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1. Initiera 

1.1 Bakgrund 

Det finns en stor efterfrågan på mark för verksamheter inom eller i anslutning till Viared i Borås. 

I enlighet med översiktsplanen vill därför kommunen fortsätta att exploatera ”Viared västra”, se 

Figur 1, ett område som redan är detaljplanelagt. Inom området finns 87 hektar tomtmark. En 

del av detaljplanen är dock undantagen och kan inte bebyggas förrän det finns ett 

medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen om kapacitets- och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Nabbamotet. Genom den ökade exploateringen bedöms 

trafikbelastningen i Nabbmotet öka. Borås Stad och Trafikverket har tidigare kommit överens 

om att parterna gemensamt ska utreda och komma fram till vilka kapacitetshöjande åtgärder vid 

Nabbamotet som är nödvändiga. En avsiktsförklaring har tecknats mellan parterna som reglerar 

framtida genomförande och finansiering.  

För att komma vidare i den långsiktiga planeringen behöver alltså kommunen och Trafikverket 

komma överens om lämpliga trafikåtgärder kopplat till det statliga vägnätet. Dessutom finns ett 

behov av ytterligare åtgärder på det kommunala vägnätet samt beteendepåverkande åtgärder. En 

avgörande fråga för den fortsätta utvecklingen är hur områdets trafiksystem kan utvecklas för att 

ge god tillgänglighet samt för att klara de övergripande kraven på framkomlighet och 

trafiksäkerhet.  

I tidigare utredningar föreslås åtgärder i infrastrukturen som förstärker Nabbamotet men det 

finns även förslag på att bygga en ny trafikplats längre västerut som nyttjar befintliga av- och 

påfartsramper i Boråstorpets rastplats. Kommunen vill också pröva möjligheten att exploatera 

mark väster om Boråstorpet ”Västra Viared västra” som skulle kunna omfatta omkring 50 hektar 

tomtmark. Det finns även en möjlig exploateringsyta vid Segloravägen, Viared sydvästra med 17 

hektar tomtmark, som kan komma att aktualiseras. 

 

Figur 1 Översiktskarta med planområden 

Den framtida användningen av områdena föreslås utgöras av verksamheter i form av industri, 

logistik, kontor och viss sällanköpshandel och hotell. Lagerverksamheter antas utgöras av både 



 

 

manuella och helautomatiskt styrda lager, vilket påverkar personalintensiteten och därmed 

resbehoven. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Utredningen syftar till att beskriva vilka brister som finns i vägnätet i och kring Viared idag och 

med framtida exploatering, samt att ta fram och pröva olika åtgärder för att förbättra 

trafiksituationen. Utredningsområdets ungefärliga geografiska avgränsning syns i Figur 2. 

 

Figur 2 Utredningsområdet 

Åtgärdsvalsstudien baseras i första hand på tidigare utförda trafikutredningar och dessa har 

arbetats in i studien enligt processen för en åtgärdsvalsstudie. Under processen har även 

ytterligare åtgärder föreslagits och utvärderats enligt fyrstegsprincipen. 

1.3 Metodik för åtgärdsvalsstudier 

Arbetsprocessen utgår från metodiken för åtgärdsvalsstudier, vilken kortfattat förklaras här. I 

åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser, se Figur 3. Första fasen handlar om att initiera 

och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen och beskriva nuläget, samt att 

utifrån det identifiera behov, brister och mål. I tredje fasen prövas och analyseras alternativa 

åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och 

deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen 

formas en övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder, vilket utgör den 

fjärde fasen. 

 



 

 

 

Figur 3 Åtgärdsvalsstudiens faser 

Åtgärdsgenereringen genomförs utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att möjliga 

förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. En åtgärd behöver inte innebära att vi 

bygger om eller bygger nytt. Med hjälp av en strategi för effektiva och hållbara lösningar, kan vi 

påverka val av trafikslag och åtgärder redan på idéstadiet. 

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en 

helhetssyn. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i 

transportsystemet. Tänkbara åtgärder analyseras i fyra steg. I första hand genom att påverka 

behovet av transporter, i sista hand genom nybyggen. 

Fyrstegsprincipens steg beskrivs så här:  

 

Fyrstegsprincipen 

 
1. Tänk om: Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 

behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

 

2. Optimera: Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 

 

3. Bygg om: Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

 

4. Bygg nytt: Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. 

Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

  



 

 

 

1.4 Arbetsprocess och deltagare 

Arbetsprocessen för föreliggande åtgärdsvalsstudie har följt metodiken för åtgärdsvalsstudier 

som presenterats i kapitel 1.3, där Borås Stad har initierat studien. Arbetsprocessen inleddes med 

ett startmöte med tjänstepersoner från Borås Stad och Sweco, där kommunen berättade om 

bakgrunden till att de hade initierat arbetet med en ÅVS. Problematiken kring trafiksituationen 

idag och i framtiden diskuterades, då en ökad exploatering av de västra delarna planeras. Sweco 

satte sig sedan in i bakgrundsmaterial, som främst utgörs av tidigare genomförda utredningar och 

plandokument för att ytterligare förstå situationen. Parallellt med åtgärdsvalsstudien pågick även 

kapacitets- och utformningsutredningar för Viaredsområdet, med särskilt fokus på Nabbamotet 

och Boråstorpet. Resultaten har successivt inarbetats i denna ÅVS.    

Arbetet med studien har förts i nära samarbete mellan Borås Stad och Sweco genom 

regelbundna möten med en avgränsad arbetsgrupp. Dialog har dessutom förts med en 

projektgrupp vid större arbetsmöten där Trafikverket, Västtrafik och Viared Företagsförening 

och Borås Stad deltagit, se beskrivning nedan. 

Vid det första större arbetsmötet diskuterades nuläget samt problem, brister och behov. Här 

fångades de olika aktörernas synpunkter upp vilka legat till grund för problembeskrivningen. Vid 

det andra arbetsmötet låg fokus på att fastställa mål för projektet. Detta resulterade i 

förlängningen till de fyra projektmål som redovisas i kapitel 2.4. 

Sweco satte efter detta samman en bruttolista med åtgärdsförslag som utgjorde 

diskussionsunderlag till det tredje arbetsmötet vars syfte var att identifiera åtgärder. Vid mötet 

var det även möjligt för deltagarna att presentera andra åtgärdsförslag. Efter ytterligare möten 

med arbetsgruppen hade en lista med åtgärdsförslag som skulle gå vidare i åtgärdsvalsstudien, 

sållats fram. Dessa paketerades i två åtgärdspaket. Varje åtgärd bedömdes därefter utifrån i vilken 

grad de uppfyller vart och ett av de fyra projektmålen. En förenklad effektbedömning för 

paketen togs sedan fram. Därefter hölls ett avslutande arbetsmöte med projektgruppen för att 

förankra beslutade åtgärder.  

 

Arbetsgruppen 

Följande personer har ingått i den mest aktiva arbetsgruppen för åtgärdsvalsstudien: 

Borås Stad  

Jan Petersson strategisk samhällsplanering 

Jan-Åke Claesson   tekniska förvaltningen/gatuavdelningen 

Stefan Andersson strategisk samhällsplanering, (resurskonsult Sweco) 

Sweco  

Jessica Sundberg    

Pia Sartorius  

 



 

 

Projektgruppen  

Följande personer har, tillsammans med arbetsgruppen, deltagit i dialog och på arbetsmöten: 

Borås Stad  

Jennyann Karlsson   mark- och exploatering (MEX) 

Jonatan Westlin samhällsbyggnad/planavdelningen 

Daniel Göök näringslivsenheten 

Peder Wahlberg näringslivsenheten 

Anna Mattsson   näringslivsenheten 

Trafikverket  

Anna Cesarini  

Martin Ingvert  (arbetsmöte 2) 

Mirjam Lindqvist  

Robin Hjalmarsson  

Jenny Trlicik (arbetsmöte 1) 

Västtrafik  

Sharon Plotzki    

Viared Företagsförening  

Tomas Lidskog  

Bas Teepe  

 

1.5 Tidigare utredningar 

1.5.1 Resvanor till Viareds företagspark, 2016 

På uppdrag av Västra Götalandsregionen, Hållbart resande Väst, har en resvaneundersökning 

genomförts bland medarbetare på fem företag som är verksamma i Viared. 

Resvaneundersökningen syftade till att undersöka hur medarbetarna reser till och från arbetet 

samt att erhålla en övergripande bild av hur ofta och med vilket färdmedel tjänsteresor 

genomförs. Undersökningen skulle även ge förslag på hur resvanorna skulle kunna påverkas. 

De företag som ingick i undersökningen är alla verksamma i olika delar av Viareds företagspark 

och består av:  

• Camfil Power Systems AB  

• Ellos Group  

• Ericsson AB  

• Hjälpmedelscentralen  



 

 

• Team Sportia AB  

Resvaneundersökningen avser arbetspendling och tjänsteresande för de fem företagen. 

