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Förord 
 
Detta är ett examensarbete omfattande 15 poäng som ingår i programmet Industriell ekonomi 
– inriktning affärsingenjör – byggteknik. Examensarbetet har genomförts på Institutionen 
Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås. 
 
Vi vill börja med att rikta ett tack till Jan-Åke Claesson, Gatukontoret, som hjälpte oss att 
komma igång och Peter Skoglund, kommunkansliet, som hjälpte oss med bra material. Vi vill 
även rikta en varmt tack till Bertil Jonsson, Stadsbyggnadskontoret, som ställde upp på en 
intervju, vilken legat till grund för stora delar av arbetet.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Ola Högberg som varit ett stort stöd under 
arbetets gång. 
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Abstract 

King Gustavus Adolphus of Sweden founded Borås in the year 1621. The reason was to lay 
tax on the local peddlers vending their merchandise. The city has in the history been ravaged 
by several great fires and as a result there are many wide streets in Borås. They can still be 
seen today. They contribute to the high speed of traffic and are accessible to heavy traffic 
witch result in pollution. 

Borås city centre has been dominated by traffic but are now changing to be more car free. 
This makes for a friendlier city environment for us people and contributes to more lively 
streets and an increase in traffic safety.  

Borås Stad works in small steps towards reducing traffic by increasing pedestrian streets in 
the city. One of the reasons for the slow action is that not all vendors like the idea of loosing 
accessibility for cars and parking spaces. They feel that this is important for their business 
survival.  

The reasons for decreasing traffic are the environmental aspects. The Kungsgatan is one of 
the busiest streets in the city which gives many down effects in everything from pollution to 
noise. Borås is one of the most acidified areas in Sweden. 

In the development of Copenhagen, one can see a clear advantage for pedestrians as many 
streets have been closed off to traffic. There are probably benefits for vendors from this 
action. If Borås Stad continues on this track this might be the future also in Borås city centre.    
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Sammanfattning 

Gustav II Adolf grundade Borås år 1621 för att kunna beskatta gårdfarihandeln i 
sjuhäradsområdet. Staden har under historien drabbats av flera stora stadsbränder vilket har 
resulterat i att man anlagt breda gator för att stävja elden. Dessa gator består än idag eller 
åtminstone bredden på dem. Detta bidrar till en trafik med höga hastigheter och en 
lättillgänglighet för tung trafik med luftföroreningar som följd.  

Från att vara ett centrum som dominerats av biltrafik övergår nu Borås till en mer bilfri 
stadskärna. Detta för att skapa en miljövänligare tillvaro för oss människor och bidra till ett 
ökat gatuliv samt en ökad trafiksäkerhet.   

Borås Stad arbetar i små steg för att minska trafiken genom att öka antalet gågator successivt 
gentemot en vision att stadskärnan skall bli helt bilfri. En av anledningarna till de små stegen 
är att vissa handlare inte är överförtjusta av tanken på en bilfri stadskärna. Dessa handlare 
anser att biltillgänglighet och närliggande parkeringsmöjligheter är en förutsättning för 
fortlevnad. 

En av de viktiga orsakerna till att minska trafiken är miljöaspekterna. Kungsgatan mitt i 
centrum är idag en väldigt hårt trafikerad väg vilket ger negativa effekter på stadsmiljön i allt 
från buller till avgaser. Faktum är att Borås idag är en av de tio mest försurningsdrabbade 
kommunerna i Sverige. 

Om man studerar Köpenhamns utveckling syns en tydlig förändring i ökat gatuliv bland 
gående vilket troligtvis förhöjt möjligheterna för näringsidkarna. Med fortsatt arbete från 
Borås Stad kan detta bli en framtid även i Borås stadskärna.       

Nyckelord: Bilfritt, Borås Stad, Stadskärna, Parkering, Trafik 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Borås Stad har under de senaste åren arbetat med att trafikbegränsa stadskärnan, bland annat i 
form av ett ökat antal gå- och gårdsgator. Några av förändringarna som genomförts är att 
omvandla Sandwallsplats till en piazza utmed Viskan, göra Stora Torget helt fritt från biltrafik 
samt förlänga gågatan utmed Österlånggatan. 

Näringsidkarna är alltid beroende av god tillgänglighet för att kunna vara konkurrensstarka. 
Tillgänglighet kan se ut på många olika sätt, men prioriterat för många är att i stor 
utsträckning komma nära intill butiken med bil.  

För både Borås Stad och näringsidkare är parkeringsfrågan viktig. Utveckling i stadskärnan, 
när gågatorna ökat, har medfört att antalet gatuparkeringar har minskat. Resultatet har blivit 
att det till samtliga butiker inte längre går att komma ända intill med bil. Antalet 
parkeringsplatser i Borås centrum har emellertid totalt ökat i form av större parkeringsytor i 
anslutning till cityringen. 

Vinsterna med att minska biltrafiken i centrum är flera då detta innebär minskade 
luftföroreningar, ökad trivsel samt förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter. Borås Stads 
arbete med att trafikbegränsa allt fler gator i stadskärnan innebär i förlängningen en bilfri 
innerstad. 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete ska belysa den nuvarande trafiksituationen i Borås stadskärna samt visa 
hur stadskärnan trafik- och parkeringsmässigt kan utvecklas. Borås Stad har under de senaste 
åren arbetat för att göra innerstaden allt mer bilfri då det finns flera stora fördelar med detta. 
Arbetet kommer även att visa på hur trafik och parkeringsplatser kan dimensioneras, hur 
näringsidkare i stadskärnan ställer sig till dessa förändringar och hur trafiken har kunnat 
begränsas i en annan stad. 

1.3 Metod 

Vi började arbetet genom att läsa in oss på tillgänglig litteratur inom trafikområdet, material 
och planer från Borås Stad samt från relevanta källor på Internet. Med den inlästa kunskapen, 
och tankarna den väckt, genomfördes ett antal intervjuer med insatta personer anställda på 
Borås Stad. Resultatet av dessa intervjuer utgjorde sedan grunden till en 
marknadsundersökning bland näringsidkare i Borås stadskärna. 

1.4 Avgränsningar 

I detta examensarbete har det gjorts avgränsningar då Borås Stads totala trafiknät är väldigt 
omfattande. Fokus har därför legat på trafiknätet i centrum och främst trafiken inom eller i 
direkt anslutning till Borås cityring. Avseende trafikslag har fokus legat på biltrafik samt 
fotgängare. 
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2. Historik 

I denna del presenteras hur det tidigare har sett ut i Borås, detta för att få en bättre förståelse 
för den nuvarande situationen i staden.  

2.1 Borås Stads historia 

Västra Götaland var under 1200- till 1500-talet ett renodlat jordbruks- och boskapssamhälle. 
Ur denna näring föddes en gårdfarihandel, det vill säga handel med varor som bisyssla till 
jordbruket. Denna gårdfarihandel bedrevs av kringresande bönder som åkte mellan gårdar och 
härader för att sälja sina varor. Eftersom kronan vare sig kunde kontrollera eller beskatta 
denna handel förbjöds den redan på 1400-talet. Trots kronans förbud var handeln mycket 
viktig för bygden och den bedrevs även till grannländerna Norge och Danmark då Halland vid 
den här tiden var danskt. Handeln ökade ännu mer när kunskaperna att tillverka smide och 
andra hantverk förbättrades, detta blev också gårdfarihandelens huvudvaror. 

År 1620 tog riksdagen upp frågan om att grundlägga en stad för att komma tillrätta med och 
beskatta den olagliga handeln. Kungen, Gustav II Adolf, beslutade att en stad skulle anläggas 
i Vedens härad för att styra handeln dit och därigenom få in tullar.  

Staden förlades år 1621 runt Torpa sockenkyrka, nuvarande Carolikyrkan, som varit en 
samlingsplats för gårdfarihandlare sedan länge. Namnet på staden togs från ”Boeråsen”, 
nuvarande Rya Åsar, och stadsvapnet blev två saxar som symboliserade det vanligaste 
hantverket som vid denna tid var smide. 

 

Figur 2.1: Borås ca år 1700. Kopparstick av Erik Dahlberg. Ur verket "Suecia antiqua et hodierna" 

Under 1600- och 1700-talet etablerade sig Borås som ett viktigt centrum för handel och 
förläggarverksamhet, det var vid denna tid som grunden lades för hantverksindustrin och då 
främst textilindustrin. Under denna tidsperiod grundlades bland annat Ålgårdskvarn med 
vadmalsstamp som en gåva från drottning Kristina. Flera färgerier anlades också i Borås 
eftersom staden hade god tillgång till processvatten i form av Viskan, allt detta medförde att 
staden än mer befäste sin roll som textilstad (Hjelm, F. 2005). 

 Under 1800-talet bidrog bland annat ångmaskinerna till en ökad industrialisering då man inte 
längre var helt beroende av vattenkraften. 1863 fick Borås en järnvägsförbindelse till 
Herrljunga och då även till stambanan, vilket bidrog till att transporterna kunde effektiviseras. 
År 1880 respektive 1894 fick staden även viktiga järnvägsförbindelser till hamnstäderna 
Varberg och Göteborg.  



3 

Slutet på 1800-talet och början av 1900-talet var en viktig period i stadens utveckling då 
befolkningen bara under åren 1875 och 1910 växte från cirka 3500 till cirka 21 000. 
Befolkningsökningen berodde till stor del på den starka tillväxten av arbetsplatser som fanns i 
Borås, då antalet fabriker i staden under samma tidsperiod ökade från 16 till 97 stycken. Det 
är också under denna tid som flera stora namn etablerar sig i staden såsom Norrby spinneri 
och Väferi, Wiskastrands mekaniska väferi AB och Anneberg spinneriaktiebolag. Av dessa 
äldre bolag finns inte många kvar däremot finns många storslagna industribyggnader 
bevarade. Ett av det absolut främsta exemplet på detta är den storslagna byggnaden som 
Åkerlundska bomullsspinneriet uppför, vilket är den byggnad som nuvarande textilmuseet 
huserar i (Borås Stad, 1997, ”Industristaden växer fram”).  

Stadsbebyggelsen i Borås dominerades från början av låga hus i trä som oftast bara bestod av 
två våningar. Trähusen var en bidragande orsak till att staden flera gånger i historien brunnit 
ner till grunden. Bränderna ledde sedan till ett flertal åtgärder bland annat breddades gatorna i 
ett försök att hindra eldspridning. De förändringar som gjordes, syns fortfarande idag, då 
Borås i stort sett har samma centrala gatunät nu som på 1700-talet.  

Den stora industriutvecklingen gav snabbt även utslag på stadsbilden då gamla tvåvåningshus 
i trä revs och ersattes med betydligt större stenhus, samtidigt som det runt Stora Torget 
uppfördes bankpalats och höga flerbostadshus. Denna stenbebyggelse är något utmärkande 
för stadskärnan än idag, dock har nu flera hus ersatts av modernare byggnader. En 
utmärkande detalj för husen i Borås är att den översta våningens fasad ofta är indragen, 
detaljen är så utmärkande att den har kommit att kallas ”boråsaren”. 

