bl.a. i cirkula-
tionsplatser, på övergångsställen och visuellt i mörker. 

 
• Reinvestering gångbanor 

I samband med utförandet av underhållsbeläggningar finns ett behov av att rätta till låga 
eller trasiga kantstöd mot gångbanor. Inte minst med hänsyn till det omfattande reinvest-
eringsbehov som fibergrävningarna i staden skapat. 

  
• Cirkulationsplats Alingsåsvägen/Fjällgatan 

Korsningen är infart till staden från Alingsås. Vid högtrafik förekommer höga hastigheter 
vilket innebär olycksrisker och sämre framkomlighet för den lokala trafiken. Trafikverket 
planerar att anlägga gång- och cykelbana från Fjällgatan mot Ekås. I syfte att kanalisera 
cykeltrafiken i korsningen och förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet är det lämpligt 
att utforma korsningen som cirkulationsplats. Utformningen ger också en tydligare bild av 
korsningspunkten som en port till staden. 

  
• Reinvestering vägvisning 

Äldre skyltar för vägvisning behöver bytas ut för att fylla sitt syfte som vägledning för 
trafiken. Speciellt vid mörker blir synbarheten sämre på äldre skyltar som tappat reflex-
verkan med åren. Genom att avsätta en budget årligen kan ett successivt utbyte av äldre 
vägvisningsskyltar ske till gagn för våra trafikanter. 

 
• Varbergsbron 

Varbergsbron över järnvägen på Göta renoverades senast 1989. Bron är en äldre konstruk-
tion, ca 80 år gammal och uppvisar skador som bedöms dyra att åtgärda. Enligt utförd 
utredning av åtgärdsalternativ (ÅF rapport 2016-08-19) konstateras att tätskikt, beläggning, 
övergångskonstruktion, pelare, räcke och stuprör behöver repareras till en uppskattad kost-
nad på 5-5,5 mnkr. Bron har idag inte full bärighet. Reparationsåtgärderna kommer inte 
innebära möjlighet till en ökad bärighetsklassning. 

 
Tekniska nämnden begärde medel för projektering under 2020 men erhöll kostnaden för 
broreparation. Utförande av åtgärden planeras under 2021 där anslagna medel från 2020 
får kvarstå och således inte till sin helhet finansieras från 2021 års anslag. 

 
Framtida projekt: 

 
• Centralbron 

Ombyggnad/nybyggnad av Centralbron har avvaktats med hänsyn till stationsläge för 
Götalandsbanan. Då besked om genomförandet har dröjt och en utbyggnad av höghastig-
hetsbanan inte är att vänta i närtid finns ett behov av upprustningsåtgärder för centralbron. 
Vid en tidigare bedömning av erforderligt reparationsbehov uppskattades kostnaden för 
åtgärderna till ca 15 mnkr. För att få en mer noggrann bedömning erfordras utredning och 
projektering av reparationsbehov. För genomförande av utredning/projektering erfordras 
ett anslag under 2021. 

 
 



• Cirkulationsplats Åsvägen/Gamla Brämhultsvägen 
Vid Tekniska nämndens medborgardialog på Hässleholmen var fokus på trafiksäkerheten 
inom området. Som ett resultat av dialogen byggdes under 2017/2018 cykelbana längs 
Åsvägen mellan Brämhultsvägen och Fjärdingsskolan. För att dämpa farten på Åsvägen 
diskuterades även att skapa entréer till området som på ett tydligare sätt uppmanar till lägre 
hastighet. Anläggande av en cirkulationsplats vid Gamla Brämhultsvägen dämpar farten 
och ger en tydligare signal om var bostadsområdet börjar. Projektet planeras att genomföras 
i samband med detaljplanearbete för området utmed gamla Brämhultsvägen. 

 
• Cirkulationsplats Druveforsvägen/Gässlösavägen 

Framkomligheten längs Trandögatan har i hög grad påverkats av utvecklingen av handels-
området vid ICA Maxi. Utmed Druveforsvägen har bostäder i stor omfattning byggts och 
fler är på gång inom området. Gässlösavägen har ökat i betydelse i trafiknätet sedan riksväg 
27 byggdes i ny sträckning. Detta tillsammans med stadens planer för utveckling av 
Gässlösaområdet påkallar förbättringar i trafiknätet inför framtiden. Ett steg i rätt riktning 
är att förbättra framkomligheten i korsningen Trandögatan/Druveforsvägen. Genom att 
flytta korsningspunkten till Gässlösavägen och anlägga en cirkulationsplats förbättras fram-
komligheten inom området. Då Gässlösavägen åter har öppnats för trafik efter EMC-
projektet och Gässlösaområdet planeras enligt Borås Stads utbyggnadsordning kommer 
trafiken från riksväg 27 mot centrum att påkalla en utbyggnad av cirkulationsplatsen. 

 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer korsning av cykeltrafik bli tydligare och bättre. För ett 
genomförande under 2022 erfordras ett anslag för projektering under 2021 samt att den 
ändring av detaljplan som erfordras genomförs för att möjliggöra utbyggnad. 

 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ  
Om föreslagna åtgärder inte genomförs kommer dagens problem att kvarstå samt leda till för-
sämrad trygghet, säkerhet och framkomlighet i takt med att trafikarbetet ökar. För broarna innebär 
uteblivna åtgärder kapitalförstöring. 
 
Alternativ 1  
Genomförande av föreslagna åtgärder innebär att trafiksystemet i dessa punkter anpassas till 
rådande förutsättningar och trafiksystemens tydlighet, säkerhet och framkomlighet förbättras. För 
broarna innebär reinvesteringen att dess konstruktion kan säkerställas och därmed undviks dyra 
reparationskostnader för framtiden. Satsningen säkerställer trafikanternas krav på komfort och 
säkerhet. 
 
Ekonomisk data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 12 mnkr år 2021. Kapitalkostnaden till 
följd av investeringen uppgår till ca xx tkr under den ekonomiska livslängden. 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 kommunikationer Projektnamn: Program för 

tillgänglighet  
 
Investering  1 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktions-
nedsättning syftar till att: 
 

• fastställa inriktning och prioritering för Borås Stad i arbetet med att införliva funktions-
hinderperspektivet i kommunal verksamhet 

• konkretisera den politiska viljeinriktningen genom att föreslå åtgärder för att nå uppsatta 
mål, slå fast ansvar, tid och finansiering 

• uppnå ett systematiskt, kvalitetssäkert arbete som genom samverkan leder till ett tillgängligt 
samhälle 

 
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapp-
föreningarna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Inga särskilda medel avsätts till förbättringar för människor med funktionsnedsättningar. 
 
Alternativ 1  
Åtgärder genomförs efter samråd med handikappföreningarna. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ  
Människor med funktionsnedsättning får fortsatta problem med framkomligheten och tillgänglig-
heten i vardagen. 
 
Alternativ 1  
Med en successiv förbättring av tillgängligheten för människor med någon funktionsnedsättning 
kan dessa i en allt större utsträckning ta del av samhällets olika funktioner. Möjligheten att klara sig 
själv stärker självkänslan och bidrar till att våga ta steget att ge sig ut i staden på egen hand. 
 
Ekonomiska data 
 
Investeringsbehovet har bedömts uppgå till 1 mnkr/år. Kapitalkostnaden till följd av investeringen 
år 2021 beräknas uppgå till xx tkr under den ekonomiska livslängden. 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Utbyggnad av 

gång- och cykelvägar 
 
Investering  15 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser 
för de oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt 
trafikantgrupp.  
  
Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. För ytterkommundelarna antog 
Kommunfullmäktige år 1997 en GC-plan och för centralorten antogs en GC-plan under år 2001. 
Dessa planer har tidigare legat till grund för utbyggnaden inom kommunen. Under 2016 beslutades 
en ny plan för framtida utbyggnad av cykelvägnätet av Kommunfullmäktige som samtidigt gav 
Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om framtida Cykelplaner som löper över två år i taget. I 
december 2019 beslutade Tekniska nämnden om utbyggnaden av cykelvägar för åren 2020-2021. 
 
I traditionellt trafiksäkerhetsarbete, speciellt vad avser oskyddade trafikanter, har oftast tyngd-
punkten vid olika tillfällen antingen legat inom den "hårda" delen med fysisk utformning av trafik-
miljön som instrument för bättre trafiksäkerhet eller inom den "mjuka" delen med information och 
kampanjer med olika teman. 
 
Nollvisionen, som har som mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i framtiden, har 
i detta sammanhang lanserat en förändring av åtgärdsstrategin. För att nå visionens mål måste ett 
långsiktigt synsätt och en samtidig satsning på trafikanterna, fordonen och miljön prägla det fort-
satta trafiksäkerhetsarbetet. Vid ett långsiktigt synsätt på trafiksäkerheten kommer systemåtgärder 
före punktåtgärder. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Föreslagna utbyggnader av GC-vägnätet genomförs ej. 
 
Alternativ 1  
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder enligt gällande Cykelplan för år 2021: 

1. Åsbogatan, delen Allégatan-Södra Strandgatan 
2. Yxhammarsgatan/Engelbrektsgatan, delen Kungsgatan-Vedensgatan 
3. Regementsgatan, delen Bockasjögatan-Varbergsvägen 
4. Vattugatan 
5. Engelbrektsgatan, samt del av Vegagatan  
6. Alingsåsvägen/Fjällgatan/Hästhagsgatan korsning 
7. Fjällgatan, delen Hästhagsgatan-Hällegatan 
8. Skjutbanegatan, delen Schaktgatan-Gässlösavägen 
9. Skogslindsgatan-Östra Parkängsgatan 
10. Parkering för cyklar 
11. Döbelnsgatan, delen Birgittagatan-Margaretagatan 



 
Konsekvenser  
 
Nollalternativ  
Om en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna med cyk-
lister inblandade att öka i takt med ökat cyklande. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att 
erhålla ett sammanhängande cykelvägnät separerat från biltrafik. Tekniska nämnden med ansvar 
för trafiksäkerheten utmed det kommunala vägnätet kommer att ha svårt att svara upp mot mål-
formuleringen i Nollvisionen. 
 
Alternativ 1  
Utbyggnad av cykelvägnätet görs enligt den av Tekniska nämnden beslutade Borås Stads Cykel-
planen 2020-2021. Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna 
kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för 
att fler ska välja cykeln som transportmedel. 
 
Ekonomiska data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 15 mnkr år 2021. Kapitalkostnaden till följd 
av investeringen uppgår till xx tkr årligen under den ekonomiska livslängden. Drift- och under-
hållskostnaden beräknas öka med 200 tkr per år. 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: 

Upprustning/reinvestering 
befintliga gång- och cykelvägar 

 
Investering  7 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser 
för de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen, sammanhängande cykelstråk och 
separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. 
I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell 
uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykel-
banorna.  
 
I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett samman-
hängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet. 
 
I enkäter till kommuninvånarna, och nu senast i ”Kritik på teknik” från Sveriges Kommuner och 
Regioner” (SKR) framkommer en önskan med hög prioritet är att bygga bort ”felande länkar” i 
cykelnätet i syfte att få ett sammanhängande cykelvägnät av hög kvalitet. 
 
Under verksamhetsbeskrivningen i budget 2018 betonas att ”Cyklister ska ses som en egen grupp 
vid planering och inte sammanblandas med vare sig gående eller bilister”. Vidare betonas att 
gemensamma gång- och cykelbanor utan separering ej bör förekomma. Tekniska nämnden anser 
att där flödet av fotgängare/cyklister motiverar separering ska detta göras. 
 
I tidigare budgetar har anslaget för utbyggnad av gång- och cykelvägar även innefattat upprustning/ 
reinvestering av befintliga gång- och cykelvägar. Ska större insatser göras utmed redan utbyggda 
cykelbanor kommer det att krävas större satsningar t.ex. om breddning orsakar flyttning av vägmitt 
(bombering) kan justering av körbanorna för biltrafik bli nödvändigt. 
  
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Föreslagna ombyggnadsåtgärder av GC-vägnätet genomförs ej. 
 
Alternativ 1  
Åtgärderna avser att påbörja ombyggnad av tidigare byggda cykelbanor i korsningspunkter och 
breddöka för att kunna separera gående från cyklister om det finns motiv till detta. 
 
Konsekvenser  
 
Nollalternativ  
Om en ombyggnad av det befintliga cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna med 
cyklister inblandade att öka i takt med ökat cyklande och att standard/trafiksäkerheten kommer att 



vara högre på det nyare cykelnätet än det äldre. Tekniska nämnden med ansvar för trafiksäkerheten 
i kommunen kommer att ha svårt att svara upp mot målformuleringen i Noll-visionen. 
 
Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka 
utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar 
för att fler ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen 
att de sju huvudstråken för cykeltrafik ska vara separerade. 
 
