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Dialog om ny översiktsplan februari-juni 2016 
 

Bakgrund 
Strategisk samhällsplanering vid Stadskansliet i Borås stad har under våren genomfört en dialog om kom-

mande översiktsplan. Den bygger vidare på den tidigare genomförda medborgardialogen 2014 där det 

samtalades fritt kring invånarnas syn på Borås utveckling. Under dialogen 2016 har utgångspunkten varit 

fem strategier som tagits fram som grund för en ny översiktsplan. Syftet har varit att beskriva de strategier 

som är tänkta att utgöra kärnan i en kommande översiktsplan, och därmed förankra ett strategisk ”ÖP-

tänk” hos såväl kommunala tjänstemän som politiker och allmänhet, samt att få synpunkter på översiktspla-

nens bärande tankar. Synpunkterna har framförallt bidragit med att identifiera övergripande frågor som 

bör ges särskilt fokus i det fortsatta arbetet. Processen 2016 kan med andra ord beskrivas som en kombi-

nation av förankringsdialog och medborgardialog. 

Detta dokument redogör för processen och sammanfattar huvudpunkterna i det som framkommit i dialo-

gen. 

 

Genomförande 
Kärnan i dialogen har varit workshops som varit öppna för olika grupper att delta i. Inbjudan har gått till 

kommunala förvaltningar, intresseföreningar, skolor, ortsråd m.fl. Vid sidan av workshops har en utställ-

ning funnits i Orangeriet som varit bemannad varje onsdag mellan februari och juni. Denna har beskrivit 

de fem strategierna i översiktsplanen. 

 

Det flesta workshoparna har genomförts i Orangeriet. Därutöver i kommunens större orter, Fristad, Dal-

sjöfors, Sandared och Viskafors där vi haft workshops tillsammans med invånare från orten med omnejd, 

från olika intresseföreningar. Totalt har 27 workshops genomförts med olika förvaltningar inom Borås 

stad, politiker, gymnasieelever, angränsande kommuner och andra intressegrupper. 282 personer har delta-

git totalt. 

 

Workshopens upplägg 
Syftet med workshopen är att få en helhetsbild av kommunens utveckling vad gäller nya bostäder, verk-

samheter, trafik, grönområden m.m. Gruppen har inledningsvis fått fria händer att placera ut 15 000 nya 

bostäder (75 klossar) tillsammans med service och industriområden. Sedan har en presentation framförts 

med redogörelse kring vårt uppdrag, syftet med strategisk planering, Borås kommun idag och imorgon, 

möjligheter och utmaningar samt öp-strategierna. På så sätt har deltagarna fått inblick i och förståelse för 

vårt arbete och hur vi tänker kring en långsiktig utveckling för Borås. Deltagarna har även involverats i 

presentationen där de genom verktyget Mentimeter fått besvara några frågor som rör möjlighet-

er/utmaningar med en växande kommun.   

 

Gruppen har därefter fått workshopa utifrån de öp-strategier som beskrivits. Strategikartan över hela 

kommunen är den karta som främst använts vid workshoparna, men även en karta över Borås centralort. 

Även kartor över respektive serviceort har använts då vi haft workshops i serviceorterna. Här har delta-

garna precis som för kommunkartan fått bygga och rita in bebyggelse och andra viktiga funktioner på 

orten (500 bostäder).  Med detta upplägg har deltagarna fått en insikt om skillnaden mellan att planera 

med respektive utan strategisk styrning. Upplägget har anpassats efter grupp och tidsutrymme vilket gjort 

att workshoparna sett något olika ut.  
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Fotona är från olika workshoptillfällen. 
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Öppet hus 

Under varje onsdag under perioden februari till maj så har vi haft öppet hus på Orangeriet. Mellan kl. 11- 

18.00 så har det varit möjligt att besöka utställningen kring vårt arbete med ny översiktsplan och prata om 

översiktsplanearbetet. Utställningen har kompletterats med information om Trafikverkets lokaliseringsut-

redning av Götalandsbanan delen Bollebygd-Borås. Trafikverket och Borås Stad har dessutom hållit ett 

antal informationskvällar om Götalandsbanan och stadens förhållningssätt. Dessa kvällar har varit mycket 

välbesökta. 

 

   

 

  

Utställningen i Orangeriet där även de flesta workshoparna ägt rum. 
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Mentimeter 
Det webbaserade verktyget har använts under hela våren, som opinionsmätare i olika frågor. Nedan följer 

ett urval av frågor och svar. 