Borås är idag ett av Sveriges företagstätaste områden och toppar även Sverigestatistiken i 
textilkonsumtion, vilket i många fall de facto sker i en gammal industrilokal (Hjelm, F. 2005). 

2.2 Trafik och Parkeringshistorik 

Studerar man generalplanen från 1950 ser man att det i Borås centrum är tänkt att finnas en 
yttre ringväg med ungefär samma format som nuvarande cityringen. Innanför denna ringväg 
är det enligt generalplanen så att handeln är prioriterad medan det däremot inte finns något 
specifikt definierat för bostäder och parkeringar (Borås kommun, ”Trafikplanering”, 1985).  

År 1967 genomförde kommunfullmäktige en översyn av generalplanen vilket ledde till att det 
skapades en principplan där bland annat den omtalade genomfarten i stadsparken finns med. I 
denna principplan finns även den nuvarande cityringen med som en sökarled för centrum.  

Gällande parkeringar finns det i Borås kommuns generalplan, från 1950, ett antal större 
parkeringsprojekt inplanerade. De mest betydelsefulla av dessa parkeringsprojekt är ett 
parkeringshus på Sandgärdet omfattande minst 500 platser och ett parkeringshus på kvarteret 
Nornan som skulle komma att omfatta 2000 platser. Förutom parkeringshusen vid Sandgärdet 
och Nornan var det planerat att bygga ytterligare 3300 parkeringsplatser. Av dessa 
parkeringsprojekt var det endast de nuvarande parkeringshusen Pallasgaraget och 
Midasgaraget som genomfördes.  

Nedanstående tabell är hämtad ur 1985 års översiktsplan. I tabellen kan man utläsa den tänkta 
och verkliga utvecklingen i Borås stadskärna för de upptagna posterna. En intressant sak som 
man kan utläsa ur tabellen är ökningen av kontorsyta som är mer än dubbelt så stor som den 
förväntade och detta redan sex år innan planen skall vara uppfylld. Planen har en differens 
vad gäller totala ytan också, vilket är att räkna med under så pass lång tid. Det är också 
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intressant att det ur tabellen går att utläsa att Borås gått ifrån industristaden till en stad mer 
inriktad på serviceyrken (Borås Stad, ÖP06, 2006). 

Principplanen      Faktisk utveckling 
År  1965  1990  1984 
Bostäder  80 000   65 000  77 000 
Industri  105 000   80 000  85 000 
Handel  65 000  97 000   73 000 
Partihandel  30 000  23 000   Ingår i ind. el kont. 
Kontor  90 000  100 000  210 000 
Övrigt  50 000  55 000  90 000 
Totalt  420 000 m2  420 000 m2  535 000 m2 
Tabell 2.1: Teoretisk och faktisk utveckling över utnyttjande av yta i Borås innerstad.  

2.3 Historik för handel i Borås stadskärna 

Borås kommun genomförde under 1983 en omfattande detaljhandelsanalys bland kunder och 
besökare i Borås centrum. Denna analys gick i stora delar ut på att få fram hur kunder och 
besökare tog sig till centrum samt i hur stor utsträckning de fick den parkeringsplats de 
önskade.  

Undersökningen gick till så att man under en vecka i oktober 1983 genomförde kund- och 
besöksintervjuer i fyra större butiker i Borås centrum, dessutom intervjuades ett antal kunder i 
Knalleland som referens. Totalt intervjuades 1 289 personer i undersökningen. Dessa personer 
definierades sedan som antingen kunder eller besökare och fördelningen såg ut enligt 
följande: 

Kundintervjuer i Borås centrum.  592 st. 
Besöksintervjuer i Borås   332 st. 
Kundintervjuer i Knalleland.  365 st. 
Totalt.  1289 st. 
Tabell 2.2: Förteckning över platser där intervjuerna skedde 

Som kund definierades en person över 15 år som besökte någon av nedanstående butiker 
under antingen tisdag, torsdag eller lördag under samma vecka i oktober 1983. 

Hennes & Mauritz (H & M), Torgatan. 

JC, Stora Brogatan. 

Nya Tempo, Lilla Brogatan/Västerlånggatan (Pallashuset). 

Ahlins matmarknad, Allégatan (Nuvarande City centrum). 
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Studerar man hur kunderna tog sig till centrum så ser listan ut enligt följande:  

Bil som förare.  31,5 % 
Bil som passagerare.  13,0 % 
Buss.  27,5 % 
Till fots.  24,5 % 
Cykel.  2,0 % 
Övrigt.  1,5 % 
Totalt.  100 % 
Tabell 2.1; Fördelning över transportsätt 

Det vanligaste transportmedlet var alltså bil, antingen som förare eller passagerare, men över 
hälften valde ändå att ta sig in till centrum på annat sätt än med bil. Man kan dock se att det 
var väldigt stora variationer beroende på vilken butik och vilken av dagarna i veckan som 
personerna tillfrågades. Till exempel är H & M den enda butik som under samtliga dagar hade 
en majoritet av bilburna kunder. Man kan också konstatera att det var väldigt få som under 
tisdagen tog sig in med bil medan det på lördagen var i majoritet på alla ställen utom ett. 

De intervjuade tillfrågades om de fått den parkeringsplats de önskade. På denna fråga svarade 
90,5 % att det hade de fått. De flesta av de som inte hade fått den parkeringsplats de önskade 
uppgav att detta berodde på att den hade varit upptagen. Studerar man sedan på vad det 
huvudsakliga skälet för val av parkeringsplats framkom följande svar: 

Närhet till butik där intervju skedde.  38 % 
Närhet till annan plats man besökte.  16 % 
Priset på parkeringspriset.    3 % 
Lätt att hitta p‐platsen.     18 % 
Annat skäl.    25 % 
Totalt.   100 % 
Tabell 2.2: Vikt vid val av parkeringsplats 

Man kan konstatera att en majoritet av de tillfrågade tyckte att närheten till parkeringsplatsen 
var den viktigaste faktorn medan det bara var 3 % som tyckte att priset hade störst betydelse. 
Det framgår dock inga priser i undersökningen. 

Med i undersökningen finns också fördelningen av kundernas parkering på olika typer av 
parkeringsytor, dessa ser ut enligt följande: 

Parkeringsplats på markyta.  36,5 % 
Gatuparkering.  34,5 % 
Parkeringshus  29 % 
Totalt.  100 % 
Tabell 2.3: Fördelning över valda parkeringsytor 

Granskar man sedan på vad de intervjuade hade för ärende i centrum ser man att 67 % var där 
för att handla medan resterande aktiveter som att titta i butiker och besöka annan service stod 
för 33 % (Borås Stad, 1984”Detaljhandelsanalys”). 
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3. Teoretisk referensram 

I denna del beskrivs begrepp, definitioner och regler som är av stor vikt vid utformning av 
vägar, gator och parkeringsplatser. 

3.1 Utformning av vägar och gator 

3.1.1 Definitioner av trafiknät och tillgänglighet 
Trafiknätet är den sammanhängande struktur av förbindelser som används av ett trafikslag. 
Exempel på olika trafiknät är de för gående, cyklar, bilar, kollektivtrafik och 
uttryckningsfordon. Gatunätet däremot är den sammanhängande struktur av gator som är till 
för allmän trafik i en stad. 

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva den ”lätthet” det med olika 
trafikslag går att nå arbetsplatser, service, rekreation samt övrigt utbud och aktiviteter. 
Tillgängligheten beror bland annat på den totala restiden, inklusive väntetider, samt 
reskostnader, komfort, regularitet och tillförlitlighet (Borås Stad, 1999, ”Trafiknätsanalys”). 

3.1.2 Utformning av vägar 
När det gäller dimensionering av gator så betecknar man ofta detta för det aktuella trafikslaget 
dividerat med den timme som valts med tanke på den trafiktekniska dimensioneringen. Det 
blir till exempel för bilar b/Dh och gående g/Dh (Borås Stad, 1999, ”Trafiknätsanalys”). 

 När en väg skall utformas utgår man från problemet som vägen skall lösa. Det kan vara 
exempelvis en korsning som skall byggas om eller en ny väg som skall anläggas för att 
avlasta en gammal väg.  

Man utgår därför från en investeringsplan för att se om finanserna tillåter en investering av 
det beräknade slaget. Övriga variabler som måste tas i åtanke kan vara till exempel 
trafiksäkerhetstal, tillgänglighetstal, belastningsgrad och personbilsreshastighetstal. De 
sistnämnda beräknas under en speciell dygnsmedeltimme, till exempel b/Dh, som vanligtvis 
är en vardagstimme där en medelbelastning räknas fram. Dessutom tillkommer andra 
variabler i beräkningarna såsom kalkylränta och livslängd. Vanligtvis dimensioneras också 
vägar så att de är tillräckliga för det förväntade trafikläget även tjugo åt framåt i tiden.  

En av de viktigaste variablerna att beräkna inför en vägbyggnation är den dimensionerande 
trafiken. Det är framförallt vid dessa beräkningar som dygnsmedeltimme används, det vill 
säga medelvärdet av antalet fordon som passerar vägen under en timme vid en viss belastning. 
Därefter beräknar man vilken dimensionerande hastighet som skall råda på vägen. Vanligtvis 
väljer man dimensionerad hastighet genom att ta den tänkta hastigheten för vägen och adderar 
10 km/h. Variabeln för dimensioneringen av vägar kallas Vdim, till exempel är det så att ifall 
man skall anlägga en väg med hastighetsbegränsningen 90 km/h blir således Vdim 100 km/h. 
Storleken på vägen bestäms schablonmässigt efter att samtliga variabler tagits fram. 

En praxis som man ofta utgår ifrån är att separera gång och cykelväg från körfält. Detta för att 
därigenom höja säkerheten för gångtrafikanter och cyklister. För att ytterligare höja 
säkerheten kan man planskilja korsningar mellan bilväg och gång- och cykelväg. Gatans 
utformning skall också tvinga bilister till en reducerad hastighet framförallt i innerstad och i 
närheten av exempelvis ett övergångställe.  
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Rent generellt gäller att gatuutformningen sker med en medvetenhet om att den kan göras 
sådan att den begränsar främst hastighet. Man kan säga att hastigheten skall kunna ses i 
utformningen på vägen där man bland annat kan använda sig av bredd, färg och val av 
material för att uppnå önskat resultat (Vägverket, 2004, Publikation, 2004:80). 

3.2 Teori gällande parkeringsbehov och utformning av parkeringsplatser 

3.2.1 Behov och dimensionering av parkeringsplatser 
När man bestämmer ett parkeringsbehov studerar man till en början primärt vad det finns för 
markanvändning i området, vilket bilinnehav som föreligger samt hur mycket bilarna 
utnyttjas. Den sociala strukturen blandat med den ekonomiska strukturen i samhället påverkar 
också uppbyggnaden och utformningen av parkeringsplatser.  

