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Uppdraget: Att ta fram en Energi- och klimatplan



Från Vision till Öp16

• Människan i centrum av all planering

• Trygga och attraktiva mötesplatser i det offentliga rummet

• Skapa attraktiva bostadsmiljöer med närhet till service förtäta i orterna

• Planera för framtidens näringsliv

• Skapa en livskraftig stadskärna genom förtätning och delvis bilfritt 

• Kollektivtrafiken är strukturbildande – bygger på noder

• Livskraftig landsbygd stad och land beroende av varandra

• Borås är en regional knutpunkt

• Effektiv markanvändning

• Dialog med Boråsare - i alla åldrar
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Fyra scenarier för ett hållbart Borås
Framtidsscenarierna hjälper oss att hitta nya lösningar

Alt 1 Alt 2

Alt 3 Alt 4

Småskaligt

Storskaligt

GlestTätt







Fyra scenarier för ett hållbart Borås
Scenarierna hjälper oss att hitta nya lösningar

Småskaliga verksamheter

Storskaliga verksamheter

Vi bygger glestVi bygger tätt
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Framtidsbild

Borås 2035



Strategier för att nå framtidsbilden

• Skapa förutsättningar  för en hållbar livsstil 

• Arbeta med klimatsmart upphandling 

• Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer 

• Minska klimatavtrycket från byggnader

• Skapa förutsättningar för energieffektiviseringar inom näringslivet 

• Skapa förutsättningar för alternativa fordonsbränslen 

• Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion 

• Skapa förutsättningar för utveckling och innovation 



Strukturbilden beskriver en framtidsbild med 

syfte att:

• Stödja en resurseffektiv och klimatanpassad 

bebyggelse- & trafikstruktur

• Stödja planeringen av bebyggelse, service 

och transporter.

• Stärka förutsättningarna för att gå, cykla och 

åka buss.



Strukturbild för staden

Även här är syftet att:

• Stödja en resurseffektiv och 

klimatanpassad bebyggelse- & 

trafikstruktur

• Stödja planeringen av bebyggelse, 

service och transporter.

• Stärka förutsättningarna för att gå, 

cykla och åka buss.

• Öka stadsmässigheten så att det blir 

mer attraktivt att gå och cykla inom 

staden.



Erfarenheter från processen
• Processen är lika viktig som resultatet 
• Brett deltagande ger fler lösningar och förankring
• Synliggöra önskvärd och inte önskvärd utveckling
• Vi ser vad vi väljer bort
• Synliggör målkonflikter 
• Bra diskussionsunderlag 
• Framtidsbilden är ett levande dokument 
• Processen tar oss från vision till strategi  
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• 537 enkäter 

• 67 lappar 

• Nålar på karta (ej redovisade)