Undersökningen har genomförts genom en webbenkät. Totalt skickades webbenkäten ut till 831 

medarbetare varav 459 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 55 procent. 

Arbetspendling 

En stor andel av medarbetarna på företagen, 73 procent, bor tio kilometer eller längre från sin 

arbetsplats. Avståndet mellan bostad och arbetsplats varierar kraftigt mellan företagen vilket 

också avspeglas i medarbetarnas genomsnittliga avstånd. De klart vanligaste bostadsorterna för 

medarbetarna på de fem företagen är Borås och Göteborg. 

85 procent av medarbetarna reser till arbetet med bil, drygt tio procent med buss och resterande 

knappt fem procent går, cyklar, kör MC eller moped eller reser i kombination med tåg.  

 

Figur 4 Färdmedelsfördelning för medarbetarnas huvudfärdmedel till arbetsplatsen. N=448 personer 

En jämförelse mellan företagen visar relativt stora skillnader i färdmedelsfördelningen. Dock har 

samtliga bilandelar över 70 procent och få som går och cyklar till arbetet. Drygt fem procent av 

medarbetarna, färdas till arbetet med bil trots att avståndet är kortare än fem kilometer, och 

ytterligare 16 procent färdas med bil till arbetet på avstånd mellan fem och 10 kilometer. Med 

avståndet ökar andelen kollektivtrafikresor medan andelen bilresor förblir hög. Bland 

medarbetare som är äldre än 35 år dominerar bilen som färdmedel kraftigt. Majoriteten av de 

som är yngre än 26 år reser med buss. 

Medarbetarna tillfrågades om vilka cykel- respektive kollektivtrafikåtgärder som skulle få dem att 

resa mer med dessa färdmedel än idag. Bland de medarbetare som vanligtvis åker bil till arbetet 

skulle följande tre åtgärder få störst andel att börja cykla mer: 

• Bättre/säkrare/tryggare gång- och cykelvägar  

• Prova-på-period med viss utrustning, hälsokontroller etcetera  

• Information på arbetsplatsen om cykelvägnätet 

Bland de medarbetare som vanligtvis åker bil till arbetet skulle följande tre åtgärder få störst 

andel att börja åka kollektivt oftare:  



 

 

• Bättre kollektivtrafik  

• Möjlighet att köpa rabatterat kollektivtrafikkort via arbetet  

• Prova på-period med gratis kollektivtrafik under några veckor 

En klar majoritet av medarbetarna, drygt 80 procent, är positiva till att arbetsgivaren engagerar 

sig i medarbetarnas resor till och från arbetet. För respektive företag ser bilden liknande ut där 

spannet varierar mellan 67 och 96 procent. 

Tjänsteresor 

Medarbetarna gör i genomsnitt knappt en tjänsteresa per vecka. Antalet tjänsteresor per vecka 

skiljer sig åt mellan företagen, vilket är sammankopplat med medarbetarnas arbetsuppgifter och 

därmed behovet av tjänsteresor. De flesta av medarbetarnas tjänsteresor, knappt 70 procent, görs 

med bil. Andelen tjänsteresor med kollektivtrafik, flyg, gång, cykel respektive gångresor är 

ungefär jämnstora, mellan fem och tio procent.  

1.5.2 Åtgärdsvalsstudie Noden Borås 

Åtgärdsvalsstudien Noden Borås har tagits fram av Trafikverket och färdigställdes 2018. 

Bakgrunden är att Borås växer i snabb takt. Det behövs en helhetssyn vad gäller trafiksystem och 

samhälle. Förutsättningarna för infrastrukturen kartlades, analyserades och förankrades i 

offentliga och privata organisationer. Kommunens nya översiktsplan användes som underlag. 

ÅVS:en resulterade i en rad förslag på förändringar. 

Fyra övergripande mål identifierades, som tillsammans med en klok förtätning av staden kan ge 

förutsättningar för en hållbar tillväxt och en god livsmiljö i framtidens Borås. 

• Mål 1: Öka färdmedelsandelen för kollektivtrafik, cyklande och gående. Andelen 
bilresor behöver minska i takt med att befolkningen ökar. 

• Mål 2: Minska köer. Köer ger restidsförlängning för såväl bil- som busstrafik, de leder 
till mer utsläpp av avgaser och de skapar barriäreffekter. 

• Mål 3: Minska nackdelarna med tung trafik. Tung trafik innebär avgaser, buller och 
framkomlighetsproblem, och bör ledas på vägar och tider där den stör minst. 

• Mål 4: Minska barriärerna. Upplevda och fysiska barriärer, som hårt trafikerade vägar 
och järnvägar samt vattendrag, berör gående, cyklister och busstrafikanter i högre grad än 
bilister. 

Exempel på åtgärder med direkt koppling till Viared är: 

• Komplettera skyltning kring Viareds företagspark 

• Ombyggnad av Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen - Detta är byggprojekt som 
pågår under hösten 2020. 

• Utredning avseende Ny trafikplats vid Boråstorpet - Ett uppdaterat PM kommer att tas 
fram som visar vad som krävs för att återstående del av planen ska kunna genomföras. 

  



 

 

1.5.3 Trafikutredning för västra Viared, 2018-06-14 

I samband med framtagandet av detaljplan för Viared västra (”Detaljplan för del av Viared västra 

Viared 14:19 m. fl.”) utreddes trafiksystemet under 2018, vilket ledde till åtgärdsförslag för 

väginfrastrukturen. Trafikutredningen visar att det på sikt kommer att krävas åtgärder i 

Nabbamotet för att ge god framkomlighet för de framtida trafikflödena.  

I utredningen föreslås att Nabbamotet byggs om för att öka kapacitet och trafiksäkerhet. 

Förslaget innebär att ramperna med väg 40 ansluts till det lokala vägnätet i en dropputformning, 

ungefär som en halv cirkulationsplats i rampernas korsningspunkter med lokalvägen. Viareds-

vägens korsningar med Ödegärdsgatan och Segloravägen, (se Figur 5), skulle kunna utformas 

som cirkulationsplatser. Dessutom föreslås vidare utredning för åtgärder på det lokala vägnätet 

(där inga kapacitetsanalyser är gjorda) för att eventuellt bredda Viaredsvägen med ett körfält i 

varje riktning mellan Nabbamotet och Ödegärdesgatan.  

 

Figur 5. Föreslagen utformning i Nabbamotet samt längs Viaredsvägen. 

Den norra korsningen i Nabbamotet föreslås utformas med ytterligare ett körfält från rampen. 

De två körfälten på bron i nordlig färdriktning föreslås göras om till ett för att tillskapa utrymme 

för två körfält södergående färdriktning i stället. Den södra korsningen föreslås få ett extra 

körfält på Viaredsvägen. Båda körfälten från söder föreslås tillåta högersvängande trafik till 

påfartsrampen mot öster. Dessa två körfält väver sedan ihop till ett efter ca 220 meter, se figuren 

nedan.  



 

 

 

Figur 6. Föreslagen utformning av östergående påfartsramp i Nabbamotet. 

1.5.4 Trafikutredning Frälsegårdsrondellen, 2020 

En trafikutredning för Frälsegårdsrondellen genomfördes under 2020 och åtgärderna är 

beslutade att genomföras inom kort.  

Fram till år 2015 hade Viared en direkt koppling österut till väg 40 via Viaredsmotet. I september 

2015 invigdes väg 27 och kopplingen flyttades till den nybyggda Frälsegårdsrondellen. 

Genomströmningen av trafik längs väg 27 i eftermiddagens maxtimme har medfört att utfarter 

från Viared blivit problematiska med långa köer som följd. Borås Stad önskade därför utreda hur 

en utbyggnad av Frälsegårdsrondellen kan öka kapaciteten för trafiken på Viaredsvägen mot väg 

27. 

Utredningens slutsats är att anlägga av ett dedikerat vänstersvängsfält in i Frälsegårdsrondellen 

från Viaredsvägen, och att låta genomgående samt högersvängande fordon samsas om det andra 

körfältet, är tillräckligt för att möta riktvärdet för önskvärd standard i en cirkulationsplats med 

dagens trafikflöde, se Figur 7. Det föreslagna utformningsalternativet är dock inte tillräckligt för 

att möta efterfrågan vid uppräkning av trafiken till prognosår 2040. 

Om vänstersvängande trafik från Viaredsvägen kan använda båda körfälten klarar samtliga 

tillfarter i Frälsegårdsrondellen riktvärdet för önskvärd standard om än med knapp marginal. 