Kommunerna utformar själva egna parkeringsnormer, samtidigt som det finns grovt angivna 
riktlinjer satta av Boverket, om hur de lokala parkeringsplatsförhållandena skall se ut med 
hänsyn till kommunens parkeringspolicy. En begränsning av parkeringsmöjligheter kan 
användas för att kontrollera och reglera trafikmängden inne i ett centrum. 

Parkeringsplatser som ligger längsgående gatan uppfattas ofta som en komplicering av 
trafiksituationen, eftersom den som skall parkera samt lämna sin parkeringsplats tvingar 
bakomvarande bilister att vänta tills körfältet är fritt innan de kan passera. Trafiksäkerheten 
blir då negativt drabbad och man bör därför vara försiktig med användningen av sådana 
parkeringsplatser. Parkeringar borde försöka separeras från vägbanan men ändå vara centralt 
belägna. Parkeringsfickor längs körbanan skall därför bara tillhandahålla möjligheten att göra 
små korta och högfrekventa besök. En parkeringsficka kan utformas på flera olika sätt men 
normalt brukar den planeras efter vad omgivningen tillåter (Hydén, C. 2008). 

3.2.2 Utformning av parkeringsplatser 
En vanlig parkeringsplats bör utformas med en bredd på 2,5 meter samtidigt som bredden på 
en handikapplats bör ligga på minst 4,6 meter för att det skall finnas erforderligt utrymme vid 
av- och påstigning. De parkeringsplatser som ses som långtidsparkering bör helst ha en 
frihöjd på minst 2,1 meter medan korttidsparkeringsplatser bör ha en frihöjd på 2,4 meter.  

En parkeringsplats som har vinkelrät inkörning kan uppta 20 m2. En snedställd 
parkeringsplats med en vinkel på 60o är ett bättre alternativ, då en sådan normalt sett upptar 
19 m2 (Holmberg, Hydén, 1996). 

3.3 Trafikrelaterade miljöproblem 

Miljöpåverkan och energianvändning kan sägas agera som grundstolpar när det gäller försök 
att åstadkomma ett hållbart trafiksystem. Dagens infrastruktur innefattar till exempel 
spårbunden trafik, båttrafik och bilvägar påverkar miljön ansenligt. Trafik inkräktar på 
naturen och orsakar föroreningar dels när en bilväg anläggs men också när den skall användas 
och underhållas. Trafik påverkar vår miljö på många olika sätt bland annat genom 
luftföroreningar, buller och barriäreffekter (Hydén, C. 2008). 
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De trafiksystem som används idag påverkar vår miljö på flera olika sätt speciellt när det gäller 
följande punkter. 

- Trafikens energianvändning 
- Luftförorening från trafik 
- Trafikbuller 
- Vägvibrationer 

3.3.1 Trafikens energianvändning 
De fordon som drivs med motorer kräver en viss energi, i form av drivmedel, för att kunna ta 
sig från punkt A till punkt B. Fordons främsta påverkan på miljön sker genom avgasutsläpp 
och dessa står ofta i direkt relation till hur mycket energiförbrukning som krävs för att göra en 
förflyttning, en begränsning av energianvändningen är därmed en viktig punkt som bör lyftas 
fram. Dessutom finns det andra skäl att begränsa eller minska energianvändningen eftersom 
jordens resurser är begränsade. 

Om människan fortsätter att i samma takt använda fossila bränslen kommer den globala 
uppvärmningen att öka samtidigt som dessa resurser kommer att sina. Man bör således 
överväga att ta steget från fossila bränslen till att lägga större vikt vid användning av 
förnyelsebara energikällor.  Några exempel på förnyelsebara energikällor är biobränsle, 
vattenkraft och vindkraft. De förnyelsebara energikällorna håller just nu på att utvecklas för 
att man i framtiden ska kunna förbättra användningen av denna typ av bränsle och energi till 
fordon (Hydén, C. 2008). 

3.3.2 Luftföroreningar från trafik 
Det finns fler än 200 stycken olika luftföroreningar i dagens samhälle men vi har valt att 
belysa de luftföroreningar, orsakade av biltrafik, som anses vara de som påverkar naturen och 
människan mest. 

Ett stort miljöhot är de luftföroreningar som dagligen släpps ut och har en direkt påverkan på 
området där det sker. Dessa luftföroreningar tar form av bland annat gaser och partiklar som 
är direkt farliga både för både natur och människa. Vi utsätts för skadliga luftföroreningar så 
gott som varje dag samtidigt som vi läser eller hör talas om larmrapporter med beskrivande 
skadeverkningar på vår omgivning. Luftföroreningar är ett samlingsnamn för ett stort antal 
ämnen som angriper och påverkar miljön, det är därför viktigt att känna till hur de påverkar 
miljön och vad dessa föroreningar kan medföra i ett längre tidsperspektiv (Hydén, C. 2008). 

Partiklar 
Partiklar bildas ur ett väldigt fint damm som innehåller ett antal kemiska ämnen. Partiklar kan 
till exempel uppstå när en bil kör på en väg och i samband med detta river upp vägunderlaget 
samt vid kraftiga inbromsningar eller rivstarter då vägunderlaget utsätts för extra 
påfrestningar. Den allvarligaste faktorn vid bildning av partiklar är dock den som utgörs av 
avgaser. Bildandet av skadliga partiklar sker på en så hög nivå dagligen att det är en av de 
största hälsoriskerna vi utsätts för. 
 
Partiklar som bildas av trafiken kan vara en orsak till att vi människor får problem med våra 
lungor samtidigt som det medför en ökad risk för de personer som redan befinner sig inom 
riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt beräkningar dör i Sverige varje år drygt 5000 i 
förtid pågrund av partiklar. Detta motsvarar en förkortad livslängd på 10 månader för varje 
svensk.  
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Partiklarnas hälsoeffekter beror på i vilken grad de innehåller skadliga ämnen och på vilken 
storlek de har. Partiklar som är mindre än 20 μm (mikrometer) kan ta sig in till de allra finaste 
förgreningar i kroppen genom inandning. När de väl tagit sig in kan de orsaka stor skada på 
kroppen som till exempel cancer. Dessa fina partiklar bildas oftast av mänskliga aktiviteter 
medan de större partiklarna uppstår via de naturliga processerna (Hydén, C. 2008). 

Kolmonoxid, CO 
Kolmonoxid benämns även som koloxid eller kolos och är en kemisk sammansättning 
bestående av en syreatom och en kolatom. Ämnet är i naturligt tillstånd en gas som saknar 
både smak och lukt. Processen för kolmonoxid är inte helt utredd när det gäller giftighet och 
dess komplexitet. Det är dock fastställt att gasen binder de röda blodkropparna i kroppen på 
ett starkare sätt än vad syre gör, vilket i sin tur leder till att syretransporten försämras i 
kroppen. Höga doser av kolmonoxid kan vara direkt farligt även om man omgående skulle 
inhalera ren luft. 
  
Förgiftning av kolmonoxid kan leda till neurologiska symptom och tecken på att man blivit 
påverkad av kolmonoxid kan vara trötthet, irritabilitet och minskad reaktionsförmåga. 

I fordonstrafik är gasen speciellt ett problem när bensindrivna bilar saknar katalysator då 
gasen bildas när inte förbränningen av kol helt slutförs.  I Sverige är det numer lag på att alla 
nya bilar skall tillverkas med en katalysator, dock har vi fortfarande bilar av äldre modell som 
saknar katalysator på våra vägar (Hydén, C. 2008). 

Kolväte, HC 
Kolväte är en kemisk förening av endast kol och väte och fungerar som ett samlingsnamn för 
bland annat bensen. Kolväte har en skelettpelare som består av kolatomer och på dessa sitter 
väteatomer. Kolvätekedjan kan var antingen ogrenad, grenad eller ringformad och skapar 
opoläriga ämnen. Kolväte uppkommer när förbränningen, av bensin och dieseloljor, inte är 
fullständig och kan resultera i irritation i ögon och hals samtidigt som det är cancerogent.  
 
Det är bensinavgaser som står för de huvudsakliga utsläppen av bensen i dagens samhällen. 
Det räcker inte med att enbart ta bort bensenen ur bränslet då ämnet kan uppstå dels vid 
ofullständig förbränning och dels bildas när själva bränslet förbränns (Hydén, C. 2008).  

Kvävemonoxid, NO 
Kvävemonoxid är en toxisk gas som bildas när man förbränner i luft, med andra ord bildas 
gasen då syre och kväve förbränns i höga temperaturer och ju längre tid som man förbränner 
denna blandning desto större mängder kväveoxid produceras.  

Kväveoxid påverkar naturen bland annat genom att bryta ner ozonlagret, övergödning och 
försurning samtidigt som det skapar irritation i ögon och på hud om människor utsätts för 
gasen. Kvävemonoxid kan även leda till nedsatt lungkapacitet vilket i sin tur bidrar till att en 
person kan bli mer mottaglig för bakterier och virusangrepp då immunförsvaret försämras och 
slemhinnor inte fungerar korrekt. 

Kväveoxidhalterna har minskat de senaste åren då man valde att införa trevägskatalysatorer i 
bilar. Trots att kväveoxidutsläpp har reducerats är de emellertid en bra bit ovanför vad som är 
godkänt detta då utsläppen fortfarande ligger långt över gränsvärdena och därför fortfarande 
anses vara ett stort problem inom tätorterna (Hydén, C. 2008). 
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Trafikbuller hamnar högt upp på listan över allvarliga störningar i samhället. Problem som 
bullerpåverkade kan drabbas av kan vara störd sömn vilket i sin tur kan leda till nedsatt 
prestationsförmåga, olustkänsla och nedstämdhet. En god sömn är viktigt för att människan 
skall orka med att vara aktiv och medverka i dagens samhälle såväl fysiskt som psykiskt. 
Talmaskering är ytterligare en konsekvens av buller och detta problem yppar sig när oljud 
eller buller överstiger talets ljudnivå, problemet blir då att man kan få svårt att höra vad en 
annan person säger vilket i sin tur kan leda till minskade sociala kontakter (Hydén, C. 2008). 

Vad är det som bullrar? 
Om man kör en bil i 50-60 km/h uppstår buller från motorn och växellådan. Skulle bilen 
färdas fortare än de nämnda hastigheterna dominerar luftmotståndet från bilens kaross samt 
däcken som slits mot väglaget. Bullret beror också på vilken fordonstyp det är vilket körsätt, 
hastighet, vägens lutning och vilket väglag som råder.  

Dessa faktorer kan man till en viss del påverka genom att försöka vara så medveten möjligt 
om dess konsekvenser. Det finns utöver detta några andra faktorer som vi inte har någon makt 
över såsom vindriktningen, vindstyrkan, temperatur, luftfuktighet samt ljudets frekvensbild 
(Hydén, C. 2008). 

Det finns vissa riktvärden gällande buller som måste följas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 
Dessa är: 

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). 
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i infrastrukturen, bör hänsyn tas till vad som är 
ekonomiskt rimligt samt vad som är tekniskt möjligt. Åtgärder som man kan vidta för att 
minska bullernivån kan till exempel vara följande. 