Ekonomisk data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 7 mnkr år 2021. Kapitalkostnaden till följd 
av investeringen uppgår till xx tkr årligen under den ekonomiska livslängden.  
  



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer  Projektnamn: Trygg Stadsmiljö 

– reinvestering gatubelysning  
 
Investering   5 000 tkr 
Avskrivningstid   30 år  
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Tekniska nämnden ansvarar för ca 20 000 ljuspunkter på gator, vägar, torg och i parker. Belysning 
är en av de viktigaste aspekterna för att få människor att känna sig trygga. Detta framgår både av 
de trygghetsvandringar som förvaltningen deltar i och i de medborgarenkäter som görs. Det märks 
också av de felanmälningar och synpunkter som kommer in; förra året tog förvaltningen emot 2 
000 felanmälningar gällande slocknad belysning, 500 av dessa gällde ärenden där fler än tre 
ljuspunkter på rad var slocknade.  
 
För att kunna säkerställa denna trygghetsskapande belysning krävs att anläggningen håller tillbörlig 
standard. En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvalt-
ningen och leder till upprepade driftstopp då hela kvarter släcks ner. I många stadsdelar har det 
totala beståndet av kablar och stolpar passerat sin beräknade livslängd med 20-30 år, uppskatt-
ningsvis ca 6 000 stolpar och 20 mil kabel. Kabeln är av en sort som är lindad med papper och 
dessa är mycket känsliga för rörelser i marken Det syns nu en ökning av kabelfel där fiberschakterna 
har gått fram och efter besiktning av dessa anläggningar kan det också konstateras att kablarnas 
isolation varierar stort. Detta betyder att kablarna läcker ström vilket leder till energiförluster och 
är heller inte bra ur elsäkerhetssynpunkt. De många kabelfelen bidrar till driftstopp som orsakar 
stor irritation hos invånarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar. 
 
I flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med luftledning. Denna belysning 
bör bytas ut då tätare besiktningsintervall och ledningsröjning fördyrar underhållet. För att säker-
ställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste takten på reinvesteringar 
öka. Hittills har reinvesteringen av gatubelysningsnätet bestått av akuta åtgärder och samförlägg-
ning då medel finns och tillfälle ges. För en driftsäker och trygghetsskapande belysning krävs en 
plan för utbyte av kablar och stolpar och medel för att göra detta i större skala och på ett struk-
turerat sätt. Finns medel för att kunna samordna utbytet med beläggningsprogrammet eller andra 
ledningsägares arbeten finns stora vinster att göra, såväl ökad trygghet som minskade kostnader. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Gamla uttjänta kablar får ligga kvar, de lagas eller byts ut i det löpande underhållsarbetet när de går 
sönder. Områden slocknar i samband med kabelfel. Gjutjärnsstolpar målas inte och rostar. Trä-
stolpar drabbas av rötangrepp och raseras alternativt byts mot nya trästolpar i det löpande under-
hållsarbetet. Möjlighet till samförläggning utnyttjas ej. Energi slösas p.g.a. stora förluster i nätet. 
 
Alternativ 1 
Gammal belysning byts ut i samband med omasfaltering och vid samförläggning med andra 
aktörer. Stora besparingar görs på att schakt- och återställningsarbeten samordnas/samfinansieras. 
Olägenheten för allmänheten blir mindre när samförläggning genomförs. Kabelfelen minskar och 
tryggheten ökar. 



 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Uttjänt belysning leder till driftstörningar och ökad energiförbrukning på grund av dåligt isolation 
och kabelfel. Utbyte vid driftstörningar belastar driftbudgeten och blir dyrare än om utbytet sker 
planerat eller samordnat med annat arbete. Stolpar bör målas vilket är dyrt. Trästolpar skall 
rötskadebesiktigas vart 8:e år och växtlighet runt belysningskabeln skall röjas med jämna mellan-
rum. Kabelfel orsakar irritation och otrygghet bland innevånarna. 
 
 Alternativ 1 
Insatser innebär att fortsatt drift av vägbelysningarna kan ske med lägre kostnad och utan drift-
störningar. Utbyte av äldre belysning görs till en lägre kostnad genom planerade arbeten och sam-
förläggning med andra aktörer. Livslängden på belysningsanläggningen förlängs. Energiförbruk-
ningen blir korrekt och elsäkerheten ökar. Kabelfelen minskar vilket är positivt för invånarna. 
 
Ekonomiska data 
 
Tidigare tilldelning på 1 mnkr föreslås utökas med ytterligare 4 mnkr för att kunna säkerställa funk-
tionen i belysningsanläggningen och nyttja samförläggning. Erforderliga reinvesteringsmedel 
bedöms uppgå till 5 mnkr per år vilket medför en årlig kapitalkostnad med ca xx tkr. 
  



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Energi- och 

miljöeffektivisering av gatu-
belysning 

 
Investering  6 000 tkr 
Avskrivningstid  20 år 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås Stads gatubelysning består av 20 000 ljuspunkter som sedan mitten av 90-talet har energi-
effektiviserats. Större armaturbyten gjordes 2004 och 2008 då ca 2/3 delar av armaturerna byttes 
ut. 
 
Med en beräknad livslängd på 20 år för en armatur kan man förvänta sig ökade kostnader för utbyte 
av trasiga armaturer i det löpande underhållsarbetet, med en kraftig ökning inom en tioårsperiod. 
För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta 
ut delar av belysningsanläggningarna  
 
Enligt Borås Stads miljömål skall energianvändningen för bl.a. gatubelysning minska med 15 % 
och för att nå detta behöver takten på utbytet öka de närmsta åren. Vid besiktningar det konstate-
rats att gamla kablar genererar stora energiförluster, energiförbrukningen har varit uppemot 30 % 
högre än den installerade effekten.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Trasiga armaturer byts ut inom det ordinarie underhållsarbetet. Gamla kablar läcker ström. 
 
Alternativ 1 
En plan tas fram för att varje år byta ut en del av belysningen successivt under förslagsvis en 10-
årsperiod. Upptäcks dåliga kablar byts dessa ut. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Drift- och underhållskostnaderna ökar i takt med belysningsanläggningens ålder. Ingen samlad bild 
kan erhållas över anläggningarnas kvalité, utbytesintervall eller områden där belysningsarmaturerna 
är av samma typ. Gamla kablar läcker ström. 
 
Alternativ 1 
Belysningen byts områdesvis och i takt med detta minskar kostnaderna för drift och underhåll.  
Anläggningen kan enkelt överblickas inklusive behovet av underhåll och reinvesteringar. Större 
områden erhåller samma typ av belysning. Energiförbrukningen minskar när energisnåla LED-
armaturer sätts upp och gamla kablar byts ut. 
 
  



Ekonomisk data  
 
Tekniska nämnden har ca 1 000 armaturer på större gator och genomfartsleder där den installerade 
effekten är hög och underhållsarbetet dyrt. Om dessa byts minskar energiförbrukningen med minst 
500 MWh/år samtidigt som underhållsarbetet minskar stort under armaturens livslängd. För t.ex. 
1 000 armaturer innebär det en besparing på minst 500 tkr/år. Kostnaden för en sådan investering 
bedöms till 3,5 mnkr. 
 
För att kunna fortsätta energi- och miljöeffektivisering av gatubelysningen i den takt som är tänkt 
begärs 6 000 tkr för år 2021. Kapitalkostnaden per år uppgår till ca xx tkr. 
  



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Mätning av 

gatubelysning 
 
Investering  12 000 tkr 
Avskrivningstid  20 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energi-
förbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. ackords-
belysning. Idag är det Tekniska nämnden som förvaltar belysningen och Borås Elnät AB levererar 
elen på samma sätt som de levererar el till en villa. 
 
Enligt 3 kap. 10 § ellagen ska nätkoncessionshavare mäta mängden överförd el. När lagen trädde i 
kraft fanns ett tillfälligt undantag avseende väg- och gatubelysningsanläggningar som saknade mät-
ning. För 5 år sedan tog Borås Elnät AB upp frågan om att sätta mätning på och att flytta ut 
belysningen ur nätstationerna.  
 
Att teoretiskt räkna ut energiförbrukningen innebär att Borås Elnät AB inte får betalt för förluster 
i belysningsnätet. Nätet är gammalt, på sina håll upp emot 70 år, och provmätningar har visat att 
den faktiska förbrukningen på vissa håll är så stor som 30 % högre än den teoretiska. 
 
Att inte mäta gatubelysningen innebär också att Tekniska nämnden inte fullt ut kan tillgodose sig 
de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt 
inställda för att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till med i beräkningen av energiförbruk-
ningen. Att mäta gatubelysningen skulle innebära bättre koll på belysningsanläggningen, kunna se 
vart det finns stora förluster och på så vis reinvestera i nätet där det behövs. 
 
Idag har Tekniska förvaltningen externa entreprenörer som Borås Elnät AB av säkerhetsskäl 
ogärna släpper in i sina nätstationer, vilket försvårar underhållsarbetet. 
 
Våren 2019 gjordes ett provprojekt då Borås Elnät AB projekterade och byggde om 6 anläggningar. 
Belysning som tidigare har varit inkopplad i en nätstation flyttas ut till ett kabelskåp med mätning 
utanför stationen. Utifrån detta projekt har ekonomiska data tagit fram 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Belysningen förblir omätt inkopplad direkt i Borås Elnät AB:s nätstationer. 
 
Alternativ 1 
En plan tas fram för att flytta ut matningen från nätstationerna till kabelskåp med mätning i. 
 
  



Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Kommunen följer inte intentionen i ellagen, Borås Elnät AB går miste om intäkter för förlusterna 
i nätet, Underhållsarbetet försvåras då externa entreprenörer har begränsad tillgång till att tända 
och släcka belysningen när de skall göra inspektion eller felsöka, ekonomisk besparing vid effekt-
reducering är inte möjlig,  
 
Alternativ 1 
Kommunen följer intentionen i ellagen. Borås Elnät AB får betalt för den faktiska förbrukningen 
och Tekniska förvaltningen kan tillgodose sig de ekonomiska besparingar det innebär att nattetid 
effektreducera belysningen. Tekniska förvaltningen får en bättre kontroll på sin belysnings-
anläggning och belysningens energiförbrukning. Tekniska förvaltningen kan på bättre sätt arbeta 
med att effektivisera belysningen, t.ex. genom att byta kablage där stora förluster finns.  
 
Ekonomisk data 
 
Borås Elnät AB har byggt om 6 anläggningar för att ta fram budgetkostnader för ett totalt ombygg-
nadsprojekt. 336 inmatningspunkter behöver flyttas ut från stationer till kabelskåp. För att göra 
detta grävs en kabel från Borås Elnät AB:s station till ett nytt skåp. Arbete och material för detta 
beräknas till 36 tkr/anläggning. 
 
Nätkostnaderna för gatubelysningen kommer öka när man går från ackordsbelysning till att mäta 
abonnemang. Ökad energiförbrukning får man också räkna med p.g.a. förluster i belysningsnätet, 
denna ökning kan dock minskas när armaturer byts till LED eller gamla kablar byts till nya. 
 
För genomförande av projektet föreslogs i budget 2020 att investeringskostnaden fördelades över 
tre år. För 2020 erhölls 2 mnkr vilket skulle innebära en fördubbling av genomförandetiden med 
samma tilldelning 2021. För 2021 föreslås en tilldelning motsvarande ursprunglig planerad utbygg-
nadstakt, det vill säga 4 mnkr. Årlig kapitalkostnad beräknas till xx tkr. 
  



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Kollektivtrafik 

(stadstrafiken)  
 
Investering  29 800 tkr  
Avskrivningstid  100, 70, 30, 10 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås Stad och Västtrafik har tidigare arbetat fram ett utkast till ny stadstrafik som skulle ha varit 
fullt utbyggt till år 2013. Denna har delades in i fyra etapper med start år 2010. Under åren 2010 
och 2011 har i första hand mindre åtgärder utförts i form av hållplatsombyggnader. Under 2012 
har ytterligare hållplatser iordningsställts samt två nya cirkulationsplatser på Sven Eriksonsgatan 
respektive Repslagaregatan skapats för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Hållplats-
utbyggnaden fortsatte år 2013 inom Viared. Under år 2015 anlades bussgata längs Åsbogatan 
mellan Kungsgatan och Allégatan. Ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs 
Sjukhus färdigställdes under 2017. Dessa båda objekt planerades i 2015 års budget finansieras inom 
ramen för Ny kollektivtrafik. I syfte att skapa ett utrymme för framtida kollektivtrafik-investeringar 
finansierades nämnda objekt i stället via anslagna medel för ”Diverse mindre gatu- och bro-
arbeten”. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhåll-
platser” bl.a. att trafiksäkerheten och tillgängligheten ska förbättras på Södra Torget samt att håll-
platsen vid Krokshallstorget anpassas till den utökade busstrafik som blivit till följd av att de 
regionala bussarna inte längre passerar Södra Torget. Vid behandling av budgeten för 2020 
beslutade Kommunfullmäktige att se över tidigare utredning av framtida trafikering av kollektiv-
trafiken i Borås.  
 