 

Figur 7 Utformningsförslag för Frälsegårdsrondellen (erhållen från Borås Stad) 

  



 

 

1.5.5 Viared trafikanalys, pågående 2020 

En trafikanalys för Viared pågår parallellt med denna ÅVS. Sedan trafikutredningen kring Västra 

Viared som togs fram 2018 har ytterligare företag etablerat sig inom Viared västra. Dessutom ser 

kommunen nu en möjlighet att exploatera mark inom markreservat utmed väg 40 väster om 

Viared västra. Det finns även en möjlig exploatering vid Segloravägen. Med detta som bakgrund 

fanns ett behov av att utreda trafiksystemet på nytt med utgångspunkt från den tidigare 

trafikutredningen. Den nya utredningen innefattar även en trafikplats vid Boråstorpet på väg 40 

som en möjlig åtgärd.  

Tre principscenarier av åtgärder i vägnätet har analyserats med hjälp av makro- och 

mikroanalyser. Trafikalstringsberäkningar för de planerade verksamhetsområdena har 

genomförts och ligger som grund för analyserna. Trafikflödena på väg 40 har räknats upp för att 

motsvara efterfrågan år 2040 med stöd av Borås Stads strategiska trafikmodell.  

Scenarierna innebär:  

1. Endast åtgärder i Nabbamotet  

2. Ett halvt mot vid Boråstorpet byggs plus åtgärderna i Nabbamotet enligt scenario 
1. Detta innebär att rastplatsen vid Boråstorpet ansluts till Prognosgatan och att det 
därmed blir möjligt för trafik i östergående riktning att köra av vid Boråstorpet och in i 
planområdet i Viared. Trafik som åker från Viared och ska fortsätta österut mot Borås 
kan även åka ut denna väg. 

 

Figur 8 Principskiss, halvt mot vid Boråstorpet på den södra sidan av väg 40 

3. Ett fullständigt mot byggs vid Boråstorpet (på- resp. avfart möjlig i båda 
riktningar) plus åtgärderna i Nabbamotet enligt scenario 1. Detta innebär att 
rastplatsen vid Boråstorpet ansluts till Prognosgatan för att möjliggöra en koppling till 
väg 40 i östergående riktning. Dessutom byggs en bro över väg 40 som gör det möjligt 
att nå Viared även från väg 40 i västergående riktning. Detta innebär full tillgänglighet till 
Västra Viared västra via Boråstorpet. 



 

 

 

Figur 9 Principskiss, fullständigt mot vid Boråstorpet 

Beräkningar av kapacitet för de tre scenarierna har utförts. Beräkningarna visar att åtgärder i 

Nabbamotet är nödvändiga att införa för att upprätthålla en önskvärd framkomlighet i samband 

med en utbyggnad av Viared västra. Om ytterligare delar av Viared byggs ut (Västra Viared västra 

samt Sydvästra Viared) kommer behovet av kapacitet att öka. Olika åtgärder för att förstärka 

kapacitet och öka trafiksäkerheten i Nabbamotet har tagits fram och studerats. Den lösning som 

bedöms fungera på lång sikt är en lösning med ”dropputformning”, se principskisser i Figur 5 

och Figur 6 . I flera körriktningar och ramper kommer dubbla körfält krävas. Den ramp som 

identifierats som särskilt kritisk är påfartsrampen till väg 40 i riktning mot Borås (österut). Här är 

kapaciteten i vävningen mellan påfartsrampens trafik och trafiken på huvudkörbanorna på väg 40 

kritisk. Mikroanalyserna samt en beräkning enligt Trafikverkets kapacitetshandbok visar att 

vävningen kommer att fungera. Dessutom finns flera flaskhalsar uppströms vävningssträckan 

som kommer att begränsa påfartstrafikens trafikflöde. Flaskhalsarna utgörs dels av att 

påfartsrampens trafik vävs ihop till ett körfält samt av dropputformningen i Nabbamotets södra 

del. 

En utbyggnad av ett nytt halvt eller helt mot vid Boråstorpet skulle medföra en stor förbättring 

av tillgängligheten från väster för de befintliga västra delarna av Viared, samt de planerade 

områdena Västra Viared västra och Sydvästra Viared. Nuvarande lösning med enbart 

Nabbamotet innebär långa körvägar till dessa områden för trafik från väster. Boråstorpet skulle 

även ge en viss trafikavlastning av Nabbamotet och därmed ett minskat kapacitetsbehov från 

väster. Ramperna söder om väg 40 som föreslås i det halva motet skulle få något större effekt på 

kapaciteten jämfört med nya ramper på den norra sidan av väg 40. Även vid en utbyggnad av 

helt- eller halvt mot i Boråstorpet krävs dock åtgärderna i Nabbamotet eftersom den större delen 

av trafiken är riktad mot öster. 

 

  



 

 

2 Förstå situationen 

2.1 Nulägesbeskrivning 

Området Viared ligger söder om väg 40 i västra Borås och sträcker sig parallellt med vägen. 

Viared utgörs främst av småindustrier, lagerverksamhet, logistikföretag samt viss 

sällanköpshandel. Med anledning av detta förekommer en relativt stor andel tunga transporter 

samt pendlingstrafik. Det finns även ett mindre bostadsområde norr om Nabbamotet. 

Boråstorpet ligger längs väg 40 strax söder om Viared och är en rastplats med café som drivs av 

en ideell organisation. Hastighetsstandarden på väg 40 är 110 km/tim. 

I Borås digitala översiktsplan är hela Viaredsområdet markerat som ”Större 

verksamhetsområde”, se Figur 10. 

 

Figur 10 Större verksamhetsområden (Borås stad, 2020) 

I Figur 11 är utvalda målpunkter markerade. Urvalet är främst baserat på att målpunkterna 

genererar trafik genom att de exempelvis har många anställda på liten yta, genererar många 

besökare eller godstransporter. 

 
Figur 11 Utvalda målpunkter 



 

 

I samband med åtgärdsvalsstudien genomfördes en enkätundersökning under hösten 2020, där 

flertalet företag i Viared svarade på när deras personal började och slutade arbeta, samt om de 

hade tider då godstransporter var särskilt frekventa. Undersökningen visar att de flesta anställda i 

nuläget börjar runt klockan 06.30-09.00 på morgonen, merparten runt klockan 07.00. På 

eftermiddagen slutar de flesta runt klockan 16.00-17.00, merparten runt 16.00. Godstransporter 

pågår under hela dagen, med den största koncentrationen sker på eftermiddagen runt klockan 

14.00-17.30. 

2.1.1 Vägnät för motorfordonstrafik 

Väg 40 är en fyrfältig motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/tim förbi Viared, se Figur 

12. Befintliga trafikplatser som leder in till området är Nabbamotet samt Viaredsmotet. 

Nabbamotet kopplar direkt in till området via Viaredsvägen. Viaredsmotet knyter samman väg 

40 med väg 27 som går söderut. Cirka 2,5 km väster om Nabbamotet finns även Rastplats 

Boråstorpet som är tillgänglig för trafik i östergående riktning.  

Inne i området går Viaredsvägen parallellt med väg 40 och hastighets-begränsningen är 50 

km/tim, se Figur 12. Viaredsvägen kopplar samman verksamhetsområdena i Viared och ansluter 

både mot väg 40 och väg 27. Segloravägen och Företagsvägen går också parallellt med väg 40 

och avståndet mellan Segloravägen och väg 27 är ungefär lika långt via Viaredsvägen som från 

väg 40. Viaredsvägen har funktion som huvudgata i området med ett körfält i varje riktning, samt 

gemensam gång- och cykelbana längs ena sidan av gatan.  

 

Figur 12 Hastighetsgränser på vägnätet i och omkring utredningsområdet 

  



 

 

2.1.2 Trafikflöden  

I Figur 13 redovisas uppmätta trafikflöden (ÅDT) från 2019 på de övergripande statliga vägarna 

samt kommunala mätningar från 2020. 

 
Figur 13 Uppmätta trafikflöden; ÅDT, (årsdygnstrafik) från 2019 (Trafikverkets Trafikflödeskarta) och VaDT 

(vardagsdygnstrafik)från 2020 (Borås kommun) 

En trafikmätning utfördes i november 2019 på det lokala vägnätet inne i Viared i anslutning till 

Nabbamotet, se Figur 14. I samband med framtagande av åtgärdsvalsstudien för väg 40 

genomfördes trafikmätningar bland annat vid Nabbamotet i maj 2016. Medelvärdena av två 

vardagars uppmätta dygnsflöden redovisas i Figur 14. 

 

Figur 14 Trafikmängder (årsdygnstrafik, vardagsdygnstrafik samt andel tung trafik) i närheten av Nabbamotet från 

trafikmätningar gjorda vid olika tillfällen.  



 

 

De största flödena av både person- och lastbilar som trafikerar Nabbamotet och dess ramper 

kommer från Borås på morgonen och går tillbaka på eftermiddagen. Under år 2016 trafikerades 

(summan av all trafik som kör på av- och påfartsramperna) Nabbamotet av totalt ungefär 11 000 

fordon, varav 1 600 tunga fordon per dygn. Av dessa fordon körde ungefär 79 procent av den 

totala trafiken och 66 procent av den tunga trafiken i riktning mot Borås på eftermiddagen, se 

Figur 15 och Figur 16.  