‐ Minska trafikflödet och samtidigt som man begränsar tung trafik. 
‐ Sänka tillåten hastighet. 
‐ Minska bredden på vägarna och lägga en bullerdämpande vägbeläggning. 
‐ Använda bullerskärmar eller något ljudabsorberande material. 
‐ Öka ljudisoleringen av fasaderna till en bostad. 

Det finns även andra tänkbara möjligheter att sänka bullernivåerna såsom att man angriper 
själva bullerorsaken. I dessa fall kan man till exempel studera närmare var det är för 
däcktyper som ger minst buller eller kolla på vilket körsätt som används mest 
bullerförmånligt (Borås Stad, 2009, ”Riktlinjer för trafikbuller”). 

3.3.4 Vägvibrationer 
När man sitter inuti ett fordon kan man uppleva vibrationer vilket kan medföra hälsoproblem. 
Men vibrationer från fordonstrafik kan också förekomma vid sidan av vägen. De kan i stor 
utsträckning vara en bidragande faktor till skador på byggnader. Företeelser som kan bidra till 
att öka vibrationernas inverkan på byggnader kan vara till exempel byggnadens kondition, 
sättningar, tjälfyllning, ändrade grundvattennivåer, och byggmaterialets åldrande. 

Det finns i princip inte någon risk för att människor, som bor intill tungt trafikerade vägar, att 
få direkta fysiska skador av vibrationerna. Detta på grund av att vi människor upplever och 
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korrigerar besvär från vibrationer långt tidigare innan det finns risk för att skador uppstår. Det 
är dock så att inom cirka 100 meter från gatan finns risk för vibrationsorsakat obehag för 
personer, detta varierar beroende på vilket väglag som råder.  

Storleken på störningarna beror på vibrationens intensitet, vilken frekvens som föreligger, 
tidpunkten och hur länge vibrationerna verkar. Problem uppstår främst då vägarna trafikeras 
av tyngre fordon och väglaget är ojämnt. De största riskerna för störningar av vibrationer 
uppstår då både vägbana och byggnad är skapade på ett löst underlag (Hydén, C. 2008). 

3.4 Trafiksäkerhet 

3.4.1 Antalet dödade och skadade i vägtrafik 
Olyckor i vägtrafik och de skador som de medför räknas idag som ett av de största 
hälsoproblemen i världen. Totalt räknar Världshälsoorganisationen (WHO) med att det varje 
år allvarligt skadas ungefär 20 miljoner människor och att dödas 1,3 miljoner människor i 
vägtrafikolyckor. Vägtrafikolyckorna är även ett stigande problem enligt WHO då det år 1990 
rankades som nummer nio bland världens hälsoproblem, år 2003 som nummer fem och fram 
tills år 2020 beräknas det ha klivit in på topp tre. 

Dödsfall av trafikskador är i Sverige en av de enskilt största dödsorsakerna vid olyckor, totalt 
står vägtrafikolyckor för cirka 18 % av alla dödsolyckor. Studerar man siffrorna närmare när 
det gäller samtliga trafikolyckor, alltså när man förutom vägtrafik även räknar in sjöfart, 
luftfart och spårbunden trafik, ser man att det sammanlagt dog 576 personer i genomsnitt i 
trafikolyckor under åren 1999-2003. Av dessa var 569 stycken, eller nästan 99 %, som avled i 
vägtrafiken. Liknande siffror kan man se när det gäller antalet rapporterade som svårt skadade 
i trafiken. Även där står vägtrafiken för ungefär 99 % av de skadade vilket betyder att av de 
totalt 4318 stycken, som blev svårt skadade, stod vägtrafiken för 4292. Man räknar dock med 
att det bara är drygt hälften av alla svårt skadade i vägtrafikolyckor som verkligen 
rapporteras.  

Fram tills 2008 har antalet dödade minskat till ungefär 470 stycken per år. Detta ska ses i 
perspektiv till målet i nollvisionen där antalet dödade skulle vara högst 270 vid slutet av år 
2007. Det nya målet är nu att det 2020 högst ska vara 220 stycken dödade i trafiken per år och 
att antalet svårt skadade ska gå ner med 25 %. För att nå dessa mål ska man studera tolv olika 
områden där varje område sedan ska få direkta mål (Hydén, C. 2008). 
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De utvalda områdena är: 

1. Hastighetsefterlevnad, statliga vägar. 
2. Hastighetsefterlevnad, kommunala gator. 
3. Nyktra förare. 
4. Bältesanvändning. 
5. Cykelhjälmsanvändning. 
6. Säkra personbilar. 
7. Säkra tunga fordon. 
8. Säkra statliga vägar. 
9. Säkra kommunala gator. 
10. Räddning, vård och rehabilitering. 
11. Trötta förare. 
12. Värdering av trafiksäkerhet. 

(Hydén, C. 2008) 

3.4.2 När, var och hur inträffar de allvarliga vägolyckorna? 
Det gjordes en analys över samtliga inrapporterade svåra olyckor under 2005. Totalt 
rapporterades det under året 3410 olyckor som slutade i antingen svåra skador eller med 
dödlig utgång.  

- 4355 personer blev allvarligt skadade eller dödade. 
- Antalet män som blev dödade var tre gånger så stort som antalet dödade kvinnor.  
- Flest allvarliga olyckor inträffade i juni och minst i januari. 

Av de som blev svårt skadade eller dödades färdades 59 % på torrt väglag medan det var snö 
eller is på vägbanan i 15 % av fallen. Det gick även att notera är att när det råder så kallat 
vinterväder under längre perioder minskar antalet olyckor med svåra följder.  

Endast 1 % av de som skadas allvarligt eller dödas i trafikolyckor förolyckas på vägar där 
hastigheten är max 30 km/h. Överhuvudtaget finns det ett väldigt starkt statistiskt samband 
mellan fordonshastigheten och trafiksäkerheten, sambandet är extremt statiskt och enligt den 
statistik som finns tillgänglig minskar antalet olyckor i 95 % av fallen när hastigheten 
minskar. Detta samband mellan hastighet och olyckor verkar dessutom gälla helt universellt 
oavsett om man gör studien i stadsmiljö kontra landsväg och dessutom ser det ut att gälla i 
alla länder (Hydén, C. 2008). 
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oumbärliga saker inom ett rimligt avstånd. Därför försöker handeln främst söka sig till 
områden som de anser är gynnsamma. 

När man tittar till större stadscentrum har dessa ofta ett brett marknadsunderlag vilket innebär 
att butiker inom ett område brukar komplettera varandra väldigt bra. Detta för att människor 
besöker våra centrum av olika anledningar såsom till exempel att arbeta, handla eller roa sig. 
Vid konsumtion spelar miljön en allt större roll och stadscentrum har i allt större utsträckning 
blivit en plats där människor spenderar sin vardag (Ystad kommun, ”Handelsutredning”, 
2007-03-22). 

När man började införa gågator i början på 1960-talet var det främst sett att vara en sorts 
transportlösning eller någon form av miljöstrategi. Gågator har med tiden utvecklats och 
bidrar nu mer till att skapa attraktiva stråk där människorna kan uppleva en harmonisk tillvaro 
(Kärrholm, M. 2009). 
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4. Nulägesanalys av trafiksituationen i Borås 

I detta avsnitt avhandlas Borås stadskärnas rådande trafiksituation angående gator, 
parkeringar, miljö, säkerhet och handel vilket är en återkoppling till de redan upptagna 
delarna i den teoretiska referensramen. 

4.1 Trafiknätet i Borås centrum 

Borås gator är förhållandevis breda inne i centrum, eftersom man tidigare har breddat gatorna 
för att förhindra spridning av bränder. Att gatorna är för breda är ett faktum som gatukontoret 
har tagit fasta på och de försöker därför ersätta delar av körbanan med gång- och cykelväg vid 
till exempel ombyggnationer. Fördelar med en smalare väg är bland annat per automatik lägre 
hastigheter och ett mer behärskat körsätt.    

Stadens gatunät består av ett huvudnät och ett lokalnät. I centrum är det framförallt på 
Kungsgatan som genomfartstrafiken sker men även Allégatan har en stor del av denna trafik. 
Huvudnätet i centrum består framförallt av cityringen som utgörs av gatorna Kungsgatan, 
Sven Eriksongatan, Yxhammarsgatan, Fabriksgatan och Arlagatan som totalt omfattar cirka 
2,5 kilometer väg. Cityringen är en sökarled där det är tydlig skyltat om hur bilister kan ta sig 
runt i staden. Många av Borås centrums parkeringsytor finns i direkt anslutning till denna led 
vilket är tydligt utmärkt. Från Borås Stads sida försöker man framföra att cityringen är rätt 
väg att välja om man till exempel letar efter en speciell gata eller stadsdel, detta för att spara 
tid, miljö och pengar (Borås Stad, 2009, ”Cityringen”). 
  
I dagsläget passerar dagligen cirka 20 000 - 25 000 fordon korsningen Kungsgatan - 
Åsbogatan. Det mesta av denna trafik, framförallt tunga transporter, måste egentligen ses som 
onödig trafik genom staden. Denna trafik är onödig främst för att dessa transporter inte har sitt 
slutmål i centrum utan att det handlar om fordon som bara skall passera och därför genererar 
onödigt avgasutsläpp i stadskärnan. Utöver det bidrar denna extra trafik genom centrum till 
onödigt slitage på vägarna som redan håller en låg standard. 

Allégatan är ytterligare en tungt trafikerad gata i centrum med ett flöde på cirka 7 500 fordon 
per dygn. Denna trafik skall samsas om vägbanan med de otaliga bussar i linjetrafik som varje 
dag passerar Allégatan. Ibland pågår det även arbeten som upptar gatuutrymme vilket 
blockerar trafiken på Allégatan såsom exempelvis underhåll av gatan eller upphängning av 
lampor i juletid. Totalt leder alla dessa hinder till en svår trafiksituation (Borås Stad, 1999, 
”Trafiknästanalys”). 

På Allégatan finns det nu ett genomfartsförbud. Detta genomfartsförbud är tänkt att göra så att 
färre fordon ska välja denna gata då den inte ska fungera som genomfartsgata, detta är något 
som efterlevs väldigt dåligt.  

Cykelvägarna i Borås är välutvecklade runt om staden, men ett problemområde finns i 
stadskärnan. Faktum är att cykelstråken inte är hopbyggda. De slutar som stumpar och 
cyklister blir tvingade till att dela plats med gångtrafikanter och bilar om de ska ta sig från ett 
stråk till ett annat (Borås Stad, 2006, ”Cykelkartan”). 

Södra Torget är en av de platser i centrum som pekas ut som en säkerhetsrisk framförallt på 
grund av interaktionen mellan bussar och gångtrafikanter. Gångtrafikanterna måste korsa 
bussarnas väg för att gå till, mellan eller från hållplatserna, vilket kan vara extra farligt när det 
är skymd sikt eller halt väglag.  
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Enligt trafikteorin är detta inte optimalt, trots de förhållandevis låga hastigheterna. Man borde 
istället planskilja gångtrafikanterna från bussarna eller försöka göra tydligare övergångställen. 

