
 
 

 
 
 
Dialog om ny översiktsplan, våren 2016 – en sammanfattning 
Under våren har avdelningen för strategisk samhällsplanering i Borås Stad genomfört en dialog om ny 
översiktsplan. Den har involverat allmänhet, politiker, kommunala förvaltningar och andra organisationer. 
Dialogen har varit en plattform för att diskutera Borås framtid, utmaningar, möjligheter och översiktlig 
planering. Samhällsplanerarna har beskrivit de strategiska tankarna om Borås planering och samtidigt fått 
synpunkter från dialogens deltagare.  
 
Huvudsakligen har dialogen ägt rum i Orangeriet, men även vid några tillfällen i Dalsjöfors, Fristad, San-
dared och Viskafors. Deltagarna har fått arbeta med kartor och klossar för att diskutera olika framtidsbil-
der, samt haft möjlighet att tycka till via ett webbaserat verktyg. Här sammanfattas de synpunkter som 
kommit in, tillsammans med ett urval av bilder. 

 
Tack till alla er som deltagit! 
 

 Rydboholms SK m.fl. föreningar i Viskaforsområdet 

 Framtid Fristad m.fl. föreningar i Fristadområdet 

 Sandareds intresseförening m.fl. föreningar i Sandaredsområdet 

 Attraktiva Toarp m.fl. föreningar i Dalsjöforsområdet 

 Elever och lärare vid Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet 

 Omställningsgruppen, Borås 

 Moderaterna, Borås  

 Rotary, Borås 

 Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund) 

 
Organisationer inom Borås Stad 

 Borås Borås 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 Förvaltnings- och bolagschefer 

 Kulturförvaltningen 

 Markavdelningen 

 Näringslivsavdelningen 

 Miljöförvaltningen  

 Naturvårdsgruppen  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 Tekniska förvaltningen  

 

 
Kontakt 
Sebastian Andersson, sebastian2.andersson@boras.se  
Karolina Rosén, karolina.rosen@boras  
 
Strategisk samhällsplanering 
Stadskansliet, Borås Stad 
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Sammanfattning av synpunkter 
Det har kommit in många synpunkter och idéer under våren och nedan sammanfattas de som varit vanlig-
ast under hela dialogen. Dessa blir ett underlag i det fortsatta arbetet med ny översiktsplan.  

 
Trafik 

 Det finns en utbredd uppfattning att de stora trafiklederna, främst R40 och R42/Kungsleden bör 
ledas om från Borås centrala delar. 

 Ringled är ett återkommande åtgärdsförslag. 

 Hantera trafiken och de barriärer som lederna utgör. 

 Se över åtgärder som att t.ex. gräva ner vissa leder, t.ex. Kungsleden genom staden. 

 Prioritera gång- och cykelleder i hela kommunen och gör de attraktiva. 

 
Pendelparkeringar/knutpunkter 

 Brister i pendelparkeringsmöjligheterna, de behöver bli både fler och större. 

 Om Borås ska förhindra framtida trafikproblem och minska trafiken till/genom staden måste 
pendelparkeringarna bli mer strategiskt placerade. 

 
Viskans roll i stadsutvecklingen 

 Viskan kan lyftas fram mycket mer för t.ex. bostadsbyggnation och stadsliv. 

 Framförallt är Saltemad/Ryda samt Göta/Gässlösa områden där Viskan anses särskilt intressant 
för nya bostadsområden. 

 
Framtida verksamhetsområden med mycket transporter 

 Många menar att områden öster om staden är lämpliga för nya verksamhetsområden inom lo-
gistik. 

 Många pekar också på potentialen utmed ny väg 27 – ett bra läge för logistik. 

 Viared blandas mer och mer upp med handel, vilket ökar biltrafiken och kan påverka andra han-
delsområden negativt – hur planerar kommunen för nya handelsplatser? 

 
  



 
 
Attraktivitet i mindre orter 

 Hur kan de mindre orterna bli mer attraktiva för bostäder och service? Idag byggs det inte så 
mycket utanför staden. 

 Serviceorterna (Dalsjöfors, Fristad, Sandared, Viskafors) skulle kunna ha unika funktioner som 
lockar människor från hela kommunen. 
 