 
Figur 15 Total trafik i Nabbamotet per vardagsdygn och i vilken riktning den fördelar sig på eftermiddagen 

 
Figur 16 Lastbilar per vardagsdygn och i vilken riktning de fördelar sig i på ramperna Nabbamotet 2016 på 

eftermiddagen 

  



 

 

2.1.3 Kollektivtrafik 

Följande busslinjer trafikerar Viared från och med december 2020: 

• Linje 20, Södra Torget-Viared västra 

• Linje 120, Göteborg-Viared-Regementsstaden 

• Linje 110, Bollebygd-Borås 

 
Figur 17 Dagens busslinjenät i Viared (Karta: OpenStreetMap) 

Linje 20 tar ungefär tio minuter från Borås resecentrum till Ödegärdsgatan 1. Det kan jämföras 

med restiden för bil som är ungefär sju minuter. Det ger en restidskvot på 1,4 för 

kollektivtrafiken. Linjen avgår var tionde minut i högtrafik och snittbeläggningen i högtrafik är 

ungefär 25 resenärer per tur, alltså ungefär 150 resenärer i maxtimmen. De mest använda 

hållplatserna är Ellos, Segloravägen 15, Företagsgatan 64 och Volvo Viared. De minst använda 

hållplatserna är Stormgatan, Regnet och Tromben.  

Linje 120 tar ungefär 55 minuter mellan Göteborg Åkareplatsen till Ödegärdsgatan 1. Det kan 

jämföras med restiden för bil som är ungefär 37 minuter. Det ger en ger en restidskvot på 1,5 för 

kollektivtrafiken. Det finns tre turer från Göteborg till Viared på morgonen och tre turer tillbaka 

på eftermiddagen. Uppskattningsvis reser ungefär åtta resenärer per avgång, men antalet 

resenärer är osäkert eftersom det inte finns något kundräkningssystem på denna linje. Det 

betyder att Västtrafik i stället räknar efter antal stämplingar med kort och sedan räknas antalet 

upp med det antal resenärer som bedöms åka med digital biljett. Resandet på linje 120 har 

minskat med ungefär 40 procent mellan åren 2016 och 2018. Anledningen till minskningen är 

inte fastställd, men en tes är att det beror på att ett större företag flyttade från området under 

denna period.  

Från december 2020 kommer linje 110 att gå mellan Bollebygd och Borås. Tidigare har linje 101 

stannat vid Nabbamotet och tidigare gått mellan Borås och Göteborg en till två gånger i timmen, 

med en restid på ungefär 56 minuter mellan Göteborg Åkareplatsen och Nabbamotet. Resenärer 



 

 

till och från Nabbamotet hänvisas till ny linje 110 som går mellan Borås och Bollebygd. Det 

betyder att direktkopplingen till Göteborg försvinner, men bytestiderna är matchade så att 

resenärer ska kunna ta buss 110 från Borås eller Viared till Bollebygd för att sedan byta till buss 

101 för vidare resa till Göteborg. Linje 110 kommer att avgå från 05.30 fram till 00.00 på 

vardagar med halvtimmestrafik i högtrafik, samt med timmestrafik på lördagar. Hållplatsen 

Nabbamotet kommer således att finnas kvar och fortsatt trafikeras.  

Fram till december 2020 trafikerar även linje 21 Viared en gång i timmen, med en restid på 

ungefär 16 minuter från Borås resecentrum till Volvo Viared. Från Viared fortsatte linjen längs 

Göteborgsvägen mot resecentrum.  

2.1.4 Gång- och cykelvägnätet 

Gång- och cykelnätet inom och kring Viared visas på en översiktlig nivå i Figur 18. I Viared 

består cykelnätet av kombinerade gång- och cykelbanor, där det inte finns någon separering 

mellan gående och cyklande. De gator som inte har någon cykelbana har oftast inte heller någon 

gångbana.   

 

Figur 18 Gång- och cykelnätet i och kring Viared 

  



 

 

2.1.5 Vägutformning 

2.1.5.1 Nabbamotet 

Nabbamotet är en trafikplats av rutertyp med av- och påfartsramper som ansluter till 

sekundärvägen med väjningsplikt, se Nabbamotet i två olika skalor i Figur 19 och Figur 20. För 

trafiken på bron finns körfält för trafik som ska rakt fram samt vänstersvängskörfält till den östra 

respektive västra påfartsrampen till väg 40.  

På brons södra sida finns en dubbelriktad gång- och cykelbana som är separerad från 

motorfordonstrafiken med räcke. Det finns ingen separering mellan gående och cyklande. På 

bron korsar gång- och cykelbanan avfartsrampen från väster samt påfartsrampen mot väster. Det 

finns även hållplatser på påfartsrampen mot väster samt avfartsrampen från väster. 

 
Figur 19 Nabbamotet översiktsbild 



 

 

 
Figur 20 Nabbamotet detaljbild 

2.1.5.2 Viaredsmotet och Frälsegårdsrondellen 

Viaredsmotet är en trafikplats med cirkulationsplats med radien ungefär 70-85 meter och dubbla 

körfält, se Figur 21 och Figur 22. Söder om Viaredsmotet kopplar Viaredsvägen till väg 27 

genom Frälsegårdsrondellen med två genomgående körfält längs väg 27 i norrgående riktning 

respektive ett gemensamt körfält för högersvängande och rakt fram i södergående riktning. Det 

finns även en anslutande väg från öster. Norr om Viaredsmotet kopplar vägen från motet till 

Göteborgsvägen via Lundaskogsrondellen. 



 

 

 

Figur 21 Översikt Viaredsmotet och Frälsegårdsrondellen 

 

Figur 22 Detaljbild Viaredsmotet och Frälsegårdsrondellen  



 

 

2.1.6 Olycksstatistik och trafiksäkerhet 

Uttag ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) har gjorts för olyckor 

registrerade av polisen och sjukvården, som inträffat inom utredningsområdet mellan 2005-01-01 

och 2019-12-31. I Figur 23 och Tabell 1 sammanställs resultatet av uttaget, fördelat på olyckstyp 

och svårighetsgrad.  

Totalt har 66 olyckor registrerats inom utredningsområdet som resulterat i personskadeolyckor, 

samt elva olyckor som ej resulterat i personskadeolycka. 88 procent av olyckorna med 

personskador har resulterat i lindriga skador, elva procent i måttliga skador och två procent i 

allvarliga skador. Inom den officiella statistiken har således inga dödsolyckor registrerats. 

Majoriteten av olyckorna har varit med motorfordon. 40 procent av olyckorna är 

upphinnandeolyckor, 23 procent motorfordons singelolyckor, 13 procent fotgängare 

singelolyckor och fem procent korsningsolyckor. 

Ungefär två tredjedelar av upphinnandeolyckorna är lokaliserade kring Viaredsmotet i olika 

vägben och resterande främst längs väg 40 samt Viaredsvägen. Klockslagen då olyckorna 

inträffat är spridda. Majoriteten av motorfordonens singelolyckor är registrerade längs väg 40, 

några längs Viaredsvägen och resterande är utspridda i området. Fotgängares singelolyckor är 

utspridda i området. Inga olyckor har registrerats i Frälsegårdsrondellen under den här 

tidsperioden, då rondellen öppnades år 2015. 

 

Figur 23 Registrerade olyckor inom utredningsområdet under åren 2015–2019 

 



 

 

Tabell 1 Registrerade olyckor under 2015–2019, uppdelat efter olyckstyp och svårighetsgrad 

Olyckstyp 
Allvarliga 

olyckor 

Måttliga 

olyckor 

Lindriga 

olyckor 

Ej person-

skade-

olyckor 

Totalt 

S (singel-motorfordon)  1 11 6 18 

O (omkörning-motorfordon)    1 1 

U (upphinnande-

motorfordon) 
 1 28 2 31 

A (avsvängande 

motorfordon) 
  1  1 

K (korsande-motorfordon)   4  4 

M (möte-motorfordon)   2  2 

C (cykel/moped-

motorfordon) 
  1  1 

G0 (fotgängare singel) 1 2 6 1 10 

G1 (cykel singel)  3   3 

G2 (moped singel)   1 1 2 

G4 (cykel-cykel)   1  1 

G7 (moped-moped)   1  1 

W2 (älg)   1  1 

V0 (övrigt)   1  1 

Totalt 1 7 58 11 77 

 

2.2 Kommande utveckling 

2.2.1 Statlig planering 

Väg 180, Sandhult-Viared 

Väg 180 mellan Alingsås och Borås är utpekad som en brist i gällande regional transportinfra-

strukturplan. Vägen har stora trafikproblem i nuvarande dragning genom Borås tätort och 

periodvis uppstår köbildning för alla trafikslag. Övrig vägsträcka är krokig, smal och kuperad. 