I övrigt har gågatorna börjat ta allt mer plats i centrum då 
större delen av Österlånggatan nu är avstängd för biltrafik. 
Sandwallsgatan har blivit Sandwallsplats och Stora 
Brogatan samt gatorna runt Stora Torget är också bilfria. 
På andra gator i centrum som Lilla Brogatan är biltrafiken 
begränsad till endast bussar och taxi men det förekommer 
ofta även att annan trafik använder denna väg. Kommunen 
planerar just nu att lägga om beläggningen på gatan för att 
den ska ge ett modernare intryck. 

Trafiken mellan byggnaderna på högskolan är inte 
önskvärd och förslag har lagts fram för att lätta på denna 
trafik. Dessa förslag går bland annat ut på att återöppna 
Viskastrandsgatan för genomfartstrafik och till detta har 
Viskastrandsgymnasiet och företagarna i anslutning till 
gatan ställt sig positiva. I området runt Viskastrand finns 
det även planer på en ny bro till denna väg som skulle gå 
över viskan parallellt med kungsbron (Bertil Jonsson1). 

Gatukontorets trafiksektion 
Trafiksektionen är en avdelning understående Gatukontoret som har till ansvar att samordna 
många av de trafikfrågor som behandlas i Borås Stad. Nedan är en lista över deras 
arbetsuppgifter. 

- Samordnar trafik- och parkeringsfrågor som rör framkomlighet och säkerhet.  
- Á jourhåller trafikliggare och svarar för att de hålls tillgängliga för allmänhet och 

myndigheter.  
- Utfärdar lokala trafikföreskrifter jämte dispenser och parkeringstillstånd.  
- Utför och redovisar trafikmätningar och hastighetsanalyser.  
- Gör vägvisningsplanen och trafikanordningsplaner.  
- Svarar för nyanläggning samt drift och underhåll av trafiksignaler.  
- Utformar cykelnätet och ger ut cykelvägskarta.  
- Följer upp och analyserar trafikolyckor i kommunen.  
- Bereder och besvarar remisser från myndigheter och allmänheten med flera i 

frågor som rör trafik och trafiksäkerhet. 
- Tar fram förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

(Borås Stad, 2009-01-21, ”Trafiksektionen”) 
 

4.2 Parkeringssituation i Borås centrum 

4.2.1 Parkeringsmöjligheter i stadskärnan 
Inom avgränsningen cityringen, i Borås, finns det tio större parkeringsytor och parkeringshus 
som är tillgängliga för mer än boendeparkering. Utöver dessa parkeringar tillkommer 
dessutom en hel del gatuparkering (BPAB, 2010). 

                                                 
1 Bertil Jonsson projektchef/1:e byggnadsinspektör Borås Stad, intervju den 5 februari 2010. 

Figur 4.1: Sandwallsplats sett från Södra 
torget 
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De normala måtten för en parkeringsplats är 2,5 x 5 meter och är även de mått som används i 
Borås. I vissa städer som till exempel Göteborg har de dock pressat det till 2,25 x 5 meter 
vilket innebär att man får in något fler parkeringar på varje parkeringsyta (Bertil Jonsson2). 

Inom cityringen har Borås kommuns Parkerings AB (BPAB) följande parkeringsytor. 

Parkeringsyta  Antal p‐platser för 
bilar 

Max parkeringstid i 
timmar 

Avgift/h 

Valhall  77  24  10 kr 
Asplyckan  53  24  10 kr 
Arla  41  24  8 kr 
Krokhallstorget  48  2  10 kr 
Viskaholm  25  24  8 kr 
Midasgaraget  93  24  15 kr 
Elektra  62  24  10 kr 
Hugin  36  24  10 kr 
Totalt antal p‐platser  435 stycken     
Tabell 4.1: BPAB:s parkeringsytor inom Cityringen 

Dessutom har BPAB följande parkeringsytor i direkt anslutning till cityringen. 

Parkeringsyta  Antalet p‐platser för 
bilar 

Max parkeringstid 
inkl. moms 

Avgift/h 

Mariedal  92  24  8 kr 
Söderbro  95  24  6 kr 
Astern  111  24  8 kr 
Krokshall  54  24  10 kr 
P‐huset Nybron  215  48  10 kr 
Nornan  52  24  10 kr 
Totalt antal p‐platser  619 stycken     
Tabell 4.2: BPAB:s parkeringsytor i direkt anslutning till Cityringen 

  
                                                 
2 Bertil Jonsson projektchef/1:e byggnadsinspektör Borås Stad, intervju den 5 februari 2010. 
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BPAB har också 550 parkeringsplatser på 
gatumark innanför cityringen med en 
maximal parkeringstid på två timmar och 
en kostnad på 15 kronor/h (BPAB, 2010). 

Förutom BPAB:s parkeringsytor innanför 
cityringen har också Q-park 
parkeringshuset Pallas. I Pallashuset finns 
det 400 parkeringsplatser för bilar. 
Kostnaden för att parkera är 18 kr/h mellan 
klockan 06.00 till 22.00. För låst 
nattparkering tas 80 kr i avgift. Maxpris per 
dygn är 140 kr (Q-park, 2010). 

Det finns alltså totalt 2004 
parkeringsplatser inom eller i direkt 
anslutning till cityringen som inte är direkta 
boende- eller företagsparkeringar. Däremot 
finns det möjlighet att hyra en del av dessa 
parkeringsplatser. När det gäller BPAB:s 
parkeringsplatser finns det möjlighet att 
hyra enligt nedanstående: (BPAB, 2010). 

 

Parkeringsyta  Antal p‐platser som 
finns till uthyrning 

Kostnad per månad  Övrigt 

Annelund  48  450 kr   
Arla  14  500 kr   
Mariedal  87  400 kr   
Astern  49  400 kr   
Krokhallsgaraget  49  700 kr  Inlåst p‐plats 
Krokhallstorget  2  500 kr   
P‐huset Nybron  81  700 kr  Inlåst p‐plats 
Valhallsgaraget  59  800 kr   
Vulcanus  59  400 kr   
Totalt antal p‐platser  448 stycken     
Tabell 4.3: BPAB:s parkeringar till uthyrning inom eller i direkt anslutning till Cityringen 

På ett antal parkeringsytor finns det möjlighet att köpa parkeringstillstånd kvartalsvis då man 
alltså betalt för parkering under hela kvartalet men inte har någon egen specifik 
parkeringsplats. 

Ett parkeringstillstånd till de parkeringsytor som är mest centrala, område G, kostar 1200 
kronor per kvartal och gäller på parkeringsytorna Arla och Viskaholm. Dessa 
parkeringstillstånd gäller dessutom på samtliga andra parkeringsytor i kommundel centrum 
som det går att köpa parkeringstillstånd till, alltså områdena A-D (BPAB, 2010). 

Figur 4.2: Karta över BPAB:s parkeringar i Borås.  
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Kommentarer från Bertil Jonsson3, Stadsbyggnadskontoret, angående parkeringssituationen 
Bertil Jonsson, som arbetar på stadsbyggnadskontoret på Borås Stad, tycker att det är klokt att 
ha parkeringsanläggningar med kapacitet runt själva stadskärnan, för att undvika att trafiken 
leds in. Det är dock svårt att påverka folks beteende, när det gäller de här frågorna, då det ofta 
tar tid innan folk ändrar beteende i trafiksituationer.  

Beläggningen på det nybyggda parkeringshuset Valhall har inte varit särskilt hög, trots att 
betydande parkeringsytor tagits bort i närområdet. Enligt Bertil Jonsson kan det röra sig om 
en kostnadsfråga då bilister letar parkeringar i till exempel Villastaden. 

När det gällde prisbilden på parkeringsplatser ansåg han att det borde vara dyrast att stå riktigt 
centralt för att sedan bli billigare och billigare ju längre från den absoluta stadskärnan man 
kom. 

Bertil Jonsson berättade att när det gäller aktuella parkeringsprojekt så är ett av dem 
parkeringsgaraget i Gina Tricot-huset, där det ska finnas ett plan för allmänheten. Detta har 
dock blivit väldigt kostsamt i förhållande till antalet parkeringsplatser vilket avskräckt BPAB 
från att göra liknande satsningar för tillfället. Han berättade även om andra parkeringsprojekt 
varav ett var ett parkeringshus liknande Valhall som skulle kunna ligga vid Sparregatan på 
den parkering som nu ligger där. Parkeringshuset skulle i så fall vara i två plan men på tomten 
finns det även intresse av att bygga bostäder vilket i så fall skulle kräva en ändring i 
detaljplanen. BPAB verkar i nuläget inte särskilt intresserade av att bygga garage där, då 
erfarenheterna från Gina Tricot-huset har visat att det blir dyrt och svårt att få det lönsamt.  

Bertil Jonsson nämnde också att enligt plan och bygglagens regler kan byggnadsnämnden gå 
in och kräva att det anläggs parkeringsplatser även om det inte byggs någonting. Detta är dock 
något som enligt hans vetskap aldrig har inträffat i Sverige när det gäller befintliga miljöer, 
trots att det formellt sett är möjligt. Enligt honom skulle det i alla fall innebära att kommunens 
byggnadsnämnd ”skjuter” på kommunen vilket inte är särskilt troligt, speciellt då det inte har 
hänt på några andra ställen. 

Kunder som blivit av med hyrda eller abonnerade parkeringsplatser, när sådana har tagits 
bort, har ofta erbjudits ett alternativ. Ett exempel var när parkeringsplatserna vid stadshuset 
togs bort till förmån för kvarteret Svanen, då utgick ett erbjudande om att istället stå vid 
Magasinsgatans parkeringsyta. Antalet som hängt med på den flytten var dock inte särskilt 
många utan han trodde istället att de flesta hade valt att dra sig uppåt i Villastaden. 

Bertil Jonsson berättade även att det förutom parkeringsnormen i praktiken är så att antalet 
parkeringsplatser som behövs bestäms av hur väl kollektivtrafiken fungerar. Han sa också att i 
de större svenska städerna är ett bredare spektrum, än i Borås, som åker kollektivt. 
Anledningen till detta trodde han berodde på ett vanebeteende bland boråsare som måste 
förändras på sikt. 

Angående risken att centrala parkeringsplatser som är avsedda för de riktigt korta besöken, 
kommer att minska eller helt tas bort svarade han att det inte finns några sådana diskussioner i 
någon större utsträckning just nu. Detta berodde bland annat på att det finns ett väldigt stort 
intresse bland butiksägarna att ha sådana platser kvar. Han påpekade dock att Borås 
stadskärna är väldigt liten vilket betyder att det inte innebär några större avstånd även om man 
skulle parkera lite längre. Det endast tar fem minuter att gå genom hela stadskärnan. Som 
                                                 
3 Bertil Jonsson projektchef/1:e byggnadsinspektör Borås Stad, intervju den 5 februari 2010. 
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jämförelse tog han upp att när man åker till Göteborg är det självklart att man är beredd att 
parkera, till exempel på Heden, för att sedan gå flera kilometer. 