Efter samråd med Västtrafik föreslås följande större utbyggnadsplaner: 
 
2021:  Flytt av kollektivtrafikterminalen i Knalleland  
2022:  Ombyggnad av Södra torget, utbyggnad av hållplatser vid Krokshallstorget 
2022/2023: Utbyggnad av byteshållplats vid Göteborgsvägen 
 
Handlingsalternativ  

Nollalternativ  
Föreslagna åtgärder enligt bifogad beskrivning utförs ej. 
  
Alternativ 1  
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs. 
 

• Fortsatt utbyggnad av busshållplatser 
För att nå målet om full tillgänglighet i kollektivtrafiken behöver ytterligare ett stort antal 
hållplatser byggas om. Utbyggnadsordningen prioriteras i samråd med Västtrafik. Under 
2018/2019 byggdes hållplatser längs linje 2 om för tillgänglighetsanpassning. En mer om-



fattande hållplatsåtgärd gjordes vid hållplatsen vid Byttorps Torg då det inte gick att till-
gänglighetsanpassa vid det befintliga hållplatsläget. Under 2020 kommer hållplatserna vid 
Lars Kaggsgatan, Svedjegatan och Engelbrektsgatan att byggas om. 

 
För hållplatsåtgärder under 2021 föreslås att medel anslås för fortsatt ut-/ombyggnad av 
hållplatserna vid Engelbrektskolan, Albanoliden och Borås Arena. Även ombyggnad av 
hållplatserna vid Krokshallstorget för att anpassas till den utökade kollektivtrafiken i enlig-
het med Kommunstyrelsens beslut ingår i planerna för 2021. 

 
• Flytt av kollektivtrafikterminalen i Knalleland 

Bussens sträckning på Bergslenagatan medför fördröjningar och osäkerheter som i första 
hand kan hänföras till den ansträngda trafiksituationen vid Bergslenarondellen och Knalle-
landsrondellen. Västtrafik vill optimera och minska restiden för linje 1 och förespråkar där-
för nya lägen för busshållplatserna i Knalleland samt att hållplatserna i Stenparken och vid 
Alideberg tas bort. 

 
Busshållplats Knalleland får ett nytt läge på Skaraborgsvägen. Bussarna ges företräde ut 
från hållplatserna via ljusreglering med bussprioritet. En hastighetssäkrad och ljusreglerad 
gångpassage anläggs över Skaraborgsvägen i anslutning till hållplatserna. Åtgärden syftar till 
att ge säkrare och bättre framkomlighet för i första hand linje 1 i Borås. 
 

• Södra Torget 
För att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken behöver hållplatslägena på Södra Torget 
förbättras vad avser tillgänglighet. Enligt beslut av Kommunstyrelsen enligt ovan behöver 
även kollektivtrafikterminalen göras mer trafiksäker. Trafikeringen av Södra Torget behö-
ver klarläggas innan större ombyggnad av ytan kan bli aktuell. Utbyte av Nybron innebär 
under byggtiden som beräknas till ca 1 år att Kollektivtrafiken inte kommer att kunna nyttja 
förbindelsen under denna tid. Utbyte av Nybron beräknas vara klar 2021/2022. 

  
• Utbyggnad av byteshållplats vid Göteborgsvägen 

En ny byteshållplats planeras att anläggas på Göteborgsvägen mellan Fjällgatan och 
Symfonigatan. Syfte är att underlätta byten mellan stadslinjer och regionala linjer. Stadsbuss 
2, 5 och 8 planeras angöra vid bytespunkten. Vidare resor kan därefter göras till Sandared 
med linje 151 eller Bollebygd med linje 110. Genom fler och enklare bytesmöjligheter 
skapas en attraktivare kollektivtrafik, dessutom behöver färre byten göras i centrala Borås. 

 
Konsekvenser 

Nollalternativ  
Kollektivtrafiken får inte den önskade utvecklingen och resandeökningen som eftersträvas. 
  
Alternativ 1  
Genomförs beskrivna åtgärder skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och högre attrakt-
ivitet till kollektivtrafik vilket syftar till ett ökat resande. 
  
Ekonomisk data 
 
Av de ursprungliga 24,8 mnkr som avsattes för projektet prognosticeras att återståstående medel 
för 2020 års arbeten ca 11 mnkr kommer till stora delar att förbrukas. Förutom redan tilldelade 
medel 2020 bedöms att ytterligare 5 mnkr i anslag erfordras under 2021 för ombyggnad av håll-
platser och flytt av kollektivtrafikterminalen i Knalleland. Övriga utbyggnader får tas upp i 
kommande års budgetar. 
 



Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen (29,8 mnkr) uppgår till 1 180 tkr under den ekon-
omiska livslängden. Kostnaden för drift- och underhåll kommer endast att påverkas marginellt då 
befintliga ytor kommer att omdisponeras. 
  



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Upprustning av 

centrummiljöer 
 
Investering  0 tkr 
Avskrivningstid  100, 40, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför 
centralorten. I budget år 2002 breddades möjligheten att även använda anslagna medel till åtgärder 
i stadsdelscentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared (tåg-
perrong/infartsparkering), Viskafors (torg), Fristad i två etapper (torg), Sjöbo Torg två etapper, 
Dalsjöfors centrum, Trandareds Torg och Torstenssonsgatan. Under 2017/2018 byggdes Östgöta-
gatan på Norrby om till gågata för att öka attraktiviteten och stärka centrum-funktionen i stads-
delen. I centralorten utfördes upprustning av Sjöbo Torg under 2019.  
 
Utanför centralorten kvarstår behov av Centrumupprustning i Sandared där detaljplan föreligger 
och Sjömarken där planprogram har varit ute på samråd 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Om inga åtgärder vidtas kommer centrumproblemen att bestå i dålig miljö samt oklara förhållanden 
när det gäller markanvändning och parkering.  
 
Alternativ 1  
Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande 
av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske 
under flera år.  
 
För Sandareds vidkommande har en detaljplan tidigare tagits fram för centrum. Intentionerna är 
att tillskapa en s.k. miljöprioriterad genomfart av Göteborgsvägen, rusta upp området närmast järn-
vägen samt att förbättra förhållandena utefter Alingsåsvägen genom centrum. Under år 2009 finan-
sierade Trafikverket en upprustning av Alingsåsvägen i Sandared. I tilläggsbudget år 2008 fick 
nämnden 0,5 mnkr till en parkanläggning mellan järnvägen och Göteborgsvägen som invigdes i 
maj år 2010. 
 
I Sjömarken finns detaljplan för att bygga om korsningen Alingsåsvägen/Göteborgsvägen till en 
cirkulationsplats vilket är Trafikverkets ansvar.  
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
De brister som upplevs i centrummiljöerna som finns inom tätorterna och centralorten kommer 
att bestå med otrivsel och oklara funktionssamband i centrumstrukturen. 
 



Alternativ 1 
Genom åtgärder som syftar till att klargöra en ytas funktion och användningssätt kan en ordnad 
centrumstruktur åstadkommas med grönskande planteringar och en funktionell trafikmiljö. Här-
igenom ges förutsättningar för livskraftiga centrummiljöer som präglas av trivsel och god tillgäng-
lighet till glädje och nytta för kommunens invånare. 
 
Ekonomisk data 
 
Under 2019 utfördes upprustning Sjöbo Torg, komplettering av belysning kommer att göras under 
2020.  
 
För 2020 finns ca 5,7 mnkr tillgängliga. Redan anslagna medel bedöms tillräckliga för att finansiera 
åtgärder under 2020 och att skapa utrymme för framtida centrumupprustningsåtgärder varför inga 
ytterligare medel begärs för 2021.  
 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Borås flygplats 
 
Investering  800 tkr 
Avskrivningstid  20 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås Stads flygplats. Borås flygplats är 
en godkänd och certifierad flygplats och har certifiering för närvarande till 2028. 
 
Föreningen har lagt ned stora kostnader och mycket arbete på dränering av fältytorna vilket tidigare 
har kunnat finansieras via tippavgifter från den s.k. ravinen i sydväst vid flygfältet, vilken på ett 
kostnadseffektivt sätt omhändertog största delen av schaktmassorna från utbyggnaden av Viareds 
industriområde. Dessa intäkter upphörde då ravinen var fylld. De investeringsbidrag som därefter 
getts har medfört att ett antal insatser för ökad flygsäkerhet och förbättrad miljö kunnat göras.  
 
Fram till och med 2014 har flygplatsens rullbana fått ny beläggning, anslutningsvägen till segelflyget 
har belagts och dessutom har flygplatsens tidsbegränsningar tagits bort för samhällsnyttigt flyg 
såsom polisflyg, ambulansflyg, brandflyg mm, så dessa kan nyttja flygplatsen under hela dygnet. 
Under 2015 gjordes avslutande utfyllnad i sydväst, mindre förbättringsåtgärder på gräsfältet, färdig-
ställande av ny taxibana, påbörjande av startförlängning i sydväst och siktröjningar för lagstadgad 
hinderfrihet. Under 2016/2017 utfördes reparationer av i första hand taxibanor och stationsplattor, 
färdigställande av startförlängning i sydväst, röjning för hinderfrihet, kompletterande dränering, 
kulvertering av bäck med omprofilering av terrängen för att höja säkerheten samt utbyggnad av 
startförlängning i nordost. 
 
Utförda åtgärder har ökat flygsäkerheten och speciellt påverkat miljön i positiv riktning. Sistnämnda 
till följd av att motorflyget bl.a. har kunnat starta och landa effektivare vilket lett till mindre väntetid 
i luften, mindre påverkan på miljön och mindre störningar för omkringboende. 
 
Startförlängningarna medför att motorflygplanen i starten kommer högre över närboende vilket 
ger en minskad bullerbelastning. Samtidigt förbättras utrullningsområdet för landade flygplan vilket 
skapar extra säkerhet. 
 
Med anledning av nytt lagkrav genomfördes under 2018 uppsättning av staket/avspärrningar runt 
flygplatsen för att flygplatsens godkännande/certifiering skall kunna bibehållas. Bara denna åtgärd 
uppgick till drygt 500 tkr. Arbetena har utförts tillsammans med flygplatsföreningen. Därutöver 
har flygplatsföreningen bekostat och genom ideellt arbete bytt ut och uppgraderat flygplatsljusen 
till en modern, flygsäker och energieffektiv LED-belysning samt även försett startförlängningarna 
med ljusanläggning under året. 
 
Under 2019 har den västra stationsplattan och anslutande taxibana försetts med nytt slitlager. En 
renovering och uppgradering av bränsleanläggningen för Jet-A1 har genomförts och bekostats av 
flygplatsföreningen och därefter godkänts av blåljusmyndigheternas gemensamma bränslegrupp. 
Denna åtgärd säkrar samhällsflygets tillgång till bränsle i Borås. Brandmyndighetens tillstånd för all 
bränslehantering gäller för närvarande till 2028. Under 2020 kommer den östra stationsplattan med 
tillhörande taxibana, med en sammanlagd yta av ca 4 000 m², som även den passerat sin tekniska/ 
ekonomiska livslängd efter 26 år, att förses med nytt slitlager. 



 
Rullbanans toppbeläggning som lades om 2010 är nu i behov av bindemedelsförsegling för för-
längning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten 
för kommande utökning av västra stationsplattan med ca 1000 m², i första hand för gästande flyg-
plan till staden och företagen, och samtidig flyttning och modernisering av tankområdet för flyg-
bränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas vissa flygsäker-
hetshöjande markåtgärder. 
 
Investeringsanslaget som har legat på samma nivå sedan 2013 behöver med anledning av ovan-
stående utökas tillfälligt med 300 tkr till 800 tkr i 2021 års budget. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Inga åtgärder utförs. 
 
Alternativ 1  
Borås Stad bekostar nödvändiga åtgärder för att vidmakthålla flygfältet. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ  
Flygfältets underhålls inte med kapitalförstöring som följd. Uppfylls inte luftfartsmyndigheternas 
krav kommer Borås flygplats inte att kunna bibehålla sin status/funktion som stadens flygplats. 
 
Alternativ 1  
Flygfältet och dess verksamhet bibehålls och utvecklas. 
 
Ekonomiska data 
 
För genomförande av åtgärder inom projektet föreslås att 800 tkr avsätts under 2021. 
 