Trafikverket kommer att starta en åtgärdsvalsstudie för väg 180 under hösten 2020.  

Syftet med den nya sträckningen är att avlasta befintlig väg 180 genom Byttorp och centrala 

Borås samt att avlasta väg 1761 och 1762 genom Sjömarken. Genom utbyggnaden kan last-

bilstrafiken, inklusive transporter med farligt gods, hänvisas utanför staden i enlighet med 

översiktsplanens strategier. 



 

 

 

Figur 24 Möjlig korridor för ny väg 180 mellan Viared och Sandhult 

Ny järnväg Göteborg-Borås 

Regeringen har fattat beslut om att en ny stambana ska byggas mellan Borås och Göteborg, den 

s.k. Götalandsbanan. Byggstart är planerad någon gång under perioden 2025–2027. Trafikverket 

planerar för en dubbelspårig järnväg för snabbtåg på ny stambana, och snabba regionaltåg 

dimensionerad för en hastighet av 250 kilometer i timmen. 

Bygget av den nya järnvägen skapar också förutsättningar för en ny planerad stambana mellan 

Göteborg och Stockholm. 

Trafikverket startade hösten 2019 en ny lokaliseringsutredning i syfte att finna vilka dragningar 

av den dubbelspåriga stambanan som ger bäst nytta, och vilken påverkan på omgivningen den 

kan bedömas få. En av flera möjliga korridorer som studeras går längs väg 40 förbi Viared, se 

Figur 25 (Trafikverket, 2020-09-09). Den studerade korridoren förbi Viared har främst två 

alternativ där ett framför allt går i skärning söder om Viared, alternativt i tunnel/skärning utmed 

väg 40. Hänsyn behöver tas till detta vid förslag på åtgärder i denna ÅVS. Eventuellt kan till 

exempel åtgärder kring Boråstorpet påverkas om den nya stambanan dras längs väg 40 utanför 

Viared. 



 

 

 
Figur 25 Kvarvarande och bortvalda korridorer inför nästa utredningsskede i lokaliseringsutredningen Göteborg–

Borås (Trafikverket, 2020-09-09).  

2.2.2 Kommunal planering 

Övergripande planering 

Översiktsplan 

I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Den utgår från att kommunen 

planerar att växa med cirka 30 000 invånare fram till år 2040. Översiktsplanen lägger fast flera 

strategier som berör trafik- och transportområdet, bland annat att framkomlighet och säkerhet 

ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen samt att gång- 

och cykeltrafikvägnätet ska utformas med hög kvalitet.  

I översiktsplanen pekas Viared ut som ett av flera områden som har påtagliga brister idag och 

behöver studeras särskilt noga. I analyser över framtida trafik har en del brister identifierats i 

vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar kommer behöva studeras närmare för att säkerställa 

framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en hållbar stadsutveckling med utrymme för mer 

gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

En slutsats i trafikanalyserna, som är gjorda i samarbete med Trafikverket, är också att 

kapaciteten i vägnätet kring Viared på väg 40 och anslutningsvägarna fram till Viared behöver 

utredas. Särskilt problematiskt är det i stråket mellan Viared och centrum där väg 40 och 

Göteborgsvägen får hantera all trafik. Ytterligare studier av trafiksituationen och dess lösningar 

och samhälls-ekonomiska konsekvenser bör utredas. Det är också i dessa områden som 

trafikökningen bedöms bli extra stor. I utredningen ska ingå att studera en utbyggnad av ett nytt 

trafikmot vid Boråstorpet från väg 40 för Viareds södra delar. Dessa åtgärder som rör lokalt 

trafikarbete inom Borås kommer sannolikt att belasta kommunens ekonomi, men kommunen 

bedömer åtgärderna som avgörande för att staden, näringslivet och arbetsmarknaden ska kunna 

växa.  

I översiktsplanen beskrivs det att genomförda analyser av den framtida trafiken på väg 40 visar 

att den tunga trafiken till och från Göteborgs hamn kommer att öka mycket tillsammans med 

ökad persontrafik längs stråket. Kapaciteten på väg 40 kommer på sikt inte att räcka till om man 

lägger samman denna trafikökning med den växande stadens trafikökning. Genom att göra en ny 

anslutning till väg 40 öster om Borås från den nyligen utbyggda väg 27 mellan Viared och 

Kråkered, skapas möjlighet till förbifart för trafik som inte har Borås som målpunkt. Då kan all 



 

 

regional genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala delar vilket är positivt för stadens 

utvecklingsmöjligheter och för omledning vid stora trafikstörningar. Det konstateras slutligen att 

fortsatt utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den långsiktiga lösningen.  

Översiktsplanen föreslår även en ny dragning av väg 180 mot Alingsås som kan utgöra en 

framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg). Vägkopplingen skulle gå 

mellan Viaredsmotet och en punkt norr om Sandhult på väg 180. Kommunen bedömer att den 

nya dragningen skulle avlasta staden och orterna och möjliggör en tät och hållbar 

stadsutveckling. 

Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden för nya storskaliga verksamhetsområden, 

utanför staden. Viared Östra och Viared västerut pekas ut enligt nedan samt illustreras i Figur 26. 

V4. Viared Östra: Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter som inte kräver 

centrala lägen. Området är trafikbelastat och kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och 

dagligvaruhandel bör undvikas. Planuppdrag finns sedan tidigare men har avbrutits p.g.a. 

Götalandsbanan. Planarbetet kan sannolikt inte återupptas innan utredning av järnvägen kommit 

längre. (Lång sikt)  

V5. Viared västerut: Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla Viaredsområdet 

västerut mot Bollebygd (det som tidigare benämnts Västra Viared västra) för att möjliggöra 

framtida etableringar och ett livskraftigt näringsliv. Exploatering sker i nuläget på Viared västra 

och planen beräknas vara genomförd inom cirka tio år. Pilen på kartan visar riktningen för 

framtida etableringar. Planeringen ska ske samordnat med Bollebygds kommun, Trafikverket 

med flera aktörer. Det anges slutligen att nya etableringar på lång sikt västerut kräver bland annat 

nya trafikplatser.  

 

Figur 26 Mark- och vattenanvändning enligt Översiktsplan för Borås kommun, där Viared Östra (V4) och Viared 

Västra (V5) pekas ut. 



 

 

Kombiterminal 

I ÅVS Noden Borås föreslås en kombiterminal i Borås enligt nedan (Trafikverket, 2018):  

”Eftersom Borås är en kommun med många transportintensiva företag är goda förbindelser till 

Göteborg och Göteborgs hamn strategiskt viktig. Framtida utveckling av godstransporterna med 

tåg till och från Borås bygger med största sannolikhet på en utveckling av intermodala 

transporttjänster. Det ställer i sin tur krav på att det byggs en kombiterminal. 

Effekt: Med en kombiterminal för godstransporter utanför Borås centrala delar kan distribution 

med mer anpassade fordon effektivisera transporterna. I och med effektivare transporter 

minskar trängseln och kapacitet frigörs. I förlängningen kan vinster göras vad gäller såväl 

minskade godstransporter på väg, ekonomi som miljö. 

Gå vidare: Ja, åtgärden behöver utredas vidare.” 

En detaljplan har startats upp år 2020 för att pröva möjligheterna att etablera ett 

verksamhetsområde som även skulle kunna rymma en kombiterminal. 

Cykelstrategi 

Den cykelstrategi för Borås Stad är under utarbetande, ska visa avgörande vägval för att nå målen 

för Borås. Enligt dokumentet är kommunens mål för cykeltrafik att cykelresornas andel ska öka 

från tre procent till tolv procent fram till år 2040. Ett delmål är att andelen år 2030 ökar till nio 

procent, vilket ungefär motsvarar dagens riksgenomsnitt. Sedan tidigare har Västra 

Götalandsregionen antagit ett mål om att kollektivtrafikresorna ska utgöra 33 procent av alla 

motoriserade resor (med bil och buss). Som framgår av Figur 27 innebär tolvprocents-målet 

tillsammans med kollektivtrafikmålet år 2040, att resorna till fots, cykel och kollektivtrafik utgör 

55 procent och bilresorna 45 procent. 

 

 

Figur 27 Mål för andel cykelresor 

  



 

 

Detaljplanering 

Inom Viared pågår genomförande av den antagna planen ”Detaljplan för del av Viared västra 

Viared 14:19 m. fl.” där ett flertal fastigheter är utbyggda. Användningen är främst logistik-

verksamhet, serviceanläggning samt lagerverksamhet, både i form av manuellt och helauto-

matiskt styrda. 