Han berättade även att det först var tänkt att ersätta parkeringsplatsen som togs bort till 
förmån för Pinocciostatyn med ett tvåplansgarage på parkeringsytan Vitsippan som ligger 
precis intill. Denna tanke är dock bordlagd på grund av att ytan där anses vara för liten och att 
det därför skulle bli för mycket ramper och annat, i förhållande till antalet parkeringsplatser. 
Istället planeras det just nu ett större parkeringshus vid parkeringsytan Söderbro som ligger i 
närheten av textilmuseet fast på stadskärnans sida av motorvägen. Området däromkring har 
redan en väldigt hög parkeringsbeläggning vilket skulle avhjälpas av ett nytt parkeringshus i 
området. Parkeringshuset skulle ifall det byggs bli tre till fyra våningar högt och skulle i och 
med sin höjd även innebära att det skulle fungera som ett bullerskydd inåt staden.  

Andra parkeringsprojekt som han berättade om var ett i Simonsland. Där det ifall gamla 
konstsilkens lokaler byggs om som planerat är tänkt att ett parkeringsgarage ska finnas 
mittemellan där de nuvarande järnvägsspåren går ifrån varandra. Dock måste planerna för 
Götalandsbanan först vara helt klara för att det ens ska kunna bli aktuellt. Dessutom skulle 
detta parkeringshus främst finnas till för att möta det behov som skulle uppstå från 
verksamheterna som blir i de ombyggda lokalerna. Även om det till viss del skulle avlasta 
övriga parkeringar i centrum. 

Centralt i parkeringsbestämmelserna för kommunen är så kallade friköpsavatal. Detta innebär 
att parkeringar skall ersättas om de av någon anledning, till exempel nybygge, skulle tas bort. 
Ersättandet kan ske antingen genom att nya parkeringsplatser byggs inom en radie av 
tvåhundra meter från de gamla eller att parkeringsbolaget kompenseras monetärt (Borås Stad, 
1998, ”Parkeringsnorm”). 

Ett bra exempel på ersättning av parkeringsplatser är parkeringsgaraget under Gina Tricots 
huvudkontor. Garaget är en kompensation för de parkeringar som fanns på Brodal innan Gina 
Tricot började bygga. Det är parkeringsbolaget som uppför och äger det allmänna garaget, 
medan Gina Tricots fastighetsbolag äger resten av byggnaden. Detta ägandeförhållande är 
möjliggjort genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning, där en fastighet delas upp 
även på höjde vilket är väldigt nytt även inom kommunen (Rosenqvist, H. 2009-03-25, BT). 

4.2.2 Borås Stads parkeringsnorm 
Borås Stads nuvarande parkeringsnorm skrevs 1998-06-11 och började gälla från och med 
den första juli samma år. Parkeringsnormens syfte är att klargöra hur Borås tillämpar plan- 
och bygglagens bestämmelser, Plan och Bygglagen (PBL) 3 kap. § 15 och § 16. Alltså att 
”lämpligt utrymme för parkering av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i 
närheten av denna”.  

Parkeringnormen finns för att förebygga att det i framtiden ska uppstå problem med 
otillräckliga parkeringar. Parkeringsnormen är avvägd med hänsyn till parkeringsbehovet, 
genomförandekostnader och miljön. Dessa tal ska sedan tillämpas i hela Borås där 
bedömningar av parkeringsbehov behövs enligt PBL. 

Det är dock så att stadskärnan har särskilda normtal. Detta med motiveringen att biltätheten 
hos de boende i centrum inte är lika hög samt att de som arbetar och ska besöka centrum i 
större utsträckning använder sig av andra färdmedel än bil. 
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I det parkeringspolitiska programmet som låg till grund för detta anges det att 
parkeringsbehovet för boende och besökare ska prioriteras före de arbetandes behov. Det står 
dessutom att vid nybebyggelse ska parkeringar anläggas inom cirka 200 meter. Samma 
avstånd gäller även för centrumbesökandes parkeringar där man räknar från parkeringsplats 
till butik. När det gäller de arbetandes parkeringsplatser kan dessa ligga på lite mer avlägsna 
lägen, dock bör inte avståndet från parkeringen till arbetet överstiga 400-500 meter, enligt 
parkeringsnormen.  

Parkeringsbehovstalen i Borås centrum ser ut enligt följande och är direkt hämtade ur 
parkeringsnormen. Alla siffror gäller antal bilplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea för 
bostäder och verksamhetslokaler. 

Nybyggnad av bostäder i flerbostadshus  8 
I gruppbyggda småhus  9 
Befintliga bostäder  6‐7 
Tabell 4.4: Bilplatser per 1 000 m2 bruttoarea för bostäder 

  Utan samutnyttjande  Med samutnyttjande 
Kontor  13  9 
Butiker  30  21 
Industri  5  4 
Lager  3  2 
Tabell 4.5: Bilplatser per 1 000 m2 bruttoarea för övriga lokaler med eller utan samutnyttjande 

Studerar man parkeringsbehovstalen uttryckta som antal bilplatser i förhållande till antalet 
arbetande och besökande så ser de ut likt nedanstående: 

Särskilt boende för äldre  45 % av de anställda samt   
  10 % av lägenhetsantalet för besökande 
Hotell  45 % av de anställda 
  50 % av antalet hotellrum 
Restauranger    45 % av de anställda 
  50 % av normalt besöksantal 
  15 % av maximalt besöksantal 
Skolor  45 % av de anställda samt 
  15 % av elever från 18 år 
Barnomsorgslokaler  45 % av de anställda samt 
  10 % av barnantalet som korttidsparkering för 

att lämna/hämta barn 
Samlingslokaler  50 % av normalt besöksantal 
  15 % av maximalt besöksantal 
Tabell 4.6: Bilplatser i förhållande till antalet arbetande och besökande 

När beslut angående hur många parkeringsplatser som ska upprättas i samband med att 
byggnadsnämnden utfärdar ett nytt bygglov, eller ändrar ett gammalt, är det alltså dessa 
siffror som ligger till grund för de beslut som tas (Borås Stad, 1998-07-01, 
”Parkeringsnorm”).  

Parkeringsnormen skall dock enligt Bertil Jonsson ses över av byggnadsnämnden då den 
nuvarande alltså är från 1998. Sedan dess har både synsätt på parkeringar och behoven för 
dem förändrats bland annat i och med klimatfrågan. Han tror därför att parkeringsnormen kan 
vara ett verktyg att förändra parkeringsbeteendet hos folk. Han poängterade dock att arbetet 
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med den nya parkeringsnormen inte kommit så långt än utan på sin höjd är i sin linda (Bertil 
Jonsson4). 

4.3 Trafikmiljösituation i Borås 

Enligt den bullersaneringsplan som antogs, för Borås, under år 2004 konstaterades det att 
inom Borås Stad fanns cirka 2260 fastigheter som stördes av buller. Av dessa fastigheter var 
det cirka 1300 som upplevde bullerstörningar från trafik på de kommunala vägarna.  

I ett försök att minska dessa bullernivåer erbjuder Borås Stad ett bidrag för bullerdämpning 
till de fastigheter som har en bullernivå på mer än 65dBA. Bidraget gäller främst för 
fönsterbyten eller kompletteringsfönster som anses vara bullerreducerande enligt det 
åtgärdsprogram som antagits. För att undvika att bullerstörningar flyttas och drabbar andra än 
idag, skall det uppföras bullerskydd i form av bullerplank, vallar eller skärmar (Borås Stad, 
2008, ”Miljörapport.”). 

Borås Stad gjorde en ny bullerberäkning år 2009 med siffror från 2008 års mätningar av 
trafiken. Resultatet av denna beräkning visar ett tydligt mönster där de större gatorna inne i 
centrum, till exempel Allégatan, Kungsgatan, Yxhammargatan och Åsbogatan, har en 
bullernivå på mer är 65dBA (Borås Stad, 2010-01-04, ”Trafikbuller.”). 
 
Beslut har dock inte tagits för att använda denna beräkning som grund för kommande åtgärder 
utan det fullmäktige beslut som togs 2004 kvarstår. 

Följande huvudregler gäller vid tillämpning av dessa bullerregler för bostäder i Borås Stad:  

- Att riktvärdena för buller skall klaras. 
- Att kraven för inomhusmiljön i Boverkets byggregler alltid ska klaras. 
- Att ekvivalentnivån utomhus vid fasad inte bör överstiga 55 dBA och att 

maximalnivån inte överstiger 70dBA vi uteplats. 
- Att kompensationsåtgärder ska vidtas om ekvivalentnivån överstiger 55 dBA. 
- Att en prognostisering för 10 år framåt i tiden ska ske när en bullerberäkning görs.  

År 2004 infördes i svensk lagstiftning de direktiv rörande omgivningsbuller som har bestämts 
av EU. Här framgår det bland annat att buller ska kartläggas samt att ett åtgärdsprogram ska 
tas fram för att sänka ljudnivåerna. Kommuner med över hundratusen invånare ska också 
senast den 31 juni 2012 redovisa bullervärden för 2011. Miljökontoret i Borås gjorde en 
bullermätning år 2000 samt en mätning år 2008 där man kartlade omgivningsbullret kring 
vägarna i Borås tätorter. Denna kartläggning ska ligga till grund dels i bygglovsskedet och 
dels i detaljplanearbetet (Borås Stad, 2008, ”Miljörapport.”).  

Bullerfrågor behandlas i följande kapitel och paragrafer i plan- och bygglagen, PBL 
(1987:10): 

2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av 
bebyggelse, m.m  
§ Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa och säkerhet. Möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar.  
  
                                                 
4 Bertil Jonsson projektchef/1:e byggnadsinspektör Borås Stad, intervju den 5 februari 2010. 
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3 kap. Krav på byggnader, m.m. 
3 § Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 och 2a § lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i den utsträckning som följer av föreskrifter utfärdade 
med stöd av 21 § den lagen. Plan- och bygglagen hänvisar till lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk som bygger på EG:s byggproduktdirektiv.   
 
5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser 
7 § Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen bestämmas om  
11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen och, om det finns 
särskilda skäl, högst tillåtna värden för störningar genom buller som omfattas av 9 kap. 
Miljöbalken.   
 
Hur kommuner uppfyller bestämmelserna övervakas av länsstyrelsen som kan upphäva 
planen om inte tillräcklig hänsyn tas.  
 
Dessa är de miljömål som Borås Stad har satt upp som delmål för miljön fram tills år 2010: 

- Utsläpp av koldioxid skall minska med 30 % per invånare jämfört med 1990. 
- Införande av minst tre tankställen för biogas. 
- Att det skall finnas möjlighet för boråsare att delta i en bilpool med miljöbilar. 
- Att Borås skall klara det nationella miljömålet för kväveoxid m.m. 
- Klara miljökravet för partiklar. 
- Inte förvärra försurningsläget i Borås. 