Offentlig service 

 Förskolor, skolor, bibliotek och aktivitetsplatser behöver planeras i förhållande till vilka delar av 
kommunen som växer. Särskilt i serviceorterna upplevs planeringen ha släpat efter under senare 
år. 

 
Gröna platser i orterna 

 Eftersom planeringen handlar mycket om att förtäta Borås och serviceorterna har många påpekat 
att det är viktigt att gröna platser/parker måste få finnas kvar. 

 Viktigt att beskriva vilka gröna platser som är värdefulla idag, och lyfta fram potentiella platser el-
ler idéer kring vad som kan bli en framtida grön plats. 

 
Barriärer i staden Borås 

 Många barriärer i Borås centralort måste förbättras, framförallt under stadsmotorvägen. 

 Bilvägar och broar skapar hinder i staden och gör det svårt att ta sig fram på ett smidigt sätt. Det 
kan bli mycket bättre. 

 
Omvandlingsområden 

 Flera områden i Borås som skulle kunna omvandlas till något annat, t.ex. bostäder. 

 Industriområden i centrala Borås skulle kunna omvandlas till blandad stad, alltså bostäder, butiker 
och service för människor. De områden som framförallt pekas ut är Knalleland – Ryda- Ge-
tängen/Pantängen- Gässlösa - Regementet/Lusharpan, Katrinedal, Elinsdal. 

 
Social hållbarhet 

 Sociala aspekter av samhällsplaneringen kan lyftas fram tydligare. Jämställdhet, barnperspektiv 
och segregation är ämnen som borde få en större plats när Borås planeras. 

 



 
 

Sammanställning serviceorterna 
I översiktsplanearbetet pekas Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors ut som serviceorter. Med det 
menas större orter med särskild betydelse för sina omland, i fråga om offentlig och kommersiell service. 
Förtätning av bebyggelsen närmast centrum och knutpunkter i serviceorterna är en övergripande inrikt-
ning i den strategiska planeringen. En stark utveckling i serviceorterna innebär att både service och kollek-
tivtrafik kan förbättras. Under våren hölls dialogmöten i serviceorterna där samhällsplanerare och invånare 
diskuterade framtiden. Här sammanfattas synpunkter och idéer från dessa möten.  

 
DALSJÖFORS 

 Behövs gång- och cykelväg ut till rv 40 

 Problem vid badplatsen för badgäster och pendlare, ytan används även som pendelparkering ef-
tersom bussen vänder där. 

 Pendelparkeringen vid rv 40 räcker än så länge för de som tar buss mot Ulricehamn/Jönköping. 
På sikt kan den behöva byggas ut. 

 Behövs mer parkering i centrum, förslagsvis parkering i botten på ett hus och verksamheter och 
bostäder ovanför. 

 På södra delen av Badhusvägen önskas det bostäder.  Tryck på att människor vill bo på höjden 
ovan sjön. 

 Önskar sig ett serviceboende för mellanåldern (mellan villa och äldreboende). 

 Bygg i centrum och ej vid Vårdcentralen. 

 Inom trekanten och utanför mot ängen är bra utvecklingslägen 

 Fotbollsplanen vid Gårdavallen (i öster) bör flytta upp till idrottsområdet i väster 

 Sjön, Mulleskogen, och de cykelleder som finns är unika tillgångar för Dalsjöfors. 

 Det behöver vara ett levande samhälle med blandade åldrar i boende och verksamheter 

 Industrin som finns på orten ska fortsätta vara verksam och det välkomnas gärna mer. 

 Barnomsorg fattas i östra delen av orten.  

 Tumarpskolan ligger inte bra idag.  

 
 

  



 
 
FRISTAD 

 Markytor för byggnation finns vid Asklandaskolan, i anslutning till Fristad samt vid Statoil. 

 Det bör byggas även i Vänga/Tämta. Fler bostäder behövs för landsbygdens utveckling. Viktigt 
med valfrihet i bostadsutbudet. 

 Viktigt att tänka nytt vad gäller bebyggelse om Fristad ska hänga med i utvecklingen. 

 Delar av centrum kan omvandlas och bli mer inbjudande, t.ex. södra delen.  