De årliga driftkostnaderna kommer i stort sett att ligga på samma nivå som idag. Investerings-
beloppet på 800 tkr ger en årlig kapitalkostnad på ca xx tkr. 
 
  



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Promenadstråk 

utmed Viskan 
 
Investering  0 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Viskan var under lång tid Borås baksida och staden vände sig bort från ån. Idag är många av de 
verksamheter som förorenade vattendraget borta och tillgången till vatten i stadsrummet har blivit 
efterfrågat. De ombyggnader som gjorts i Centrum, t ex Sandwalls plats, Knalletorget och Väster-
långgatan där Viskan tagits tillvara och införlivats i platsbildningen har blivit väldigt väl mottagna 
av boråsarna och besökare. 
 
Eftersom staden en gång byggdes utefter Viskan så ligger idag flera viktiga målpunkter på bekvämt 
avstånd från ån. Gångstråket utmed vattendraget inte bara synliggör Viskan utan fungerar även 
som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet 
förhöjer också stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.  
 
Under år 2009 byggdes en gångväg förbi Viskastrandskolan på Viskans västra sida som binder ihop 
området utmed Viskastrandsgatan med Knalleland. Under 2014 invigdes gångstråk utmed kvarteret 
Elektra. 2016/2017 utfördes upprustning av det som tidigare kallades Evenemangsstråket, delen 
mellan Norrbro och Knalleland utmed Viskastrandsskolan. 
 
Stråket mellan Armbågabron och Ålgården kom till utförande 2019. 
  
Under 2020/2021 planeras gångstråket från kvarteret Kamelian söder om väg 40 till Sven Eriksons-
gatan (Söderbro) att utföras.  
 
Vid planeringen av gångstråket vid kvarteret Elektra framkom idéer om att för bättre funktion i 
stråket så skulle en broförbindelse mot Sven Eriksonsgatan och vidare mot Resecentrum vara en 
fördel för gångtrafikanter från Resecentrum mot Norra Centrum och vice versa. Gångstråket 
utmed Viskan skulle med en bro ge en kortare och trevligare förbindelse för gångtrafikanterna. För 
bästa funktion av broförbindelsen bör utbyggnad samordnas i anslutning till att kvarteret Viska-
holm byggs.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Inga åtgärder vidtas. 
 
Alternativ 1 
Ett promenadstråk utmed Viskan byggs ut i etapper under flera år för att skapa ett attraktivt stråk 
för både boråsare och besökare. 
 
  



Aktuella utbyggnadsetapper kan delas in enligt följande: 
• Viskastrandsskolan - Knalleland (utförd 2009) 
• Förbi kvarteret Elektra (utförd 2014) 
• Förbi kvarteret Simonsland (utförd 2014) 
• Stadsbron utsmyckning/belysning (utförd 2014) 
• Vid kvarteret Nejlikan (utförd 2015) 
• Bro över Viskan vid kvarteret Elektra (samordnas med ombyggnad kvarteret Viskaholm) 
• Evenemangsstråket med entréplats Knalleland, vid Kilsundsparken (utförd 2016/2017) 
• Sven Eriksonsgatan – Kamelian (2020/2021) 
• Knalleland – Ålgården (2019) 

 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Viskan blir bara delvis tillgänglig vilket innebär att möjligheten till ett sammanhängande vandrings-
stråk ej tas tillvara. 
 
Alternativ 1 
Ett attraktivt gångstråk skapas i en trevlig miljö utefter Viskan. Stråket passerar i närheten av flera 
viktiga målpunkter i staden och har därför förutsättning att bli väl frekventerat.  
 
Ekonomisk data 
 
För åtgärder inom projektet finns under år 2020 ca 3 mnkr tillgängliga som beräknas förbrukas till 
förbindelsen kvarteret Kamelian – Sven Eriksonsgatan. 
 
De årliga driftkostnaderna kommer att öka på grund av projektet eftersom det handlar om utbygg-
nad av idag outnyttjade strandremsor utmed Viskan. Utbyggnaden innebär också en förhållandevis 
hög andel konstbyggnader. 
 
Då ytterligare projekt längs Viskan inte beräknas bli aktuella under 2021 erfordras inga ytterligare 
investeringsmedel. 



Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Ny Nybro, 

kajmurar mot gata/parker 
 
Investering  56 000 tkr 
Avskrivningstid  70, 25 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Cityringen i Borås kommer att spela en viktig roll i det framtida vägnätet i Borås som den innersta 
matningen till centrum. Förhoppningsvis kommer det framtida vägnätet även att innehålla yttre 
ringar för att fördela trafiken till och från centrum. 
 
Redan idag finns ett behov att förbättra kvalitén på Cityringen genom att eliminera den flaskhals 
som Nybron utgör.  
 
Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t. Cityringen och korsningen med Västerlång-
gatan är otydlig till sin funktion. Genom att ändra brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättras 
framkomligheten på Cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att 
trafikera den mest robusta förbindelsen i city. 
 
Nuvarande bro är utrustad med lägre murelement för att förhindra biltrafik att komma ut på gång-
banorna då bärigheten är lägre på kanterna av bron. Det är därför också ur säkerhetssynpunkt till 
fördel att bygga en ny bro för att minimera risken för en olycka. 
 
Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombygg-
nad av Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen 
utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 
 
Godkänd utgift för projektet är 44 mnkr. Tekniska nämnden framhöll i budget 2020 att kost-
naderna sannolikt kommer att bli högre. En förnyad genomgång av projektet pekar på att ytterligare 
ca 12 mnkr behöver tillföras kostnadsramen för projektet. Tillkommande kostnader består dels av 
åtgärder som inte ingick i ursprungligt projekt i samband med kongresshusbygget dels har läns-
styrelsen beslutat om utökad Miljökonsekvensbeskrivning(MKB) samt att markundersökningar 
som utförts givit vid handen att markförstärkningsåtgärder erfordras utmed strandlinjen mot 
Viskan. Kostnadsbedömningen är dock fortfarande osäker med hänsyn till vad som tidigare fram-
hållits vad gäller kostnader för rivning av befintlig bro, tillfälliga åtgärder under byggnadstiden samt 
vad MKB och den vattenrättliga prövningen kommer att innebära för projektet. 
 
Med hänvisning till förnyad kostnadsuppskattning av projektet bedöms totalkostnaden för 
projektet bli ca 56 mkr.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Inga åtgärder vidtas. 



 
Alternativ 1 
Nybron rivs och en ny bro anläggs över Viskan med riktning mot Yxhammarsgatan. Kajmurar 
byggs mot Viskan vid breddning av Sven Eriksonsgatan och strandskoningar anläggs mot Tore G 
Wärenstams park och Nybroparken. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Bron får vara kvar i befintligt skick ytterligare en tid och kommer att på sikt behöva renoveras. 
Risken för biltrafik till följd av sämre bärighet på gångbanorna finns kvar. 
  
Gångstråket från Resecentrum till Kongresshus/Högskola anläggs ej varvid besökande/gående 
som tar närmaste vägen kommer att fortsätta gå på gräsremsan utmed järnvägsbanken vilket inte 
är lämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 
 
Alternativ 1 
Ny bro ger ökad framkomlighet på Cityringen och tydliggör funktionen med korsande trafik. Gång-
stråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola lyfts fram och erbjuder besökare en 
attraktiv och gen förbindelse. Tidplanen för projektet är osäker då den vattenrättsliga prövningen 
av projektet med miljökonsekvensbeskrivning är en pågående process. Projektet planeras att startas 
under 2021.  
 
Ekonomisk data 
 
Kostnaden för hela projektet uppskattas till 56 mnkr enligt genomförd förnyad kostnadsuppskatt-
ning. Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen beräknas uppgå till xx tkr under den ekono-
miska livslängden. 
  



(Drift)investering 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Bullersanerings-

plan 
 
Investering  13 500 tkr 
Avskrivningstid  - 
  
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Den av Kommunfullmäktige antagna Bullersaneringsplanen syftar till att minska olägenheterna för 
boende inom centralorten. 
 
Nuvarande planeringsmål som anges i Bullersaneringsplanen innebär att bostäder, kontor, under-
visningslokaler, institutioner och sjukhus inomhus ska ha en ljudnivå på högst 40 dBA (ekvivalent-
nivå). Motsvarande nivå utomhus anges till 60 dBA för bostadsnära rekreations-områden och rek-
reationsområden i anslutning till skolor, institutioner och sjukhus. 
 
I ”Miljömål för Borås” som antogs av Kommunfullmäktige i augusti år 2003 har bullerfrågorna 
givits stor vikt. Av målen framgår att antalet bullerstörda i centralorten skulle minskas från 14 000 
personer till 10 000 personer år 2005 och till högst 5 000 personer år 2010. 
 
Genomförandet av åtgärder inom Bullersaneringsplanen kommer att ta flera år i anspråk. De åt-
gärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönster-
byten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i tomtgräns. Då mer-
parten av åtgärderna berör fastigheter är det idag inte möjligt att ange investeringsbehovet för res-
pektive år då detta beror på intresset från fastighetsägarnas sida att genomföra dessa åtgärder enligt 
den kostnadsfördelning som framgår av bullersaneringsplanen. 
 
Tilldelade medel under fyra år: 1 mnkr år 2005, 2 mnkr år 2006, 2 mnkr år 2007 och 2 mnkr år 
2008 innebär att det totalt funnits 7 mnkr tillgängligt. Kvarstående medel i budget för 2020 finns 
ca 4,6 mnkr tillgängliga. 
 
Under 2019 gjordes en förnyad bullerkartläggning som ska åtföljas av en åtgärdsplan. Arbetet pågår 
för närvarande och kan komma att påverka tidigare bedömningar i nu gällande Bullersaneringsplan. 
 
Tekniska förvaltningen har tidigare aviserat att arbetsinsatsen för Bullersaneringsplanen inte kan 
inrymmas inom befintlig organisation varför en extern konsult anlitats vid behov för att bedöma 
åtgärder och besvara frågor om projektet under telefontid.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Planerade åtgärder kommer inte till stånd. De av Kommunfullmäktige antagna miljömålen för 
Borås Stad kommer inte att uppnås.  
 
 



Alternativ 1  
Åtgärder utförs i enlighet med den av Miljöförvaltningen utarbetade Bullersaneringsplanen inne-
bärande att de fastigheter utmed kommunala vägar/gator som utsätts för bullernivåer på 65 dBA 
och högre kommer att erbjudas åtgärder enligt den kostnadsfördelningsmodell som anges i planen. 
Detta innebär att drygt 300 fastigheter ges denna möjlighet. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Möjligheten att via kommunalt bidrag väcka intresse hos ägare till bullerstörda fastigheter ges ej. 
Bullerstörningar för berörda fastigheter kommer att bestå. 
 
Alternativ 1  
Bullerstörda fastigheter enligt bullersaneringsplanen åtgärdas och boendemiljön kommer att för-
bättras i de åtgärdade fastigheterna. 
 
Ekonomisk data 
 
Kostnaderna för att åtgärda fastigheter med bullernivåer på 65 dBA och högre uppskattas till totalt 
18 mnkr. I Bullersaneringsplanen har angetts en beräknad anslutning på 75 % av de fastighetsägare 
som kommer att anta erbjudandet. Detta innebär att budget för projektet till att börja har satts till 
13,5 mnkr.  
 
Då åtgärder inte kunnat utföras i den takt som planerats äskar Tekniska nämnden inga ytterligare 
medel år 2021. Nästkommande års behov får bestämmas av fastighetsägarnas intresse och av den 
förnyade bullerkartläggningen som är under utarbetande. 
 
De årliga driftkostnaderna förväntas inte påverkas för Borås Stads vidkommande då dessa till 
största delen kommer att belasta fastighetsägarna. Driftinvesteringens totala utgift är beräknad till 
13,5 mnkr. 
 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 
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boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 
 

  

 

Tekniska förvaltningen informerar  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar om Blomsterprogrammet 2020. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om beviljat LONA-bidrag för 
utökning av naturreservat Gåshult, Rya Åsar och Ramnasjön. 

HR-chef Jessika Olausson informerar om feriearbete sommaren 2020. 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om neddragning av färdtjänst till 
följd av covid-19.               

 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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501 80 Borås 
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033 357587 

SKRIVELSE 
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Datum 
2020-05-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00318 1.2.4.1 
 

  

 

Intern kontrollplan 2021 inklusive riskanalys 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 
2021 (inklusive riskanalys) samt att översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl. a. syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern 
kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av 
nästkommande år.   