Borås Stad har även satt upp mål gällande trafiken och energianvändningen, där de vill 
förhindra att människans påverkan på klimatet blir större. De vill se till att luften inte 
försämras så att den blir skadlig för oss människor samt att bara naturlig försurning av vatten 
och mark sker. Som det ser ut i dagsläget ligger nämligen Borås Stad bland de tio kommuner 
som är mest försurningsdrabbade. 

Det arbetas aktivt i Borås Stad för att sänka energianvändningen och använda energin på ett 
mer effektivt sätt. De arbetar bland annat med frågan om fossila bränslen, det vill säga en 
möjlighet att sänka förbrukningen av sådana och istället försöka övergå till andra 
miljövänligare alternativ såsom förnyelsebar energi. På så sätt kan man lyckas att minska 
luftföroreningarna och spara energi vilket i sin tur leder till sparade pengar. 

Borås miljökontor ser avgaser och trängsel som de största problemen ur trafiksynpunkt. Det 
sker ständiga mätningar i staden samtidigt som det diskuteras förbättringar för att lösa 
trafikträngseln. De vägar som anses ha störst miljöpåverkan för tillfället är riksväg 40 genom 
Borås samt Kungsgatan som går mitt igenom centrum.  Dessa vägar är dock svåra att 
begränsa då de är centrala och oerhört viktiga för trafikflödet. Det är dessutom så att det inte 
finns några potentiellt bra lösningar på avlastningsvägar.  

Cityringen har däremot uppgraderats då man flyttat ut och placerat parkeringsplatser i direkt 
anslutning till ringen och på så sätt kunnat minska onödig trafik mitt inne i stadskärnan.   

Borås Stad arbetar aktivt med mätningar ute i trafiken för att se hur de förehåller sig med 
riktvärdena som gäller i Sverige. När det gäller kolmonoxid, kvävedioxid och kvävemonoxid 
ligger värdena under de satta riktvärdena (Borås Stad, 2009-10-19, ”Riktlinjer för 
trafikbuller”).  
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Efter att vi pratat med miljökontoret i Borås visade det sig att partiklarna var de föroreningar 
som sågs som mest allvarligast i dagsläget. Det utförs mätningar av partikelhalterna 
kontinuerligt som visar att det går åt rätt håll, men värdena ligger fortfarande över 
gränsvärdena (Sture Larsson-Jones5) 

4.4 Trafiksäkerhet i Borås 

I Borås senaste trafiknätsanalys, som är från 1999, är det främst handboken ”Lugna Gatan!” 
som har utgjort underlaget. I avgränsningen står följande i första punkten, ”De mest 
angelägna problem finns på de gator där oskyddade trafikanter och biltrafik blandas”. 

De övergripande målen i Borås Stads trafiksäkerhetsprogram är följande: 

1. Lidande och död till följd av trafikskador skall reduceras 
- antalet skadade personer skall minskas 
- svårighetsgraden på personskadorna skall reduceras 

2.  Kostnaderna för trafikolyckorna skall reduceras 
3. Tryggheten för oskyddade trafikanter (gång- och cykeltrafikanter) skall ökas. 

Dessa mål är alltså de som främst ska vägleda allt säkerhetsarbete gällande trafiken i Borås 
Stad (Borås Stad, 2009-11-11, ”Trafiksäkerhet”). 

I Borås kommun polisanmäls ungefär 160 personskadeolyckor per år och av de som anmäls 
inträffar mer än hälften inne i själva centralorten. Dock är det verkliga antalet olyckor 
betydligt högre då alla inte anmäls. År 1994 genomfördes en undersökning av antalet 
trafikskadade i Borås där även de som rapporteras på sjukhus togs med. Nedan presenteras en 
tabell med resultatet av undersökningen, där antalet inom parantes är de polisrapporterade 
olyckorna.  

Trafikantslag  Gångtrafikanter  Cyklister och 
mopedister 

Övriga 
trafikanter 

Totalt antal 
skadade 

Antal skadade  302 (23)  229 (31)  261 (154)  792 (213) 
Tabell 4.7: Skadade per trafikslag i Borås  

De vanligaste olyckstyperna i Borås är kollisioner mellan bilar och olika typer av 
singelolyckor. Det som dock bör betraktas som det mest allvarliga säkerhetsproblemet inom 
tätorten är olyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter, såsom cyklister och gående. 
Denna typ av olyckor ofta leder till svåra personskador. 

De flesta olyckor med gångtrafikanter och cyklister i Borås inträffar inom tätbebyggda 
områden. Av de 531ovan redovisade olyckorna, med de nämnda färdsätten, var cirka 150 
konfliktolyckor med andra fordon där några slutade med väldigt allvarliga konsekvenser 
(Borås Stad, 1999 ”Trafiknästanalys”). 

Studerar man hela Sverige har antalet olyckor med dödlig utgång minskat markant bara under 
de senaste åren. År 2007 omkom 471 personer i trafiken vilket fram till år 2009 hade minskat 
till 355 stycken (Vägverket, 2010-01-04, pressmeddelande). 

                                                 
5 Sture Larsson-Jones miljöskyddsinspektör, Borås Stad miljökontoret, 10 februari 2010 
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5. Framtiden 

Borås Stad har en vision om ett bilfritt centrum och mål att skapa en trevlig och harmonisk 
innerstadsmiljö för besökare samtidigt som de vill förbättra miljöförhållandena i Borås. Som 
det ser ut i dagsläget är det dock väldigt svårt att direkt gå från ett biltrafikerat till ett bilfritt 
centrum. Ett visst motstånd föreligger när det gäller tillgängligheten med bil till butikerna 
inne i stadskärnan. På grund av detta måste en övergång till ett mer bilfritt centrum ske i 
etapper då hänsyn måste tas till åsikter från bland annat näringsidkare och biltrafikanter.  
Borås Stad arbetar därför effektivt och har valt att dela upp den bilfria visionen i mindre 
deletapper, vilket görs med hjälp av små trafikändringar som utförs under ett längre 
tidsperspektiv. De tar alltså i ett lugnt tempo, väldigt små steg, för att arbeta mot visionen om 
en bilfri innerstad i Borås.  

5.1 Näringsidkare i stadskärnan 

För att få reda på vad företagarna i Borås Stadskärna tyckte om den nuvarande trafik- och 
parkeringssituationen genomförde vi en marknadsundersökning. Detta för att se hur de såg på 
vissa av de förslag gällande förändringar från kommunen som bland annat diskuterats i Borås 
Tidning.  

Marknadsundersökningen utfördes under en tisdagsförmiddag då vi gick runt och frågade 
butikinnehavare och butikschefer i ett antal etablissemang hur de upplevde trafik- och 
parkeringssituationen i Borås stadskärna.  

Vi gjorde ett urval där vi tog fem stycken etableringar på Allégatan, där det fortfarande finns 
möjlighet att parkera vid en gatuparkering precis intill, elva stycken vid en gågata eller torg, 
där inte den parkeringsmöjligheten finns. Av de totalt 16 stycken som vi intervjuade var det 
endast ett ställe som var antingen en restaurang, ett café eller en krog. Hade vi tillfrågat fler 
från den branschen hade de kanske också gett ett annat utslag. 

Frågorna vi valde att ställa var följande: 

1. Tycker ni att det vore bra för er om Västerbrogatan gjordes om till gågata ifall gamla 
Väferibolagets lokaler byggs om till galleria? 

2. Har ni gynnats av de trafikbegränsningar som redan nu gjorts i centrum? 
3. Vad skulle ni tycka om att trafiken begränsades även på Allégatan? 
4. Är ni nöjda med det parkeringsutbudet som finns i Borås stadskärna? 
5. Vad skulle ni ur trafik och parkeringssynpunkt vilja förändra i stadskärnan? 

De fyra första frågorna gick alltså att besvara med ganska simpla svar medan den femte 
frågan gav näringsidkarna chansen att mer utveckla hur och vad de skulle vilja förändra 
angående trafik och parkeringar i stadskärnan. 

  Positiv  Negativ  Ingen påverkan/åsikt 
Fråga 1  9  4  3 
Fråga 2  5  5  6 
Fråga 3  5  8  3 
Fråga 4  4  12  0 
Tabell 5.1: Fördelning över svaren 
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Kommentarer fråga 1: 
- De tidigare förändringarna med trafikbegränsningar har bidragit till ett större flöde av 

folk. 
- Det behövs möjlighet för bilar att cirkulera i centrum. 

 
Kommentarer fråga 2: 

- Trodde det skulle bli sämre men det har blivit bättre. 
- Det har blivit ett mindre flöde av människor. 
- Det måste finnas tillgänglighet. 
- Med mindre bilar så blir det mer plats att röra sig på. 

 
Kommentarer fråga 3: 

- Bilar måste kunna komma intill butiken. 
- Ingen bussgata men gärna en gågata. 
- Nackdel då kunder måste bära tunga saker. 
- En blockad i mitten av Allégatan för att begränsa genomfartstrafiken vore ett bra 

alternativ.  
 
Kommentarer fråga 4: 

- Midasgaraget är bra då det går att komma riktigt nära med bil. 
- Det borde vara billigare. 
- Inser begränsningarna och tycker därför att det är ok. 
- Känner till de omkringliggande parkeringarna vilket gör det ok. 
- Det borde vara bättre skyltat till de parkeringsplatser som finns. 

  
Kommentarer fråga 5: 

- Sänka parkeringsavgifterna och fler parkeringsplatser var det flera som sa. 
- Krav på parkeringsgarage för boende vid nybygge. 
- Bättre tillgänglighet genom att återinföra gatuparkeringar. 
- Att ha det bilfritt i stadskärnan vore helt ok. 
- Bilfritt från 9.00 – 11.00 och fri parkering efter klockan 17.00. 
- Inför parkeringsbricka och gratis parkering. 
- Bättre skyltning. 
- Inför inte fler förändringar. 
- Det borde vara lättare att ta sig in i centrum. 



28 

5.2 Jämförelser med Köpenhamn 

Köpenhamn är ett exempel på en stad som i stadskärnan har 
förändrats mycket sedan i början 1960-talet. Den första stora 
förändringen som skedde var att Ströget, Köpenhamns 
huvudgata, i början av 1960-talet blev gågata. Innan dess hade 
ströget dominerats av fordonstrafik och fotgängare var 
hänvisade till smala och överfulla trottoarer. Detta gjorde att 
möjligheten till att ha ett aktivt gatuliv var i princip obefintlig.  

Efter att Ströget omgjorts till gågata förändrades stadsbilden i 
stadskärnan snabbt. Redan i mitten utav 1960-talet hade många 
rena arbetsplatser försvunnit från de mest centrala områdena och 
istället ersatts av fler boende. Istället blev det handel och 
rekreation de dominerande aktiviteterna på ströget. I det första 
skedet, när Ströget blev gågata, innebar detta att det totalt fanns 
15 800 m2 gågata i Köpenhamns stadskärna. Efteråt har 
utvecklingen av Köpenhamns stadskärna till att bli bilfri stadigt 
gått framåt, genom att både vanliga trafikerade gator gjorts om 
till gågator och tidigare parkeringsplatser gjorts om till torg.  