 Befintliga byggnader i centrum kan byggas på.  

 Dra om den tunga trafiken utanför Fristad. 

 Centrumnära parkeringar är viktiga för handeln/pendling.  

 Mer rationella lösningar är tänkbara, t.ex. p-hus. P-avgift är dock tveksamt i Fristad. 

 Avgörande för omgivande orter och landsbygd att kunna ta bilen till Fristad.  

 Kommunen kan vara mer synlig på orten. Kan man lägga vissa kommunkontor i Fristad? 

 Äldreboende behövs. Kan passa bra i Buxbomen. ICA kör hem mat så det finns inget behov av 
att bo nära centrum. 

 Grönområden i och runtom Fristad är viktiga ”lungor”. 

 Munkån och andra naturområden är viktiga för orten och får inte byggas bort. 

 
 
 
   



 
 
SANDARED 

 Det har länge funnits önskemål om att bygga utmed stationen i Sandared. Myndigheterna säger 
nej. 

 Skalan på nya byggnader måste passa in i befintlig bebyggelse. Tveksamt om högre hus än 3 vå-
ningar smälter in. Liggande planförslag på 7 våningar söder om stationen möter motstånd. 

 Sandared behöver fler hyresbostäder. 

 Planeringen av offentlig service släpar efter bostadsutvecklingen. 300 bostäder har byggts, men 
ingen ny skola har planerats. Om Sandared ska växa måste detta fungera, redan på kort sikt finns 
stora behov. 

 Ytor i centrum kan förtätas, tex vid skolan. 

 Björviksudde kan möjligen bebyggas.  

 Göteborgsvägen är en generell utmaning för båda orternas utveckling eftersom den fungerar som 
omledningsväg vid händelser på R40. I nuläget kan den därför inte göras om för lägre hastighet. 

 Trafiksituationen har intensifierats både pga Citygross och nya väg 27. 

 Cykelmöjligheterna mot Borås är dåliga, särskilt vid Lundaskog. 

 Cykelbanan mellan Sjömarken och Sandared är bra, men det finns även andra möjliga kopplingar 
genom grönområdena i norr. 

 Sjömarken läge mellan Sandared och Borås gör det svårt att skapa starka centrumfunktioner. Det 
saknas ett tydligt centrum.  

 Sedan kommundelskontoret försvann har servicen blivit sämre i Sjömarken. 

 Generellt sett är kommunens planering av handelsområden för spretig. Det finns för många buti-
ker och service utspridda som skapar bilberoende och dåligt underlag. 

 
  



 
 
VISKAFORS 

 Viktigt att det finns en blandning av upplåtelseformer i orterna så att man kan bo kvar och 
leva sitt liv i orten.  

 Behöv av större affär – matbutik 

 Stationen är en viktig funktion. Den borde flyttas till centrum och få bättre pendelparkering-
ar.   

 Idrottshallen skulle kunna ersättas med bostäder 

 Service med bibliotek vid prästgården.  

 Flytta ner all service till samhället, idag ligger vårdcentral, apotek mm. uppe i området.   

 Samla centrum i centrum! 

 Bygg idrottshall och bostäder där servicen finns idag. Flytta upp aktiviteterna till övre områ-
det. Skapa ett aktivitetsområde.  

 Blandad bebyggelse. Behövs hyresrätter både som lägenheter och radhus. Viktigt att äldre 
som vill sälja sitt hus kan bo kvar i orten och få nära till service.  

 Knyt ihop Kinnarumma med Viskafors.  

 Behov av förskola när man förtätar. Den behövs i närheten av bostäderna. Lägg dem där 
äldreboendet ligger när äldreboendet flyttas till centrum. Finns bra förskola i centrum som 
kan kompletteras.  

 De gröna kilarna inom orten är viktiga som närparker. Den orörda vilda skogen är viktig, inte 
bara anlagda grönytor.  

 Viktigt att ha attraktiva aktivitetsplatser för ungdomar så att de vill stanna. Idrottsanläggning-
arna är bra men det behövs även teater och annan kultur.  

 Bättre cykelväg mot Svaneholm önskas.  

 Behövs en cykelväg till Kinnarumma. Skapa en stadsgata med butiker och bostäder.  

 
 
 