 
  

Ordmolnen ovan har skapats utifrån deltagarnas svar där storleken på orden motsvarar hur många gånger 
som det förekommer.  
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Föreläsningsserien Från stor småstad till liten storstad 
Som relaterad verksamhet till dialogen har tre temakvällar hållits i Orangeriet. Syftet har varit att väcka 

intresse för stadsutvecklingsfrågor, och framförallt att ge ungdomar en röst i samhällsplaneringen. Kväl-

larna har berört tre olika teman med hjälp av inspirerande föreläsningar och efterföljande panelsamtal. I 

panelen har yngre lokala politiker och engagerade ungdomar medverkat. Ett 80-tal personer har funnits i 

publiken.  

 
13/4 Hur rör vi oss i framtidens Borås? Om trafiken i framtidens städer 
Föreläsare: Christer Ljungberg, Trivector 

Panel: Stina Björqvist (Hållbar student), Marcus Nilsen (L), Hanna Bernholdsson (mp) 

 
12/5 Hur möts vi i framtidens Borås? Mötesplatser, stråk och social hållbarhet 
Föreläsare: Kajsa Sperling (White), Moa Forsberg och Johanna Pontén SDF Väster 

Panel: Tommy Ky (L), Ida Legnemark (V), Zuhur Ahmed (ungdomsrådet) 

 
1/6 Tätt & grönt Borås? Om förtätning och stadsgrönska 
Föreläsare: Alvar Palm (YIMBY) och Anton Spets (parkavdelningen) 

Panel: Marcus Nilsen (L), Stina Björqvist + föreläsare. 

 
  

Temakväll 1 där Christer Ljungberg framtidsspanar om framtidens trafik och panelen med unga boråsare diskuterar temat. 

Temakväll 2 där panelen diskuterar hur vi möts och hur Borås 
kan utvecklas till en mer socialt hållbar stad.  

Temakväll 3 där panelen diskuterar om det går att planera och 
bygga både en tät och grön stad. 
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Borås växer 
På initiativ av Borås näringsliv och Borås Stad genomfördes under våren tre workshops under namnet 

Borås växer. Syftet var att involvera det lokala näringslivet i stadsutvecklingen. Deltagarna bestod av nä-

ringsidkare i framförallt centralorten tillsammans med tjänstepersoner och politiker från staden. Fokus låg 

på stadens centrala delar. Gehl Architects utgjorde processtöd. Uppföljning sker under sommaren 2016 

och kommer tillsammans med övriga dialogen utgöra ett underlag för ÖP-arbetet. 
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Deltagare 
 
Offentliga förvaltningar 

 Borås Borås 

 Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund) 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 Förvaltnings- och bolagschefer 

 Kuturförvaltningen 

 Markavdelningen, Stadskansliet 

 Näringslivsavdelningen, Stadskansliet 

 Miljöförvaltningen (miljökommunikation) 

 Naturvårdsgruppen (Borås stad) 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen (Plan- & bygglovsenheten, ledningsgruppen) 

 Tekniska förvaltningen (ledningsgrupp) 

 
Gymnasieskolor 

 Bäckängsgymnasiet (1 klass) 

 Sven Eriksonsgymnasiet (tre klasser + samhällskunskapslärare) 

 
Övriga 

 Intresseföreningar i Viskaforsområdet, Fristadområdet, Sandaredsområdet, Dalsjöforsområdet 

 Omställningsgruppen Borås 

 Moderaternas fullmäktigegrupp  

 Rotary 

 Planerare från Makedonien och Georgien (utbytesprogram) 

 
Fördelning ålder och kön 
För att få en bild av deltagarna har statistik förts över de som deltagit i workshops. Antalet kvinnor och 

män har räknats under workshopparna. Ålder har inte kunnat identifieras i dessa fall. På synpunktskorten 

som deltagarna haft möjlighet att fyll i finns däremot uppgifter om ålder. 

 
Workshops  

Kvinnor 133 
Män 149 
Totalt 282 

 

Synpunktskort 18-30 31-49 50-75 Totalt 

Kvinnor 2 14 14 30 
Män 2 10 22 33 
Ingen uppgift    11 
Totalt    75 
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SAMMANFATTNING  
Vi har gjort en samlad bedömning av vilka frågor som är av störst vikt inför det fortsatta ÖP-arbetet och 
redovisar dem i slutet av dokumentet. Följande teman bedöms vara de mest återkommande utifrån de 
synpunkter som inkommit via workshops, synpunktskort och Mentimeter. Resultatet utgör ett underlag i 
det fortsatta arbetet med ny översiktsplan. En sammanställning av alla synpunkter ges i bilagan. 

 
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? 

 
  



PM Dialog kring översiktsplan vår 2016  
Dokumentation av process och resultat 

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. 

 
 
 

Kontakt 

 
Sebastian Andersson 

Karolina Rosén 

 

Strategisk samhällsplanering 

Stadskansliet, Borås Stad 