Redan 1968 hade de fotgängarprioriterade ytorna ökat till 
22 860 m2. Detta dubblerades sedan fram till 1973 då 49 200 m2 
var helt bilfria. Utvecklingen för att få bort biltrafiken från 
stadskärnan har sedan arbetats med konstant och år 2000 var de 
bilfria ytorna uppe i 99 780 m2 (Boverket, 2002). 

Som mest kan det nu under ett och samma sommardygn vara 
totalt 80 000 människor som befinner sig bara på ströget, en 
siffra som endast Danmarks största motorvägar kan konkurrera 
med. 

Ströget är idag världens längsta gågata med sina 1,1 kilometer 
och den sträcker sig från Rådhuspladsen till Kongens Nytorv 
(visitcopenhagen.se, 2010-02-14). 

  

Figur 5.1: Utvecklingen av gågator 
i Köpenhamn 
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6. Diskussion och slutsats 

Området kring nuvarande Borås har länge varit präglat av handel med varor. En resa som gått 
i gårdfarihandlares fortspår genom textilfabrikers vävstolar till distanshandel och 
modeindustri. Denna utvecklig har visat sig i den utformning staden fått.     

Borås breda gator är en kvarleva som kan härledas tillbaka till de stadsbränder som drabbat 
staden. De blev kvar, oftast med träd och buskar, för att brukas av gående och hästekipage. 
När bilen gjorde sitt intåg blev de breda gatorna anpassade och fotgängare fick ge vika för 
bilarna. Sett till dagens behov är gatorna överdimensionerade och skulle med fördel kunna 
minskas ner i bredd till förmån för trottoarer. Vinsten är ett genast förbättrat säkerhetsläge 
genom en sänkt hastighet och en framkomlighetsbegräsning för tung trafik. 
Hastighetssänkningen får man genom den smalare vägbanan, som med höga trottoarkanter, 
ger en förstärkt känsla av behovet av långsammare färd. Tung trafik skulle undvika dessa 
gator i möjligaste mån med miljövinster som resultat. De breda trottoarerna skulle ge ett ökat 
gatuliv i form av flanörer och fönstershoppare. Ett gatuliv skulle också kunna bidra till fler 
uteserveringar och kaféverksamhet. Ändringar i denna riktning med ett ökat fokus på 
fotgängare och gatuliv ser vi som positiv utveckling för Borås och något som verkligen bör 
satsas på. 

Antalet parkeringsplatser inom vår avgränsning har under de senaste åren ökat trots detta 
finns en utbredd uppfattning om att antalet skulle ha minskat. Detta beror till stor del på att 
gatuparkeringar har försvunnit och omplacerats till större parkeringsytor längs med 
cityringen. Parkeringsplatserna är ok skyltade men en ännu bättre skyltning kan behövas för 
mer klargöra att parkeringar finns i närområdet. Risken är att om inte skyltningen är 
tillräcklig, kommer en del att vid ett ärende i staden släppa av någon som utför ärendet, för att 
sedan cirkulera med bilen under tiden det utförs. Miljömässigt är detta onödiga cirkulerande 
negativt. Det är likväl så att tvingas folk leta efter parkeringar leder även detta till mycket 
cirkulerande i stadskärnan. 

Enligt handlarna inne i centrum finns det för få parkeringsplatser som är direkt anslutning till 
Stora Torget. Vi kan då tycka att det borde ligga i handlarnas eget intresse att gemensamt gå 
ihop och om möjligt försöka köpa upp befintliga parkeringsplatser för att där sedan kunna 
bygga upp större parkeringshus. Vid en sådan lösning skulle handlarna själva kunna sätta den 
prisnivå som de tycker är rimlig ifall de anser att parkeringspriset nu ligger för högt. Detta då 
vissa av de intervjuade handlarna gärna ser att någon form att fri parkering skulle införas vid 
bestämda tidpunkter. Vår fråga faller naturligt till dels om dessa handlare skulle vara beredda 
på att betala för de uteblivna parkeringsintäkter som då skulle uppstå och dels vad skulle detta 
betyda för miljön då arbetet mot ett bilfritt centrum skulle motarbetas. 

I Borås har det på senare år byggts många rondeller som ersatt korsningar med trafikljus. Det 
finns främst två vinster med detta dels ett jämnare flyt i trafiken och dels en 
hastighetsbegränsande effekt. Det jämnare körsättet ger ett minskat utsläpp av avgaser jämfört 
med en mer ryckning körning. De sänkta hastigheterna och den mindre ryckiga körningen 
medför att det krävs mindre energi till motorn och därmed mindre förbränt bränsle. Den 
minskade förbränning ger också minskade utsläpp av farliga ämnen och koldioxid. Nackdelar 
kan dock vara att det vid ett för bra trafikflöde blir att fler väljer att ta bilen istället för något 
av alternativen såsom att åka kollektivt, gå eller cykla. Vi ser ändå rondeller som något 
övervägande positivt och tycker därför att Borås Stad bör fortsätta att använda sig av sådana 
lösningar för att förbättra trafiksituationen i centrum.  
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Det passerar mycket tung trafik på den högt belastade Kungsgatan vilket egentligen är helt 
inkorrekt trafiksäkerhetsmässigt sett. Ponera att en lastbil får problem med bromsar eller 
styrning och kör in i en byggnad eller något annat. Skulle detta ske på ett så centralt ställe 
skulle konsekvenserna av detta blir överväldigande. Man bör verka för en begränsning av 
denna trafik och leda den utanför stadskärnan. En bra lösning på detta tycker vi skulle kunna 
vara att bygga ut vägnätet runt om staden till en större stadsring utanför nuvarande Borås 
centralort. Delar av vad som skulle kunna bli en sådan är redan planerad då det redan nu finns 
planer på att bygga en väg från riksväg 27 till riksväg 40 över Viared. Denna väg skulle sedan 
kunna kompletteras med en väg från Viared till väg 180 och sedan vidare från väg 180 till väg 
42 mellan Knalleland och Sjöbo för att sedan därifrån gå vidare upp till riksväg 40 vid 
Brämhult.  

Ett problemområde i Borås är Gårdsgator. Gårdsgator eller som de också kallas 
gångfartsgator innebär att all trafik på gatan skall ske med hänsyn till gående vilket alltså 
betyder att bilister alltid har väjningsplikt. Ett bra exempel på en gårdsgata i Borås är 
korsningen utanför högskolan. Detta är också ett utmärkt exempel på när gårdsgatepåbudet 
inte efterföljs då många kör alldeles för fort förbi. En större trafikbegränsning i form av en ren 
gågata tror vi skulle ge en ökad rörelse framförallt på Campus. Där skulle studenterna kunna 
få, lite beroende på vilket alternativ man väljer, ett större torg med kanske en caféverksamhet. 
Redan i dagsläget syns det att många utnyttjar de fria ytorna som finns mellan byggnaderna i 
campus till exempel sitter det vid fint väder väldigt mycket studenter ute på trapporna. Skulle 
trafiken helt försvinna finns det ännu större utvecklingsmöjligheter för utrymmet mellan 
byggnaderna där man till exempel hade kunnat få en yta med bänkar och servering vilket vi 
tror hade förhöjt både intrycket av Borås och högskolan. Ifall det skulle bli så att högskolan 
också flyttade in i Simonsland skulle ett eget torg för högskolan kunna bildas 

Vi tycker att cykelvägarna i Borås fungerar bäst utanför centrum då de har en egen cykelbana 
medan de cykelvägar som finns inne i centrum ofta måste dela vägbana med bilisterna. Om 
cykelvägarna hade kunnat förbättras i stadskärnan och bindas ihop med de yttre som redan 
finns till tydliga cykelstråk så tror vi att fler skulle välja att ta cykeln. Detta med miljövinster 
som följd.  

Alla handlare inne i centrumkärnan har som det ser ut inte riktigt förlikats med känslan och 
övertygats av de fördelar som ett bilfritt centrum medför. Detta kanske är något som borde 
diskuteras än mer mellan Borås Stad och centrumhandlarnas organisation, Mitt i Borås, för att 
få dessa att inse vilka möjligheter som kan uppnås då man skapar ett mer attraktivt centrum 
för fotgängare och cyklister.  

Om vi studerar de fördelar som Köpenhamn lyckats uppnå, med deras begränsningar av 
biltrafik i centrum, kan vi direkt se att begränsningar av biltrafiken resulterat i möjligheter till 
ett aktivt gatuliv som inte fanns möjlighet till innan. De frigjorda ytorna är ett måste för att ett 
centrums gaturum ska kunna bli mer livligt. Vi tror att ett bilfritt centrum, likt Köpenhamns, 
innebär ett mer harmoniskt intryck samtidigt som det upplevs mer gemytligt än ett där bilar 
tillåts dominera. Detta innebär i sin tur också att människor i ett bilfritt centrum, jämfört med 
ett centrum trafikerat med bilar, kommer att välja att tillbringa mer tid i området. Vi tror 
dessutom att det finns flera fördelar med detta för näringsidkarna, då människor som redan är 
i området och till fots förmodligen har en större benägenhet att gå in i en butik än om de 
skulle åkt förbi i bil.  

Om man hade kunnat få Borås stadskärna mer bilfri är miljövinsterna många. De främsta 
fördelarna är minskade avgasutsläpp, buller och vibrationer. Alla dessa fördelar är givetvis 
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väldigt önskvärda i stadskärnan där hela tiden många människor befinner sig. Precis som 
avgaser är buller och vibrationer negativt för folkhälsan och om detta i en större utsträckning 
försvann ifrån stadskärnan skulle det ge hälsovinster. 

Vi vill därmed avsluta examensarbetet med orden att om Borås fortsätter att arbeta för ett 
bilfritt centrum så finns det i våra upplysta ögon bara positiva resultat att vänta i 
förlängningen.   
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  BILAGA 1  2010‐02‐04 
 

MARKNADSUNDERSÖKNINGSFRÅGOR BLAND HANDLARE I 
BORÅS STADSKÄRNA 

 
    Andreas Johansson Tranlöv, Jens Grimvik och Christoffer Johansson 

 
 
 

1. Tycker ni att det vore bra för er om Västerbrogatan gjordes om till gågata ifall gamla 
Väferibolagets lokaler byggs om till galleria? 
 
 
 
 
 

2. Har ni gynnats av de trafikbegränsningar som redan nu gjorts i centrum? 
 
 
 
 
 

3. Vad skulle ni tycka om att trafiken begränsades även på Allégatan? 
 
 
 
 
 

4. Är ni nöjda med det parkeringsutbudet som finns i Borås stadskärna? 
 
 
 
 
 

‐ Om inte, skulle ni vilja leda in mer trafik i centrum? 
 
 
 
 
 

5. Vad skulle ni ur trafik och parkeringssynpunkt vilja förändra i stadskärnan? 

 

 

 

  