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Den 28 april 2020 beslutade nämnden att ha kvar samma riskanalys från 
föregående år, på grund av rådande situationen med Corona-viruset. Det ansågs 
inte vara lämpligt att ha workshop eller gruppdiskussion på distans för 
riskanalysarbetet. Det har sedan dess tillkommit rekommendationer från 
Kommunstyrelsen att beakta bisyssla som en ny risk. Nämnden väljer därav att 
behålla föregående års intern kontrollplan även för 2021, med tillägg av bisyssla.                

Beslutsunderlag 
1. Intern Kontrollplan 2021 
2. Bil. 1: Riskanalys 2021 
3. Bil. 2: Rutin och anvisningar för intern kontroll                   
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden 
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1 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

Hot och 
trakasserier 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risk att personal hotas och trakasseras. Följa upp att ev. anmälda hot- och 
våldssituationer gentemot personal hanteras på 
ett bra sätt. 

Avstämning av inkomna 
tillbud och arbetsskador 
relaterade till hot- och 
våldssituationer. 
Avstämningen sker 
gentemot den centralt 
framtagna rutin som finns 
beskriven i programmet 
Canea One. 

Varje år 

Bisyssla Risk att rutinerna 
för bisysslan inte 
följs och att 
anmälan inte sker. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för att anmälan av bisyssla inte görs till 
chef. 

Kontroll om rutinerna för bisysslan följs HR chefen begär in svar via 
mejl från samtliga chefer om 
att de lyft bisyssla på deras 
APT. 

Varje år 

2 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 
 
Riskbedömning 
2021 

8 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för 
förskingring när inte attestreglementet följs. 

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer, 
genomgång av attestförteckningar, ej egen 
attest. Betalningsvillkor: Kontrollera att 
betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. 
Undantag finns där ex.vis 10 dagar gäller. 
Kontrollera att faktureringsavgifter eller 
liknande inte betalats. 

Stickprov 1-2 % Varje år 

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i 
annat fall ska en ändamålsbeskrivning vara 
gjord. Fakturabilagor ska finnas inskannade (i 
annat fall ska en hänvisning ske på fakturan om 
var dessa uppgifter förvaras). Ev specificerade 
inköpskvitton skannas som bilaga. 

Stickprov 1-2 % Varje år 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, 
samt att program bifogas, för kostnader 
avseende representation, utbildningar m.m. Att 
kostnader för representation följer 
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer 

Stickprov (1-2 %) av konto 
471x , 4772, (614x, 616x) 

Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Vägunderhåll Kapitalförstöring 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt 
underhåll. 

Kontroll av utvecklingen avseende inkomna 
felanmälningar i InfraControl gällande antal 
potthål. 

Sammanställning av 
felanmälningar i 
InfraControl. 

Varje år 

Särskoleskjuts Otillräckligt antal 
fordon 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker. Kontroll att rätt antal fordon inklusive chaufförer 
finns i verksamheten. 

Stickprov utvalda datum, 1 
gång/månad. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Klotter Feladresserade 
uppgifter 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Klotter - Risk att handläggning av ärenden 
försenas. 

Klotter - Kontroller hur många felanmälningar 
som inkommer samt se hur många av dessa 
som inte avser Tekniska förvaltningens 
anläggningar. 

Sammanställning av 
felanmälningar i 
InfraControl. 

Varje år 

Otrygghet Otrygghet och 
upplevd otrygghet 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs 
i tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som 
upplevd trygghet i parker och gångstråk. 

Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport 
gjorts efter trygghetsvandring samt att analys 
och prioritering av inkomna synpunkter gjorts. 

Stickprov 1 
trygghetsvandring/år. 

Varje år 

4 Beslut  



Riskanalys - 2021 (Tekniska nämnden)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Ekonomi
Leverantörsfakturor Risk för felaktiga

utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad
betalar felaktiga belopp
till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Ja 2021

Manuella
leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Tidigare
uppföljning
visar på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

2021

Ekonomi
Representation-
utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att
representationsreglerna
för Borås Stad och
Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning
ej är godkänd.
Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås
Stads ordinarie
verksamhet.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Ja Risken
bedöms i
dagsläget som
låg men tas
med i plan för
att säkerställa
att rutinerna
fungerar.

2021

Ekonomi
Kundfakturor-
avgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

Risken att Borås Stad
debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.
Risk för att kunder
debiteras för sent.
Risk att fakturor inte
skickas till kunderna.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej Tidigare
uppföljning
visar på en
god rutin.
Risken hålls
under
uppsikt inför
kommande år.

2021

Ekonomi
Upphandling Risk att Lagen om

offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter
mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler
och policy.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Bra rutiner
finns med bra
kompentens
på nära håll.

2021

Risk att ramavtal inte
följs

Risk att ramavtal
tillämpas felaktigt och att

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Tidigare
uppföljinngar

2021
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

leverantör som ej är
upphandlad korrekt
används för inköp i
verksamheten. Borås
Stad kan riskera att
stämmas för avtalsbrott
om ramavtalets delar ej
uppfylls korrekt.

visar på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

Personal
Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner
utbetalas till personer
som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal
eller att staden bryter
mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal/lagar
inom det
personalrättsliga
området.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Till plan pga.
många
manuella
underlag.

2021

Hot och trakasserier Risk att personal hotas
och trakasseras.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Ja Till plan enligt
beslut
2019-05-28.

2021

Styrning
och ledning

Delegation Risk att
delegationsordningen
ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut
gällande ärenden där
denne ej har behörig
delegation.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Tidigare
uppföljningar
har visat god
rutin i arbetet.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

2021

Styrning
och ledning

Inventarier Risk för att brand och
stöld uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs
enligt Borås Stads
riktlinjer.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Tidigare
uppföljningar
har visat på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
under
kommande år.

2021

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller

Bisyssla Risk att rutinerna för
bisysslan inte följs

Risk att chef inte följer
rutinerna för redogörelse

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Till plan enligt
beslut

2021

sida 2 av 4 (2020-05-25)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Personal och att anmälan inte
sker.

av bisysslan.
Idag informeras
medarbetaren om
skyldigheten att
informera sin chef om
bisyssla under
introduktionen, detta
ingår i checklistan vid
introduktion. Risk att
anmälan av bisyssla inte
görs till chef, av någon
anledning.

2020-05-11

Egen
verksamhet

Vägunderhåll Kapitalförstöring Risk för kapitalförstöring
p.g.a. eftersatt underhåll.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 2021 Konsekvenser
beskrivs i budget

Egen
verksamhet

Särskoleskjuts Otillräckligt antal
fordon

Risk att antal fordon och
chaufförer inte räcker.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Signaler om
att antal elever
ökar framöver
gör att denna
riskbild måste
bevakas noga.

2021

Egen
verksamhet

Klotter Feladresserade
uppgifter

Klotter - Risk att
handläggning av ärenden
försenas.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2021 Samarbetsprojekt
mellan flera
förvaltningar

Klottersanering inom
24 timmar

Risk att Klottersanering
bland annat pga väder
och vind inte är möjlig att
utföra inom 24 timmar.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Följs upp som
KF uppdrag.

2021

Egen
verksamhet

Färdtjänst Färdtjänsttillstånd Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Gäller utredning/beslut
av färdtjänsttillstånd.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej God rutin
finns. Risk
hålls under
uppsikt inför
kommande år.

2021

Egen
verksamhet

Riksfärdtjänst Riksfärdtjänsttillstånd. Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Gäller utredning/beslut
om
Riksfärdtjänsttillstånd.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej God rutin
finns. Risk
hålls under
uppsikt inför
kommande år.

2021

Egen
verksamhet

Otrygghet Otrygghet och upplevd
otrygghet

Risk att
trygghetsskapande
åtgärder inte utförs i
tillräcklig skala. Gäller
såväl trafikmiljö som

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2021

sida 3 av 4 (2020-05-25)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

upplevd trygghet i parker
och gångstråk.

Egen
verksamhet

Förvaltningsövergripande Uppföljning av
politiskt fattade beslut

Risk att politiska beslut ej
följs.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2021
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Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 
1:252 med flera, Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Sjömarken, 
Lindebergshult 1:252 m.fl.        

Sammanfattning  
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom 
planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och 
rekreationsområden som angränsar till planområdet. Planförslaget möjliggör 
byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. Då området är utpekat i 
Grönområdesplanen ska kompensationsåtgärder göras i form av anläggandet av 
en gångförbindelse från bostadsområdet till Sjömarkenskolan som 
värdehöjande åtgärd för friluftsliv och rekreation. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att invända mot upprättat 
förslag till detaljplan. Detaljplaneförslaget tillstyrkes.     

Ärendet i sin helhet 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom 
planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och 
rekreationsområden som angränsar till planområdet. Området ligger i norra 
delen av Sjömarken i anslutning till Alingsåsvägen och Vildrosvägen. 
Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. 
Förslaget innebär en varierad bebyggelse med villor, radhus och flerfamiljshus i 
1-3 våningar Området är inte utpekat för bostäder i gällande översiktsplan och 
detaljplanen handläggs därför med utökat planförfarande. I enlighet med 
Kompensationsåtgärder ska tillämpas på grund av att området är utpekat i 
Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för ianspråktagande av mark 
inom friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden. Kompensationen 
föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv, rekreation och ytvatten. 
Som kompensationsåtgärder föreslås att det skapas en stig planområdet från 
Alingsåsvägen söderut mot Sjömarkenskolan. 

För mark med beteckningen ”Natur” i detaljplaneförslaget gäller kommunalt 
huvudmannaskap vilket innebär att kommunen ansvarar för skötseln. 
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Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att invända mot upprättat 
förslag till detaljplan. Detaljplaneförslaget tillstyrkes. 

 

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås 
Stad                                

Beslutet expedieras till 
1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, 
Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, 
som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att vi vill veta vad 
du tycker. Samrådstiden pågår 7 maj–8 Juni 2020.  
 
Syfte och område 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom 
planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och 
rekreationsområden som angränsar till planområdet. Området ligger i norra 
delen av Sjömarken i anslutning till Alingsåsvägen och Vildrosvägen. 
Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. 
Förslaget innebär en varierad bebyggelse med villor, radhus och 
flerfamiljshus i 1-3 våningar Planområdet omfattas inte av någon detaljplan 
med undantag för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket ingår i 
byggnadsplan P485 från 1960. Området är inte utpekat för bostäder i 
gällande översiktsplan och detaljplanen handläggs därför med utökat 
förfarande.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Den 19 maj kommer det att hållas ett samrådsmöte om detaljplanen. På grund av coronaviruset och rådande 
smittorisk kommer mötet att hållas helt digitalt, via Skype. På mötet kommer representanter från kommunen att 
berätta om detaljplanearbetet och svara på frågor. Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan du boka en 
separat telefontid med handläggare Robin Enqvist. Du kan välja mellan tider den 25 och 26 maj. 
 
Mer information och länkar för att ansluta till Skypemötet och för att boka telefontid finns på vår hemsida:   
www.boras.se/detaljplan/Lindebergshult 
 
Datum och tid: 19 maj klockan 18.00 – ca 19.30, presentationen startar 18.15 
Plats: Digitalt Skypemöte 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 8 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer 
(BN2012-366), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom 
det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§PL 2020-1004 
BN2012-366  

 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 0707-72 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se 
Planarkitekt Robin Enqvist, tel: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-05  
  

mailto:robin.enqvist@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde 
till ett bostadsområde med blandad bebyggelse om 
cirka 60 bostäder. Vidare syftar planen till att säkerställa 
tillgängligheten för gångtrafik till angränsande 
rekreationsområden. En befintlig verksamhet kvarstår inom 
planområdet. Naturmarken i området utformas för att skapa 
kopplingar till omgivande natur för rekreation, för biologisk 
mångfald och hantering av dagvatten. 

Inom planområdet finns flertalet fornlämningar, en 
stensättning är belägen centralt inom naturmarken och 
bidrar med mervärden till platsen. Planområdet påverkas 
av luftburna ledningar vilka kräver visst skyddsavstånd. 
Området kommer att angöras främst via Alingsåsvägen och 
ansluts via en rundkörning till befintlig gata, Vildrosvägen. I 
öster angörs planområdet via Önderedsvägen. 
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Planområde

1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad 
bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa 
tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som 
angränsar till planområdet.

Planområde
Planområdet ligger i norra delen av Sjömarken, cirka             
8 km väster om Borås centrum och består till stor del 
av ett avverkat skogsområde. Planområdet avgränsas av 
skogsområden mot norr och väster och av enfamiljbostäder 
i form av fristående villor mot öster och söder. Mot söder 
gränsar en mindre del av planområdet till Alingsåsvägen. 
Planområdets areal är cirka 13,8 ha och lutar mot sydväst.  
Marken i planområdet är privatägd. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan med undantag 
för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket 
ingår i byggnadsplan P485 från 1960. Markanvändning 
för denna delen av planområdet är allmän plats, park eller 
plantering och en mindre del är kvartersmark, område för 
bostadsändamål med fristående hus.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-09-01 §383 avseende 
inkommen planbeskedsansökan. Kommunstyrelsen 
skriver att förutsatt att exploatören avser att genomföra 
de cykelåtgärder som förslaget innehåller så ges 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 §349 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga 
villor, rad- och flerbostadshus. En gång- och cykelväg ska 
anläggas från området till skolområdet.