Inom ytorna är tanken att de framtida detaljplanerna ska möjliggöra verksamheter i form av 

industri, logistik, kontor och viss sällanköpshandel, hotell och fordonsservice. Exploa-

teringsgraden bedöms i genomsnitt bli cirka 63 procent och den totala ytan är cirka 154 hektar 

vilket skulle ge cirka 96,7 hektar sammanlagd golvyta (BTA). Tabellen nedan sammanfattar 

ytorna per delområde. 

Tabell 2 Sammanställning av ytor per planområde 

 Tomtyta (ha) Exploateringstal BTA (ha) 

Viared västra 87 0,67 56,5 

Västra Viared västra 50 0,60 30,0 

Viared Sydvästra 17 0,60 10,2 

s 154 0,63 96,7 

 

2.2.3 Trafikalstring 

Följande trafikalstringsberäkningar är hämtade från utredningen Viared Trafikanalys framtagen år 

2020. 

Utifrån enkätsvar från redan etablerade företag inom västra Viared har nyckeltal för beräkning av 

bilalstring tagits fram. Antaganden om antal anställda per verksamhetsområde har gjorts för att ta 

höjd för den osäkerhet som finns gällande typ av verksamhet etcetera. Varje anställd antas göra 

två arbetsresor varje vardagsdygn och därtill antas varje anställd alstra 0,5 övriga resor.  

De kommande verksamheterna kommer att variera där logistik och lager kommer att vara ett 

betydande inslag. Inom lagerverksamhet varierar personaltätheten för manuella och automatlager 

varför ett medelvärde har använts vid beräkningen av antal anställda. 

Utifrån nyckeltalen har antalet sysselsatta samt antalet resor per vardagsdygn beräknats, se Tabell 

3. Observera att resultatet som redovisas bedöms vara något högt räknat. 

Tabell 3 Antal sysselsatta samt antal personresor per vardagsdygn (alla färdmedel) 

  
Personresor/vardagsdygn 

Antal 

sysselsatta 
Arbetsresor 

Övriga 

resor 
Summa 

Viared västra 2 200 4 400 1 100 5 500 

Västra Viared västra 1 300 2 600 650 3 250 

Viared Sydvästra 500 1 000 250 1 250 

TOTALT 4 000 8 000 2 000 10 000 

 

I Tabell 4 redovisas antal fordon per vardagsdygn till och från planområdena. Samåkningsfaktorn 

för personresor har antagits vara 1,2 personer per personbil. För arbetsresor och övriga resor har 



 

 

andelen som reser kollektivt räknats bort. Mängden tung trafik baseras på enkätsvar och korre-

lerar mot bebyggd yta (BTA).  

Tabell 4 Antal fordon per vardagsdygn till och från planområdena 

  
Fordon/vardagsdygn 

Arbete Övrigt Tung trafik Summa 

Viared västra 3 120 780 2 070 5 970 

Västra Viared västra 1 850 460 1 190 3 500 

Viared Sydvästra 700 180 400 1 280 

TOTALT 5 670 1 420 3 660 10 750 

 

Planförslagen antas innebära cirka 4 000 sysselsatta som beräknas alstra ett trafikflöde om totalt 

cirka 10 750 fordon per vardagsdygn, inklusive tung trafik. Av detta utgör tung trafik cirka 

3 660 fordon per vardagsdygn vilket motsvarar cirka 34 procent av den totalt alstrade totala 

trafikmängden. 

För att beräkna trafiktillskottet i maxtimmarna antas att 25 procent av de anställda åker till 

arbetet under morgonens maxtimme och att tre procent åker därifrån samtidigt. Motsatt relation 

antas gälla under eftermiddagens maxtimme. Med avdrag för de som antas åka kollektivt samt att 

några samåker innebär det cirka 800 bilförflyttningar till och från arbetet under maxtimmarna.  

Alstringen utgörs också av besöksresor och transporter med tung trafik. Av besöksresorna antas 

fem procent utföras i vardera maxtimmen och av de tunga transporterna antas åtta procent 

utföras under morgonmaxtimmen och sex procent under eftermiddagens maxtimme, vilket 

baseras på nulägets fördelning av tung trafik.  

Totalt innebär resonemangen i avsnitten ovan ett tillskott med 1 160 fordon i morgonmax-

timmen och 1 230 fordon i eftermiddagens maxtimme. Tillskottet antas ha samma riktnings-

fördelning mot öster och väster som i nuläget.  

2.2.4 Kommande infrastrukturåtgärder i anslutning till Viared 

Följande åtgärder är angelägna och finansiering för genomförande kommer troligen att finnas i 

en nära framtid: 

• Åtgärder vid Frälsegårdsrondellen för att minska problem med långa köer från 

Viaredsvägen ut mot väg 27 (se kap 1.5.4 Trafikutredning Frälsegårdsrondellen, 2020) 

• Ombyggnad av väg 1757.1 (Göteborgsvägen-Lundaskogsrondellen). Vägen breddas från 

ett till två körfält och ombyggnaden beräknas vara klar under hösten 2020. Åtgärden 

förväntas minska problemen med de långa köerna i Viaredsmotet. 

• Pendlarparkering intill väg 40 vid Nabbamotet. Syftet är att undvika att väg 40 blir 

överbelastad, samt för att erbjuda ett attraktivt alternativ till ensamresande i bil. 

  



 

 

2.3 Problembeskrivning 

2.3.1 Motorfordonstrafik 

De utredningar som gjorts kring trafiksituationen i Viared och dess närområde visar att det råder 

kapacitetsbrist i Nabbamotet, Frälsegårdsrondellen, Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen 

samt längs lokala gator väster och söder om Viaredsvägen. Kapacitetsbristerna uppstår under 

högtrafik.  

På det arbetsmöte som hölls inom åtgärdsvalsstudien den 1 september 2020 framförde 

representanter från Viared Företagsförening att det är problem i högtrafik vilket drabbar lastbilar, 

pendlare och kollektivtrafik. Det uppstår köer och blir svårt att komma ut från området under 

eftermiddagen. Det är mest trafik mellan klockan 07.00 och 08.00 och mellan 15.30 och 16:30. 

På grund av köerna och de långa avstånden blir det även låg tillgänglighet för räddningstjänsten i 

västra Viared. I framtiden förväntas ökade transporter från väster. 

I takt med att Viared växer med fler verksamheter kommer dessa brister att förvärras. 

Det finns ett stort antal bilparkeringsplatser inom området och det är ofta gratis att parkera. 

Detta gynnar bilen som transportmedel till och från området vilket i sin tur bidrar till att skapa 

kapacitetsbrister.  

 

 
Figur 28 Övergripande brister för motorfordonstrafiken i och kring Viared 

Nabbamotet 

Brist: För låg kapacitet på den östra avfartsrampens (västgående trafik) koppling till 

Elementgatan, vilket skapar köer på avfartsrampen på morgnarna. Det är även mycket trafik som 

kör från Viaredsvägen till den östra påfartsrampen. 

Det finns troligen en flaskhals i vägsystemet i Nabbamotet som idag är den huvudsakliga 

kopplingen mellan verksamhetsområdena i västra Viared och väg 40.  
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Brist: Från Nabbamotet och mot söder är Viaredsvägens lutning så brant att den påverkar den 

tunga trafikens framkomlighet negativt vid halt väglag. 

På grund av detta har kommunen förbättrat halkbekämpningen i området vintertid. Upphöjd 

passage för gång och cykel vid korsningen med Segloravägen gör också att lastbilarna måste 

bromsa, vilket ytterligare försvårar för lastbilarna att komma upp för backen vid halt väglag. 

Dock har inga olyckor på grund av detta registrerats i STRADA de senaste fem åren. 

Brist: Trafiksäkerhetsrisk på grund av begränsad sikt i Nabbamotet. 

Sikten har tidigare varit mer begränsad i Nabbamotet, men det har röjts upp en del vegetation 

vilket tillfälligt har förbättrat situationen. Utformningen med räcken medför dock att sikten 

fortfarande är begränsad. 

Brist framtid: För låg kapacitet efter utbyggnad av västra Viared 

Vid fortsatt utbyggnad och exploatering av Viared kommer Nabbamotets nuvarande utformning 

inte kunna upprätthålla en önskvärd framkomlighet. Bristerna skulle uppstå redan vid utbyggnad 

av Viared Västra och förvärras i samband med utbyggnad av Västra Viared västra samt Sydvästra 

Viared. 

Frälsegårdsrondellen 

Brist: Svårt att komma ut på väg 27 från Viaredsvägen på eftermiddagarna 

Tidigare utredningar har konstaterat att det är svårt att komma ut på väg 27 från Viared via 

Frälsegårdsrondellen, framför allt på eftermiddagar. Med anledning av detta planeras åtgärder 

som har utretts i ”Trafikutredning Frälsegårdsrondellen” från 2020.  

Viaredsmotet 

Brist: Köbildning på avfartsramp mot väg 40 under eftermiddagarnas högtrafikperiod.  

Åtgärder för att motverka kapacitetsbristerna samt för att förbättra framkomligheten för 

busstrafiken, planeras att genomföras under den närmaste tiden. Väg 1757.1/Göteborgsvägen-

Lundaskogsrondellen breddas från ett till två körfält och ombyggnaden beräknas vara klar under 

hösten 2020. 

Lokala gator väster/söder om Viaredsvägen 

Brist: Låg framkomlighet under eftermiddagarnas högtrafikperiod. 

Kapacitetsbristen gör att det är svårt för fordon att komma ut på Viaredsvägen från 
Segloravägen och Ödegärdesgatan. 

2.3.2 Kollektivtrafik  

Kapacitet – kollektivtrafik 

Brist: Låg framkomlighet under eftermiddagarnas högtrafikperiod. 

Kapacitetsbristen gör att det är svårt för vissa busslinjer att komma fram i Viared, framförallt 

under eftermiddagarna. 

Gångvägar - kollektivtrafik 

Brist: Svårt att skapa en attraktiv kollektivtrafik i Viared med god tillgänglighet 

Viaredsområdet är stort och likaså lokalerna, vilket är utmanande för att kunna erbjuda en 

kollektivtrafik med god tillgänglighet. Även om hållplatser placeras så nära målpunkter som 

möjligt blir ofta gångavstånden till entréerna/omklädningsrummen längre för dem som reser 



 

 

kollektivt jämfört med för dem som reser med egen bil. Gångvägarna är inte så attraktiva och 

klimatet med mycket blåst medverkar till att långa promenader inte är lockande.  

Arbetstider - kollektivtrafik 

Brist: Svårt att anpassa arbetstider och kollektivtrafikavgångar till varandra 

På arbetsmötet framkom att företagen får påtryckningar från de anställda att de exempelvis vill 

sluta 15:45 i stället för 16 för att komma före köerna. Detta är svårt för kollektivtrafiken att fånga 

upp. Det ruckas ofta på tider för lastning vilket gör att de anställda inte alltid vet precis när de 

kommer att sluta sitt arbetspass. Ibland blir personal beordrad övertid och då kan de missa sista 

bussen (gäller främst linje 120 som har få avgångar). 

Hållplatser, Nabbamotet 

Brist: Låg standard på hållplatser samt ej separerad gång- och cykelbana 

Hållplatserna på påfartsrampen mot väster samt avfartsrampen från väster i Nabbamotet har låg 

standard. Bland annat går inte den separerade gång- och cykelbanan till hållplatsen vid 

påfartsrampen mot väster hela vägen fram till hållplatsläget, vilket innebär en osäker och otrygg 

situation för de oskyddade trafikanterna. 

2.3.3 Gång- och cykeltrafik 

Ödegärdsgatan 

Brist: Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister för oskyddade trafikanter längs Ödegärdesgatan 

Gång- och cykelbana saknas längs Ödegärdsgatan vilket gör att fotgängare och cyklister måste 

röra sig i blandtrafik längs gatan. Kortare avsnitt av gångbanor finns dock i anslutning till 

busshållplats Ellos. Denna brist har påtalats som stor i nuläget på två arbetsmöten inom 

åtgärdsvalsstudien. 

Generellt i Viared 

Problem nuläge: Otrygg miljö för oskyddade trafikanter 

Miljön i Viared kan upplevas som otrygg för fotgängare och cyklister, särskilt under dygnets 

mörka timmar, då områdets utemiljöer inte är välbefolkade. En öde miljö där man inte blir sedd 

och inte kan kalla på hjälp, kan ge en känsla av utsatthet och otrygghet. Den belysning som finns 

har funktionen att belysa gator och större ytor. Någon särskild belysning för gång- och cykelstråk 

finns inte. Områdets uppbyggnad med långa stängsel och fasader ger inte möjlighet till 

reträttvägar om en hotfull situation skulle uppstå.  

Otryggheten kan även bestå i rädsla för att bli påkörd. Separata gångbanor längs gatorna inom 

området saknas ofta vilket gör att fotgängare måste gå i vägrenen för att ta sig mellan exempelvis 

busshållplats och arbetsplats.  

Brist: Låg trafiksäkerhet och tillgänglighet för fotgängare 

Separata gångbanor längs gatorna inom området saknas ofta vilket gör att fotgängare måste gå i 

vägrenen för att ta sig mellan exempelvis busshållplats och arbetsplats. Ofta är avstånden långa 

mellan hållplats och entré vilket även det innebär en låg tillgänglighet för fotgängare. 



 

 

2.3.4 Övriga brister 

Övernattande lastbilschaufförer  

Brist: Det förekommer att övernattande lastbilschaufförer ställer upp sina fordon längs vägarna i 

Viared, vilket har lyfts under arbetsmöten med projektgruppen. Dessa fordon kan ge upphov till 

framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem för trafiken i området. Även otrygghetskänslan kan 

öka. 

Laddinfrastruktur 

Brist: Laddinfrastruktur saknas 

Pendelparkering 

Brist: Pendelparkering vid hållplats saknas 

Idag saknas pendelparkering intill hållplats vid väg 40, vilket försvårar för människor att nyttja 

kollektivtrafik som färdmedel mellan exempelvis Viared och Göteborg. Idag förekommer det att 

bilister parkerar på närliggande grusväg norr om Nabbamotet. 

Långa fordon 

Brist: Långa fordon (HTC) kan ha svårt att komma fram i vissa delar av gatunätet inne i Viared. 

Andelen långa fordon förväntas öka i framtiden. 

  



 

 

2.4 Målbild 

Det övergripande målet för denna åtgärdsvalsstudie är att hitta åtgärder som kan ge en framtida 

god transportförsörjning i Viared, vilket gör att kommunen kan komma vidare med fortsatt 

detaljplanering för området. Goda förutsättningar för företagens transporter samt för resor till 

och från arbetsplatser behöver tillgodoses. 

Följande mål har använts vid framtagande och utvärdering av föreslagna åtgärder: 

• Mål A: Förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och 

cykelresor  

En förändrad färdmedelsfördelning där cykel- och kollektivtrafiken står för en större 

andel jämfört med idag, skulle både kunna ge en förbättrad folkhälsa, förbättra miljön 

genom minskade utsläpp från motorfordon samt bidra till en minskad 

framkomlighetsproblematik för motortrafiken i Viared.  

Enligt det förslag på cykelstrategi för Borås Stad, är målet att cykelresornas andel ska öka 

från tre procent till tolv procent år 2040. Vad gäller kollektivtrafiken har Västra 

Götalandsregionen satt upp ett mål om att kollektivtrafikresorna ska utgöra 33 procent 

av alla motoriserade resor (med bil och buss). Mål A i denna ÅVS går således i linje med 

övergripande uppsatta mål. 

• Mål B: God trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet för gång- och cykeltrafik 

För att öka attraktiviteten för att arbetspendla med cykel eller kollektivtrafik, krävs en 

god infrastruktur och en tilltalande miljö för de oskyddade trafikanterna. Redan idag är 

cykelvägnätet relativt väl utbyggt i Viared, men området är storskaligt och ”bilorienterat” 

och separerade gångbanor saknas ofta mellan hållplatser och arbetsplatsentréer. I 

kommunens föreslagna cykelstrategi framhålls vikten av att kunna cykla på ett 

cykelvägnät som upplevs smidigt, framkomligt, säkert och tryggt. Kommunen avser att 

bl.a. arbeta med att skapa sammanhängande nät med en tydlig struktur och skapa säker 

cykeltrafik. Kommunen lyfter även betydelsen av ett gott underhåll av 

cykelinfrastrukturen. Mål B syftar till att tillgodose en god tillgänglighet för de oskyddade 

trafikanterna till och inom Viared samt att gående och cyklande kan röra sig i området på 

ett tryggt och säkert sätt. 

• Mål C: God tillgänglighet för motorfordonstrafiken  

Redan idag råder det framkomlighetsproblem för motorfordonstrafik i och kring Viared 

under högtrafik. Med en ökad exploatering av området förväntas dessa problem att öka 

om inte åtgärder vidtas. Detta mål syftar till att tillgodose en god tillgänglighet för 

persontrafik, godstransporter och busstrafik vid en utbyggnad av Viared. 

• Mål D: God trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken 

Med ökad belastning av vägnätet ökar även risken för trafikolyckor för motorfordon. 

Framförallt gäller detta upphinnandeolyckor. Detta mål syftar till att tillgodose en god 

trafiksäkerhet för persontrafik, godstransporter och busstrafik. 

 



 

 

3 Pröva tänkbara lösningar 

3.1 Studerade åtgärder 

Inom denna ÅVS totalt 28 åtgärder studerats, varav 20 föreslås gå vidare till bedömning av måluppfyllelse och effekter inom denna ÅVS.  