Preliminär tidplan
Samråd     2 kvartalet 2020 
Granskning    4 kvartalat 2020 
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden  4 kvartalet 2020 
Antagande Kommunfullmäktige  1 kvartalet 2021 
Laga kraft    1 kvartalet 2021

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl. Borås Stad, upprättad den 29 april 2020. 

Markanvändning enligt gällande byggnadsplan P485 i närheten av planområdet. 

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området ligger i norra utkanten av Sjömarken. Närliggande 
bebyggelsen utgörs huvudsakligen av fristående villor. I 
väster ligger Backabo som är ett glest bebyggt samhälle med 
landbyggdskaraktär. 

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör byggnation av ca 60 bostäder i ett 
naturnära läge. Förslaget innebär en varierad bebyggelse 
med villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar (se 
referensbilder på sida 6). 

Stadsbild och gestaltning
Förslaget medför ett nytt bostadsområde och viss 
komplettering av befintlig villabebyggelse. Området kommer 
bestå av varierade bostadsformer och byggnadstyper. Centralt   
i områdets västra del uppförs ett grönområde som stärker 
platsens naturnära karaktär. Den nya bebyggelsen ramar 
in naturen och kan med fördel placeras med utblickar mot 
naturmarken. Områdets gröna karaktär stärks ytterligare med 
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Illustrationsplan för planområdet skala 1:4 000 (Ramboll).

Stora delar av planområdet utgörs av skogshygge eller ungskog och saknar naturvärde.
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fastighetsstorlekar som möjliggör utrymme för grönska och 
vegetation på varje enskild bostadsfastighet. 

Bostäder    
Inom planområdet finns idag en friliggande villa med 
tillhörande komplementbyggnader samt två redan avstyckade 
tomter. Detaljplanen medger cirka 60 nya bostäder. 

Arbetsplatser
Det finns en befintlig fastighet med en verkstad/
förrådsbyggnad. Detaljplanen avser att låta befintlig 
verksamhet kvarstå och medger för berörd fastighet 
ej-störande verksamheter. Verksamhetsområdet förväntas 
inte medföra någon ny arbetsplats. 

Stora arbetsplatser i närheten av planområdet är Viareds 
industriområde söder om riksväg 40, industriområde 
norr om Göteborgsvägen, forskningsinstitutet RISE vid 
Göteborgsvägen och Borås centrum. 

Offentlig service
Närmsta skola är Sjömarkenskolan med klass F till 
sex. Skolan är lokaliserad drygt en kilometer söder om 
planområdet. Utöver Sjömarkenskolan finns det i närområdet 
två förskolor, Melltorps förskola och Björkegårdens förskola. 
Båda ligger inom ett avstånd på cirka en kilometer. 

Vårdcentral och bibliotek finns i Sandared centrum, cirka 
fyra kilometer från planområdet. 

Kommersiell service 
Detaljplanen medger ingen kommersiell service. Närmsta 
butiker finns i handelsområdet vid Viaredsmotet, cirka fyra 
kilometer från planområdet. Inom handelsområdet finns 
livsmedelsbutik, möbelbutiker, bensinstation, mm. Ytterligare 
kommersiell service finns i Borås centrum. 

Tillgänglighet 
Gatans lokalisering har anpassats till områdets varierande 
terräng för att undvika onödigt stor lutning på gatan och 
därmed förbättra tillgängligheten i området. Därutöver 
föreslås gångvägar/stigar att inkorporeras för att ge 
allmänheten tillgång till rekreations- och naturområden som 
angränsar till planområdet (se kartan på sida 8).

Exempel på utformning av olika bostadstyper som föreslås för området (bilder 
OBOS Sverige AB)



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 7

E 
36

20
67

N 6395580

N 6409724

1:77 831

K
oordinatsystem

 S
W

ER
EF 99 TM

E 384099

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

6.5 km

4 km3 km

Viaredsmotet

Planområdet

Sandared 
centrum

Borås centrum

3. Gator och trafik
Gatunät
Det finns några gator inom planområdet idag: i norr ett 
kort segment från Alingsåsvägen, centralt en förgrening av 
Vildrosvägen och i väster en sidoväg från Önderedsvägen. 
Alingsåsvägen som gränsar till området mot sydväst är 
huvudtrafikled i anslutning till planområdet. Gatunätet i 
närheten av området är karaktäriserad av enstaka villagator. 
Området föreslås utformas med en rundgående gata som 
ansluter till befintligt gatunät. I planområdets södra och östra 
delar föreslås tre gator med vändplats, gatan längst österut 
ansluter direkt till Vildrosgatan utanför planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen innebär att ett område som är utpekat i 
den kommunala grönområdesplanen tas i anspråk. Som 
kompensationsåtgärd förslås en ny stig mellan planområdet 
och Sjömarkenskolan uppföras (se kartan på sida 8) som 
skulle innebära ett minskat avstånd samt en mer flack 
förbindelse. Arbetet med uppförandet av en eventuell stig 
kommer att ske utanför aktuell detaljplan och ingår därmed 
inte i planarbetet. Se avsnitt 12 Planens genomförande för en 
beskrivning av genomförandet av denna åtgärd.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Sjömarken Melltorp som ligger 
vid Ljungvägen strax söder om Sjömarkenskolan, cirka 
1,5 kilometer från planområdet. Hållplatsen trafikeras av 
busslinje 5 med god turtäthet. 

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är huvudtrafikled för biltrafik i anslutning 
till planområdet. Tillgång till Borås centrum sker via 
Alingsåsvägen och Göteborgsvägen. En trafikutredning 
har genomförts för planförslaget (Sweco, 2019-12-09). 
Utredningen bedömer att eftersom ökningen av bostäder 
är så pass liten påverkas övriga delar i nätet längre bort 
ifrån planområdet inte nämnvärt, och en kapacitetsanalys 
har därför bara genomförts på korsningen med väg 
1761 (Alingsåsvägen). Kapacitetsanalysen baseras på 
flödesmätningar i två punkter som utförts av Trafikverket 
under 2017, lokaliserat nordväst respektive sydöst om 
planområdet, samt på en enkel alstringsberäkning för 
fordonsrörelser per nytillkommen bostad. Analyserna för 
både nutid samt 2040 visar att korsningen kommer att ha 
mycket god framkomlighet enligt standarder i VGU. Utifrån 
kapacitetssynpunkt kommer den föreslagna korsningen att 
fungera med god standard fram till år 2040.

För att stärka möjligheterna till hållbara transporter behöver 
den nya korsningen utformas med säkra passager för gång- 
och cykeltrafik som ska ta sig till gång- och cykelbanan på 
Alingsåsvägens västra sida. 

Övergripande karta över planområdets avstånd till  viktga målpunkter i 
kommunen, (karta Borås Stad).

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till 
trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens 
utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande 
perspektiv, och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet 
för att hantera en växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på 
sikt. Detta arbete har inletts och båda parter skisserar 
nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra 
samarbetsformer och metoder.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Borås Stad arbetar just nu med en kommunövergripande 
trafikplan. Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås 
Stads översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit 
fram till. Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera 
åtgärder och tidplan för genomförande.

Angöring och utfarter
Den huvudsakliga angöringen till planområdet kommer 
att ske direkt från Alingsåsvägen. Angöring kommer även 
att ske via Vildrosvägen och Öneredsvägen och vidare mot 
Alingsåsvägen.

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

Dagvatten
Genom planområdet rinner flera vattendrag. Inför planens 
granskning kommer en dagvattenutredning genomföras. 
I utredningen kommer att behov av en dagvattendamm 
studeras. 

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 
ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas. 

Värme
Uppvärmning av området kan ske med bergvärme, el eller på 
annat vis. 
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Biologisk mångfald
En naturvärdesbedömning för planen har genomförts av 
Svensk Naturförvaltning AB (2019-11-19). Av bedömningen 
framgår att stora delar av planområdet saknar naturvärde. 
Inom planområdet har åtta naturvärdesobjekt identifierats, 
två med påtagligt naturvärde och resterande sex med visst 
naturvärde. Det är viktigt att den totala arealen av områden 
med påtagligt naturvärde bibehålls. Vidare finns även flera 
vattendrag i området vilka kan ha betydelse för groddjur.  
Inom planområdet påträffades minst fem invasiva arter, 
åtgärder för att undvika spridning av dessa arter bör vidtas.

I områdets östliga del finns två de naturvärdesobjekt (1 och 
2) som har, påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa 
består av en bäck och klibbalsumpskog. Inom dessa områden 
tillåts ingen ny bebyggelse och området kommer kvarstå som 
naturmark. 

Övriga sex naturvärdesobjekt med visst naturvärde kommer 
att påverkas vid genomförandet av planen. För naturvärdes-
objekt 3 finns en gallrad lövblandskog där delar av objektet 
föreslås att exploateras. För naturvärdesobjekt 4, vilket är 
en myr med rik fältflora som har ett värde för pollinerande 
insekter, föreslås objektets östra delarna att exploateras för 
bostadsändamål. Naturvärdesobjekt 5, vilket är en större 
stenmur med värden för insekter, mindre dägg-, kräl- och 
groddjur. Muren föreslås lokaliseras inom naturmark. Delar 
av sumpskogen som utgör naturvärdesobjekt 6 föreslås 
exploateras. Naturvärdesobjekt 7, en bäck som rinner genom 

El, tele och fiber
Inom planområdet finns ett antal luftledningar för el. Dialog 
med elbolagen om eventuell nedgrävning av vissa av dessa 
ledningar pågår. I övrigt kommer elledningar och fiber att 
byggas ut i gata.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. Enligt riktlinjer av Avfall Sverige 
ska väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets 
uppställningsplats (dragväg), vara så kort som möjligt och 
inte överstiga 10 meter.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs till största delen av avverkad skogsmark 
eller ungskog. Inom området rinner två vattendrag och i 
området vid den östra bäcken finns en lövskog med påtagliga 
naturvärden som domineras av klibbal. Området har en 
snittlutning på cirka fem procent i sydvästlig riktning. Större 
nivåskillnader finns främst i norr och nordväst men höjder 
påträffas även i söder och centralt inom planområdet.

Karta illustrerar de åtta avgränsade naturvärdesobjekten. Karta: Svensk Naturförvaltning
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Planområdet

Klass II grönområde - mycket högt värde

Landsbyggd

sumpskog, avses att bibehållas men bitvis kulverteras vid 
passage under gata. Bäcken kommer eventuellt kompletteras 
med dammar. Naturvärdesobjekt 8 längst i söder är en 
mindre delsträcka av en bäck som kommer att påverkas vid 
framdragning av en gata till området.

Lagenligt och annan skyddad natur
Planområdet omfattas inte av någon lagenligt skyddad natur.  
Hela planområdet ingår i värdetrakter för skyddsvärda 
träd. Det finns dock inga skyddsvärda träd utpekade av 
länsstyrelsen inom planen. 

I området har tre rödlistade arter påträffats; ask, skogsalm 
och spillkråka. Ask och skogsalm är rödlistade och minskar 
i antal främst till följd av sjukdom och inte av exploatering. 
Detta gör att dessa träd saknar ett givet skydd. Spillkråka är 
Sveriges största hackspettsart och är klassad som nära hotad. 
Spillkråka förekommer i hela landet. Det största hotet mot 
arten är intensivt skogsbruk.

I en ledningsgata öster om planområdet har 
hasselmus identifierats. Hasselmus är fridlyst enligt 
artskyddsförordningen. Efter en inventering av förekomst i 
området har en bedömning gjorts att hasselmus saknas inom 
planområdet, i alla fall i någon större populationsstorlek.

Grönområdesplan och naturdatabas
Planområdets södra delar är utpekade i kommunens 
Grönområdesplan (2017) som område med höga natur- och/
eller rekreationsvärden. I dessa områden ska åtgärder som 
påverkar befintliga värden negativt undvikas och kvalitets- 
och tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras. Inom 
planområdets östra hörn finns ett område som är utpekat 
som biotop med högt naturvärde (klass III). Biotopen består 
av en ängsekskog med högvuxna träd. Utmed en bäckravin 
i norr förekommer alsumpskog. Ädla lövträd med lind, alm, 
ask och hassel förekommer. Utmed vägen mot Öndered står 
en allé med askar, lönn, alm och rönn. Träden bär spår av 
hamling och är bevuxna med bl a lunglav, fällmossa och 
trädporella.

Rekreation 
Närmaste lekplats finns på 1000 meters avstånd från de nya 
bostäderna. Detaljplanen förväntas medföra förbättrade 
tillgänglighet till naturmiljöer och mötesplatser genom 
ett centralt placerat naturområde med enklare gångvägar/
stigar och genom gångvägar in i skogen norr och väster om 
planområdet.

Fornlämningar
En arkeologisk förundersökning har genomförts av Västarvet 
kulturmiljö (2019-10-23). Undersökningen resulterade i 
sju utpekade områden med nyupptäckta fornlämningar (se 

Skogsbäcken med omgivande klibbalsumpskog i öst (område 1och 2).   
Foto: Svensk Naturförvaltning

Sumpskog inom planområdet (område 6). Foto: Svensk Naturförvaltning

Större stenmur och normalstora ekar (område 5). Foto: Svensk Naturförvaltning

Grönområden Klass II - mycket högt värde, utsnitt från Borås Stads översiktsplan
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kartan på sisa 11). Utredningen bedömde att ytterligare 
utredningar är nödvändiga innan området kan exploateras. 
Vidare utredningar kommer att genomföras efter samrådet 
och samrådas med länsstyrelsen.

Inom alla sju utpekade områden påträffades övertorvade 
röjningsrösen (ca 2,5-3,5 m stora och 0,2-0,3 m höga). Inom 
planens nordliga del (område 5) påträffades boplatslämningar 
i form av härdar, stolphål och en grop. Centralt inom 
planområdet (område 6) påträffades en stensättning på en 
höjd, benämnd grav i kartan nedan. Stensättningen är cirka 
fyra meter i diameter och 0,2 m hög. 

Det föreslås att både boplatslämningen och graven inte 
exploateras. Stensättningens centrala läge och placering på 
en höjd gör att merparten av planområdet har utsikt mot 
platsen. Stensättningen kan på så vis bidra med mervärden 
till hela området. De övriga fornlämningar som har 
påträffats föreslås tas bort. Inför granskningen av planen ska 
en arkeologisk undersökning genomföras för att fastställa 
boplatslämningens och gravens avgränsningar.

Efter genomförandet av den arkeologiska förundersökningen 
har planområdet utvidgats österut (se kartan nedan). När 
kommande arkeologiska utredningar utförs kommer en 

dialog föras med Länsstyrelsen ifall det finns behov att 
utreda även de delar av denna yta där byggrätter tillskapas av 
detaljplanen. 

Klimatanpassning
Området består idag av avverkad skog och myrmark vilket 
gör området har god förmåga att hantera dagvatten. Vid en 
exploatering av området förväntas viss negativ påverkan 
på områdets möjlighet att tillvarata dagvatten då andelen 
hårdgjord yta kommer att öka. Områdets närhet till natur 
gör att det finns goda förutsättningar att erbjuda ett gott 
mikroklimat även efter en exploatering av området. 

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området är 
utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras 
för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. Kompensationen föreslås 
bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv, rekreation och 
ytvatten. 

Som kompensationsåtgärder föreslås att det skapas 
en stig planområdet från Alingsåsvägen söderut mot 
Sjömarkenskolan. 

Identifierade fornlämningsområden inom planområdet, enligt Västarvet kulturmiljö (2019-10-23)

Område med fornlämningar 

Utredningsområde
Planområdets gräns
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Inför planens granskningsskede kommer detta förslag 
till kompensationsåtgärd stämmas av mellan de berörda 
kommunala förvaltningarna och mellan kommunen, planens 
exploatörer och berörda fastighetsägare. Även en bedömning 
av kostnaderna för kompensationsåtgärden kommer att 
genomföras. 

Geoteknik och Radon
Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta består 
planområdet huvudsak av sandigmorän. I övrigt förekommer 
även mossetorv, kärrtorv och mindre platser med berg i 
dagen av granitisk gnejs. 

Inför granskning av planen kommer en geoteknisk utredning 
av planområdet genomföras. 

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617)

Vid utförande ska en sprängfirma kontakta en 
besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

Radon
Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken 
normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Inom planområdet finns flera mindre vattendrag.  
Delar av planområdet består även av myrmark och är 
upptagningsområde för dagvatten med ursprung norr 
om planområdet. Dagvattenhanteringen kan med fördel 
nyttja befintliga lågpunkter och vattendrag. Med detta 
kan merparten av befintliga naturvärden bevaras och kan 
mervärden skapas för området. Inför granskningen kommer 
en dagvattenutredning att genomföras.

Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning kan föreligga då andelen 
hårdgjorda ytor i området ökar. Inom planområdet finns 
områden med myrmark som är upptagningsområde för 
dagvatten med ursprung norr om planområdet. Enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, 
upprättad 2010 finns ett antal riskområden/bluespots inom 
planområdet (se karta ovan). Dessa riskområden är främst 

lokaliserade inom planområdets sydliga delar.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på 
miljökvalitet. Miljökvalitetsnormerna ska följas när 
kommuner och myndigheter planerar och planlägger. 
Statliga myndigheter har beslutat om åtgärder för att 

Flödesakumerling och riskområden, utsnitt från Borås Stads översvämningskartering.

Jordartskarta, Sveriges geologiska undersökning (2020-01-09)

Mindre skogsbäck med naturlig sträckning  som utgår från myrmark. Bäcken har 
lågvattenföring och rinner genom torvmark. Foto: Svensk naturförvaltning



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 13

Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafikbuller. 

följa normerna där vissa av åtgärderna är direkt riktade 
till kommunerna. Det finns miljökvalitetsnormer för 
vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. 
Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och luft. 
Planens genomförande bedöms inte påverka någon 
miljökvalitetsnorm i någon anmärkningsvärd omfattning. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning 
idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som 
används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status 
och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. 

Planområdet tillhör avrinningsområde för ytvattenstatus för 
Viaredssjön. Området har måttlig ekologisk status och ska 
uppnå en god ekologisk status till 2021. Området uppnår idag 
ej god kemisk status. Den negativa påverkan som listas som 
för Viaredssjön som helhet är försurning, vandringshinder, 
föroreningar och gifter (kvicksilver och PBDE) (hämtat från 
Vatteninformationssystem 20191105).

7. Sociala perspektiv
Identitet
Inom och i anslutning till planområdet är närhet till grönska 
och natur en tydlig del i områdets identitet. Närhet och 
tillgänglighet till rekreation ska även fortsättningsvis vara 

en betydande del i platsens identitet, vilket även ska synas i 
utformningen av området.

Mötesplatser
Naturmarken centralt lokaliserad inom planområdet kan med 
fördel utformas med bland annat bänkar, grillplatser och 
lekplatser vilket skapar gemensamma mötesplatser i området. 
Nya gångvägar/stigar föreslås även inom naturmarken vilket 
ökar möjligheten för spontana möten. Den nyligt påträffade 
stensättningen i området kan vidare bli en intressant plats att 
besöka. 

8. Störningar på platsen
Risk
Alingsåsvägen är inte en farliggodsled. Aktuellt avstånd till 
närmsta transportled för farligt gods (Väg 40) är längre än 
länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Alingsåsvägen 
är inte farligt godsled och det är långt till andra farliga 
verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som förväntas bli 
störda av buller vilka överskrider trafikbullerförordning 
(2015:16 SFS 2017:359). Etablering av verksamheter inom 
planområdet prövas av kommunen i bygglovsprocessen. 
Inom denna prövning görs en bedömning om det eventuella 
bullret från verksamheten ligger under bullerriktlinjerna. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000
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Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och 
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, 
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar 
halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Elektromagnetiska fält
Borås Stad hanterar som riktlinje när det gäller 
elektromagnetiska fält att bostäder får ej exponeras för mer 
än 0,2 µT uttryckt som ett genomsnittsvärde från aktuell 
installation.

Inom området finns luftburna kraftledningar framdragna 
vilket medför risk för elektromagnetiska fält och för att 
hantera denna risk krävs ett skyddsavstånd. Skyddsavståndet 
kan reduceras när kraftledningar grävas ner. För planerade 
bostäder närmast kraftledningarna i öst (högspänningskabel) 
föreslås ett skyddsavstånd 20 meter mellan fastighetsgräns 
till närmaste ledning. I anslutning till planområdet finns 
ett ställverk vilket också medför ett elektromagnetiskt fält. 
Avståndet mellan ställverkets fastighet och den närmaste 
byggrätten för bostäder är 68 meter vilket är mer än 
skyddsavståndet.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatumarken blir allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
samfällighet ska tillskapas för gatan som ska äga gatan 
och ansvara för skötsel. För gatan anges även markens 
höjd över nollplan. Genom att reglera gatans markhöjd 
behålls områdets landskapskvaliteter samt skapas fasta 
förutsättningar för projektering av allmän plats och 
kvartersmark. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin nuvarande 

användning som natur. Naturmark ska ägas av kommunen 
och sköts normalt inte om som t.ex. en park, utan ska 
vara naturlig; skog, sly eller t.ex gammal ängsmark. Ibland 
kan röjning vara befogad. Vissa naturområden har viktiga 
biologiska funktioner eller funktioner för att binda ihop olika 
delar av staden med stigar och liknande. Då kan mer skötsel 
förekomma. I naturmark kan även gång- och cykelvägar och 
lekplatser finnas. Naturmark har även fått bestämmelsen 
gång för att tydliggöra att en enklare gångväg eller stig ska 
iordningställas.

Kvartersmark
Bestämmelsen B står för bostäder och avser boende med 
varaktig karaktär. Det innebär till exempel flerbostadshus, 
villor, radhus, studentbostäder, seniorbostäder och 
gruppbostäder eller liknande typer av boenden som 
innefattar viss omsorg.

Bestämmelsen Z står för Verksamheter och används för 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Även 
komplement till verksamheten som kontor och parkering 
ingår i användningen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Minsta bredd på fastighet mot gata är fem meter för radhus 
och nio meter för kedjehus. Minsta fastighetsstorlek för 
friliggande villor är 650 kvadratmeter. Detta innebär att 
för friliggande villor får fastighetsstorleken inte understiga 
650 kvadratmeter. Byggnadsarean för friliggande hus får 
högst vara 30 procent av fastighetsarean. Byggnadsarean för 
sammanbyggda hus och flerbostadshus får högst vara 40 
procent av fastighetsarean. Byggnadsarea kan enkelt beskrivas 
som den yta som en byggnad upptar på marken. Syftet med 
dessa bestämmelsen är att säkerställa att fastigheterna inom 
planområdet får användbara friytor och att området får en 
karaktär som ansluter till angränsande bostadsområden. 
Inom användningsområdet Z är största byggnadsarea 30% av 
fastigheten. Inom områden som är markerade med prickar får 
inga byggnader uppföras.  

En generell bestämmelse reglerar byggnaders placering. 
Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas, och garage eller carport ska placeras 
minst 6 meter från gata.

Bestämmelsen högsta nockhöjd i meter reglerar den 
högsta delen på en byggnads takkonstruktion, vanligtvis 
taknocken. Delar som sticker upp över taket som skorstenar 
och ventilationstrummor räknas inte in. Byggnaderna i 
planområdets östra del tillåts en högsta nockhöjd på 8 meter 
för att i detta område anpassa byggrätten till omgivande 
friliggande villor. I västra delen av planområdet tillåts 
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9 samt 12 meter i nockhöjd för att även möjliggöra för 
flerbostadshus. Inom verksamhetsområdet (Z) är största 
byggnadshöjd 9 meter. 

Administrativa bestämmelser
Kommunen har huvudmannaskap över allmänplats NATUR. 
Allmänplats GATA har bestämmelse a vilket anger att 
gatorna inom planområdet har enskilt huvudmannaskap. 
Detta innebär att att kommunen är ansvarig för skötsel 
av naturområden men att till exempel någon vägförening 
eller samfällighet är ansvarig för gator. Mer information 
om ansvarsfördelning finns under avsnitt 12. Planens 
genomförande. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller 
sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om 
att medborgares initiativkraft gör landsbygden levande, 
inom detta mål finns strategin; ”Vi behåller och utvecklar 
de natur och kulturvärden som finns i Borås. Planområdet 
innefattar områden med natur- och kulturvärden vilka 
kommer att påverkas. Målet: Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer är svårt att på kort sikt uppnå på grund av 
detaljplanens avstånd till kollektiv och bristfällig gång- och 
cykelvägar. 

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked, 
gällde översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06. Planens 
specifika markanvändning strider mot ÖP06 och även mot 
gällande Översiktsplan (ÖP18). Planområdet är inte utpekat 
för bostäder i någon av dessa översiktsplaner. 

Enligt ÖP06 fanns det ett behov av flerbostadshus som 
kan bidra till en mer blandad befolkning och ökade 
kvarboendemöjligheter. I Sjömarken finns möjligheter till 
förtätning med såväl villabebyggelse som flerbostadshus.

Enligt ÖP18 tillhör Sjömarken orter av lokal betydelse. 
Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla 

orter och föreslår att bostäder bör lokaliseras på platser som 
gynnar det lokala livet. Bostadsformer ska komplettera det 
befintliga utbudet för att möjliggöra likt ÖP06 kvarboende 
och fler åldersgrupper.

Enlig gällande översiktsplan (ÖP 18) omfattas planområdets 
södra del av park grönområden Klass II (mycket högt 
värde). Områden av denna klass är mycket värdefulla och 
oersättliga främst på lokal nivå och utgörs ofta av närparker, 
stadsdelsparker eller strövområden. Aktuellt område är en 
del av strövområden som består av stora sammanhängande 
områden. De är viktiga friluftslivsområden där det går att 
göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m.

Trots att detaljplanen strider mot specifik utpekad 
markanvändning i gällande översiktsplan, överensstämmer 
detaljplanen till viss del med riktlinjer för hänsyn till 
områden med höga naturvärden och utvecklingsstrategier 
som finns för orter av lokal betydelse. Detta då planen 
avser att genomföra kompensationsåtgärder för de 
höga naturvärden som påverkas, tillvarata naturvärden 
genom att förbättra tillgängligheten till kringliggande 
rekreationsområden och möjliggöra för flerbostadshus vilket 
kompletterar befintlig bebyggelse och ökar möjligheten till 
fler kvarboende och mångfald av människor.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Miljömål
De miljömål som påverkas av planen är Begränsad 
klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Myllrande våtmarker 
och Levande skogar. På vilket sätt dessa kan påverkas 
redovisas nedan.

Begränsad klimatpåverkan: Områdets avstånd 
till kollektivtrafik och brist på cykelvägar begränsar 
möjligheterna till hållbart resande. Klimatavtrycket från 
byggnader kan genom att reducera energianvändningen i 
byggnader, producera egen el och bygga med material med 
liten klimatpåverkan som exempelvis trä.

God bebyggd miljö: Området planeras med en blandad 
bostadsbebyggelse som är lokaliserat med närhet till 
natur och ska utformas så att tillgänglighet till rekreation 
säkerställs. Avstånd till service och kollektivtrafik riskerar att 
medföra en ökad resurs- och energianvändning.

Myllrande våtmarker: Del av torv och mosse kommer 
grävas ut och därmed påverka våtmarken.
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Levande skogar: Markanvändningen ändras från skog för 
det berörda området och övergår till bostäder.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Slutsatsen är att en strategisk miljöbedömning inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sina respektive 
fastigheter. 

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap för områden som 
är utpekade som GATA, vilket innebär att kommunen ej 
ansvarar för utbyggnad och framtida skötsel av gatorna. För 
utbyggnad av anläggningar som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov såsom vägar, anläggning för 
sophantering med mera, ansvarar respektive exploatör. 
Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa 
anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
Fastighetsrättsliga frågor.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för områden 
som är utpekade som NATUR. Detta innebär att drift och 
underhåll inom dessa områden sköts av kommunen. 

Kompensationsåtgärder som ska utföras på allmän platsmark 
ska finansieras av exploatören och utföras av antingen 
kommunen eller exploatören i samråd med kommunen. 

Borås Energi och Miljö ansvarar framtida drift och underhåll 
av allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Diskussioner kommer att ske inför granskning 
kring vem som ansvarar för utbyggnaden av ledningarna.  

Sandhult-Sandareds el ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
vardera exploatör tecknar avtal med.

Avtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och 
exploatörerna. Exploateringsavtalet bör reglera bland annat 
kompensationsåtgärder samt inlösen av allmän plats. 

Plankostnadsavtal finns tecknat för hela planområdet. 

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö

 » Sandhult-Sandareds El

 » Skanova

 » SplitVision

Det åligger kommande exploatörer att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. 

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Sandhult-Sandareds el har en luftledning inom Borås 
Lindebergshult 1:252. Denna ledning planeras att grävas ner i 
samband med exploateringen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna 
fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med 
detaljplanen och uttrycker enbart hur kommunen anser att 
frågorna bör lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella 
åtgärder enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar sju fastigheter: Borås Lindbergshult 
1:252 och Lindbergshult 1:250 som ägs av två olika 
aktiebolag, samt Borås Lindebergshult 1:10, Lindebergshult 
1:206, Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 1:256 som är 
i privat ägo. Källeberg 1:3 ägs av Borås Stad

Gemensamhetsanläggningar
Då planen har enskilt huvudmannaskap för allmän plats, 
gata, bör en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas 
för vägar som anses vara gemensamma för flera fastigheters 
behov. Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
markeras med g i plankartan. Det kan även vara aktuellt 
att bilda gemensamhetsanläggningar för exempelvis 
gemensamma sopanläggningar för de nybildade fastigheterna 
i området. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas 
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av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

Fastigheter som angränsar till allmän plats, gata, och som 
behöver använda detta område för utfart, bör ha del i den 
framtida gemensamhetsanläggningen. Dessa fastigheter 
tilldelas andelstal i lantmäteriförrättning utifrån hur stor 
nytta varje fastighet har av anläggningen. Andelstalen 
reglerar fastighetens kostnader för framtida drift och 
underhåll av gemensamhetsanläggningen.

Servitut
Fastigheten Lindebergshult 1:206 har ett officialservitut som 
ger fastigheten rätt till utfartsväg över Lindebergshult 1:10. 
Även fastigheterna Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 
1:256 har genom officialservitut rätt till utfartsväg över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Båda 
officialservituten har en geografisk sträckning från respektive 
förmånsfastighet till Vildrosvägen. 

Fastigheterna Borås Källeberg 1:22 och Borås Källeberg 
1:28 har ett officialservitut som ger fastigheten rätt till 
utfartsväg över Lindebergshult 1:10. Officialservitutet har en 
geografisk sträckning från respektive förmånsfastighet till 
Önderedsvägen. 

Beroende på hur framtida gemensamhetsanläggningar 
inrättas kan det finnas anledning att upphäva ovanstående 
servitut, i sin helhet eller i vissa delar, om rätten 
till infartsväg för fastigheterna i fråga löses genom 
gemensamhetsanläggningen istället. 

Ledningsrätt
En befintlig ledningsrätt finns idag inom planområdet. Den 
ger fastigheten Lindebergshult 1:79, som ägs av Vattenfall 
Eldistribution AB, rätt att anlägga en kraftledning över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Området 
som belastas av ledningsrätten utgörs delvis i detaljplanen 
av naturmark, vilket innebär att det kommer att köpas in av 
kommunen, se rubrik Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning
Då planområdets yttre gräns längst västerut, mellan 
Lindebergshult 1:252 och Borås Stads fastighet 
Borås Källberg 1:7, har en hög osäkerhet ska den 
fastighetsbestämmas. Ansökan om fastighetsbestämning 
har lämnats in till Lantmäteriet. Till följd av 
fastighetsbestämningen kan en fastighetsreglering mellan 
Lindebergshult 1:252 och Källeberg 1:7 vara aktuell, med 
syfte att plangränsen och den faktiska gränsen mellan dessa 
fastigheter ska sammanfalla. 

Fastigheter som har ytor som planläggs som kvartersmark 
bör förslagsvis styckas av för att utgöra egna fastigheter, om 
inte redan så är fallet. 

De delar som utgörs av allmän plats, NATUR, med 
kommunalt huvudmannaskap bör tillföras kommunens 
fastighet Källeberg 1:7.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Borås Källeberg 1:7
 » Tillförs mark, ca 59 000 m2, som i detaljplanen utgörs 

av allmän plats, NATUR.

 » Avstår mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Får andel i framtida gemensamhetsanläggning för väg 
inom område som utgörs av allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:10
 » Nya byggrätter för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Avstår mark, ca 17 300 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA.

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i 
detaljplanen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:206
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA 

Borås Lindebergshult 1:250
Nya byggrätter för Verksamheter (Z) och Bostäder (B) 
tillskapas. 

Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom område 
som utgörs av allmän plats, GATA. 

Ny fastighet styckas av inom området som i detaljplanen 
utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 
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Den nya fastigheten får andel i framtida 
gemensamhetsanläggning för väg inom område som utgörs 
av allmän plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:252
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Tillförs mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Avstår mark, ca 41 700 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA. 

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i detalj-
planen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » De nya fastigheterna får andel i framtida gemensam-
hetsanläggning för väg inom område som utgörs av 
allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:255
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:256
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Ekonomi
Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet. 

Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera 
de åtgärder som uppkommer i samband med dennes 
exploatering.

Detaljplanen medför följande kostnader för exploatörerna:

 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation. 

 » Kompensationsåtgärder

 » Anslutningsavgifter (VA, el, fiber mm)

 » Fastighetsbildningsåtgärder 

Arealer av förslagna naturområden. 
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Detaljplanen medför följande kostnader för kommunen: 

 » Inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän 
plats, natur.

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av den mark 
som i detaljplanen utgörs av allmän platsmark, natur. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Svenska naturförvaltning AB, 
2019-11-19)

 » Arkeologisk inventering (Västarvet kulturmiljö, 2019-
10-23)

 » Trafikutredning (Sweco 2019-12-09)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Job van 
Eldijk. Handläggare från Borås Stad har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet 
till att starta arbetet med en detaljplan kan komma från 
kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller 
företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din 
fastighetsbeteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och 
förutsättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska 
genomföras och redovisar organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den 
är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

för ett område. Initiativet till uppdraget kan komma från 
vem som helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna 
initiativet till planuppdraget för att det ska kunna starta. 
Efter det tar Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge 
oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en 
detaljplan. I detta skede avgörs det om vi behöver göra ett 
planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka 
förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska 
uppnå. Planprogram innehåller ofta större områden än 
 detaljplaner. Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och 
visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och 
 intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar 
vi alla synpunkter i ett dokument som kallas 
samrådsredogörelse. Detta dokument är viktigt för att 
Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. 
Synpunkter leder ofta till att planförslaget arbetas om och 
planen kan därför skilja sig åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga 
detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra 
remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet 
får du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN22

tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. 
Du får även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig 
information om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens 
beslut kan det också överklagas – till Mark- och 
miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ärendet behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, 
exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens 
tillgång till natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00317 1.1.3.0 
 

  

 

Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga till beslut om att förbjuda bisyssla, med 
avdelningschef som lägsta beslutsnivå, i delegationsordningen.        

Ärendet i sin helhet 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 rekommenderas samtliga nämnder 
att lägga till beslut om att förbjuda bisyssla i sina delegationsordningar.  

Därmed läggs ”Förbjuda bisyssla” med avdelningschef som lägsta beslutsnivå, 
till som punkt 5.17 i Tekniska nämndens delegationsordning.              

Beslutsunderlag 
1. Förslag på Tekniska nämndens delegationsordning, reviderad 2020-05-27                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00316 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 
och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27  § 162 Rekrytering 
förvaltningschef Tekniska förvaltningen 
Dnr TEN 2020-00322 
 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27 §170 Exploateringsavtal 
Åkermyntan samt exploateringsavtalen med Åkermyntan 5 Fastighets 
AB och med Magnolia Projekt 542 AB 
Dnr TEN 2020-00323 
 

3. Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse 2019 
Dnr TEN 2020-00324 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 47 Stöd till Borås näringsliv 
Dnr TEN 2020-00326 
 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29  § 46 Personalekonomisk 
redovisning 2019 
Dnr TEN 2020-00327 
 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29  § 42 Kommunala uppdrag (val 
i KF enligt valberedningens förslag) April 
Dnr TEN 2020-00331 
 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 45 Borås Stads 
årsredovisning 2019 
Dnr TEN 2020-00332 
 

8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-04-20 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-04-28 
 

 

 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 
till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
 
Färdtjänst april, 2020 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 30 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 6 st enstaka resor och generella beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

36 st 

 
 
Markupplåtelser  
Delegation nr 115-135/2020 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 13-14/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 55-66/2020 

Handikapptillstånd Nr 55-64/2020 
(varav 3 st avslag, 7 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 18-19/2020 

Dispenser Nr 8-10/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 4/2020 (11 st) 

Fordonsflyttning Nr 4/2020 (16 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 4/2020 (23 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 4/2020 (9 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 4/2020 (4 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 4/2020 (3 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr ---/2020 

  

SUMMA: 35 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Delegation nr 15/2020 
 

Enskilda vägar 

Delegation nr 6-8/2020 

 

 
 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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