För varje åtgärd uppges ett tidsperspektiv för när åtgärden ska påbörjas, som grupperats i fyra nivåer: Kontinuerligt, Kort sikt (0–5 år), Medellång sikt (5–15 

år) och Lång sikt (15–20 år). Tidsperspektiven skall ses som en målbild men inte som någon fastställd tidplan. 

Den aktör som skall ansvara för framdriften av varje åtgärd anges. Det är ibland en ensam aktör, men ofta behövs ett samarbete mellan flera. Det görs även 

en separat redovisning av vilken aktör som är ansvarig för utförande respektive finansiering, vilket kan skilja sig något från vilka aktörer som är ansvariga för 

framdriften. 

Där åtgärder föreslås inom Trafikverkets vägnät ska åtgärderna genomföras utifrån Trafikverkets krav och processer.  

Föreslagna åtgärder har grupperats inom två paket. Observera att åtgärdspaketen är oberoende av varandra.   

• Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik, se kap. 3.1.1  

• Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafik, se kap. 3.1.2 

Några av åtgärderna tas inte vidare inom denna ÅVS eftersom de redan är beslutade att genomföras. De ses därmed som en förutsättning vid förslag av nya 

åtgärder. Andra åtgärder har inte bedömts som relevanta. De åtgärder som studerats men inte utreds vidare redovisas i kap. 3.1.3 

 

 
  



 

 

3.1.1 Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik 

Tio åtgärder föreslås inom paketet för gång, cykel och kollektivtrafik, som listas i Tabell 5 nedan. Åtgärder för dessa tre trafikslag har grupperats i ett paket 

eftersom en åtgärd för ett av de tre trafikslagen ofta även ger positivt utslag för minst ett av de andra två. Två av åtgärderna (nummer 3 respektive 6) är 

platsspecifika och syns i Figur 29 nedan. Övriga åtgärder är antingen inte beroende av någon specifik geografisk plats, eller gäller generellt för hela 

utredningsområdet. 

 

Figur 29 Platsspecifika åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik 

 



 

 

Tabell 5 Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

1. Samarbete mellan 

kommunen och 

Viared 

Företagsförening 

för att komma fram 

till lämpliga steg-1 

åtgärder för att 

förändra resvanor 

för fler resor med 

gång, cykel och 

kollektivtrafik. 

1. Ökad attraktivitet 

för gång, cykel 

och kollektivtrafik.  

Förslag på åtgärder för cykel: 

- Prova på-period med viss utrustning, 

hälsokontroller etc.  

- Information på arbetsplatsen om 

cykelvägnätet.  

- Cykla till jobbet-kampanjer som innebär att 

arbetsgivare själva driver eller är med i 

kommunala kampanjer för att får 

medarbetare att cykla till jobbet. 

- Åtgärder för att öka cyklingen på 

arbetsplatserna. Ex attraktiv cykelparkering, 

omklädningsrum, osv. 

Förslag på åtgärder för kollektivtrafik: 

- Inför gemensamma arbetstider för att bättre 

kunna planera kollektivtrafiken. 

- Informationsskärmar om busslinjer, 

avgångstider och hållplatslägen vid större 

arbetsplatser och offentliga målpunkter. 

- Rabatterat kollektivtrafikkort via arbetet. 

- Prova på-period med gratis kollektivtrafik. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad, 

Viared 

Företags-

förening,  

berörda 

verksamhets- 

utövare, 

Västtrafik 

Borås Stad,  

berörda 

verksamhets- 

utövare 

 



 

 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

2. Utred vilka gator i 

området som skulle 

vara i behov av ny 

gångbana eller gång- 

och cykelbana. 

1. Ökad attraktivitet 

för gång, cykel 

och kollektivtrafik. 

Åtgärden planeras att genomföras på kort sikt, men 

arbetet behöver även uppdateras kontinuerligt vid 

utbyggnad och exploatering. 

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad 

3. Bygg gångbana 

längs 

Ödegärdsgatan. 

3. Trafiksäkerhet, 

tillgänglighet och 

attraktivitet för 

kollektivtrafik- 

resenärer 

Det finns ett uttalat behov för en ny gångbana längs 

den här gatan, som framför allt skulle nyttjas av 

kollektivtrafikresenärer på väg till/från bussen.  

Åtgärden behöver synkroniseras med åtgärd 

nummer 12b, Viaredsvägens korsning med 

Ödegärdsgatan utformas för att anpassas efter 

åtgärder i Nabbamotet. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad Borås Stad 

4 Se över placering av 

hållplatslägen i 

Viared. 

2. Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafik 

Frågan behöver bevakas kontinuerligt i samband 

med att området utvecklas eller förändras så att 

hållplatserna ligger i anslutning till större 

målpunkter. Det är viktigt att företagen i området 

deltar i processen. 

Kontinuerligt Västtrafik,  

Borås Stad 

Västtrafik, 

Borås Stad 

5. Se över behov av 

hållplatskurer, 

passagepunkter och 

eventuellt 

förbättrad belysning 

för att uppnå 

förbättrad trygghet.  

Komplettera 

gångbanor så de 

2–3 Ökad attraktivitet 

för gång, cykel 

och kollektivtrafik 

 

Det finns behov av att utföra detta på kort sikt. 

Sedan behöver arbetet uppdateras kontinuerligt och 

efter hand som förändringar sker i området. 

 

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad, 

Västtrafik, 

Berörda 

fastighets-

ägare 



 

 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

ansluter mellan 

hållplatslägen och 

entréer/infarter.  

Ta fram en 

principlösning för 

hela området. 

6. Förbättra 

trafiksäkerheten vid 

hållplatsen och dess 

anslutningar vid 

ramperna närmast 

hållplatsen vid 

Nabbamotet. 

2. Trafiksäkerhet, 

tillgänglighet och 

attraktivitet för 

kollektivtrafik- 

resenärer 

 

Åtgärden behöver särskilt synkroniseras med 

åtgärder nummer 19, Pendlarparkering intill väg 40 

vid Nabbamotet, samt med åtgärd nummer 12. 

Åtgärden kan också vara mycket lämplig att utföras 

tillsammans med åtgärd nummer 8, Inför 

hyrcykelsystem i anslutning till viktiga hållplatslägen 

och målpunkter. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Trafikverket, 

Västtrafik 

Trafikverket, 

Västtrafik 

7. Utöka 

kollektivtrafiken 

mot Göteborg 

1. Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafik 

Förslagsvis fler turer på linje 120 i samband med 

utbyggnad av området och/eller fler turer på linje 

110. 

 

Det är inte aktuellt att linje 100 stannar vid 

Nabbamotet eftersom det ska vara en direkt och 

snabb linje mellan Göteborg och Borås. 

Medellång 

sikt (5–15 år) 

Västtrafik, 

Borås Stad, 

Viared 

Företags-

förening 

Västtrafik, 

(Borås Stad) 

8. Inför hyr-

/lånecykelsystem i 

anslutning till 

viktiga 

2. Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafik 

Företagscyklar bedöms vara att föredra framför ett 

allmänt hyrcykelsystem.   

 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad, 

Viared 

Företags-

förening 

Borås Stad, 

Berörda 

företag 



 

 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

hållplatslägen och 

målpunkter. 

9. Fortsätt arbetet med 

att prioritera och 

kvalitetssäkra 

skötsel samt 

vinterväghållning av 

både gångbanor och 

cykelvägar 

2. Ökad attraktivitet 

för gång, cykel 

och kollektivtrafik 

 

Kommunens väghållning behöver synkroniseras 

med Trafikverkets. 

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad 

10. Ny gång- och 

cykelväg mellan 

Viared och södra 

Borås 

3–4 Ökad attraktivitet 

för cykel 

Det saknas koppling längs södra sidan av väg 40 
mellan södra Borås och Viared. 

Lång sikt 

(15-20 år) 

Borås Stad Borås Stad 

  



 

 

3.1.2 Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafiken 

Nio åtgärder föreslås för motorfordonstrafiken, se Tabell 6 nedan. Några av åtgärderna är uppdelade i a och b, eftersom de syftar till åtgärder kring samma 

geografiska plats och är därmed extra viktiga att synkronisera. Fyra av åtgärderna är platsspecifika och syns i Figur 30 nedan. Övriga åtgärder är antingen inte 

beroende av någon specifik geografisk plats, eller gäller generellt för hela utredningsområdet. 

 

Figur 30 Platsspecifika åtgärder för motorfordonstrafiken  



 

 

Tabell 6 Åtgärder för motorfordonstrafiken 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

11. Samarbete mellan 

kommunen och 

Viared 

Företagsförening för 

att komma fram till 

lämpliga steg-1 

åtgärder för att 

förändra resvanor 

med bil. 

1. Förbättrad 

kapacitet i vägnätet 

Samåkning: Samåkningsprojekt där kollegor 

som bor åt samma håll får stöd i att samåka 

någon dag i veckan. 

- Arrangera tävlingar som syftar till att 

fler ska samåka till jobbet. 

- Marknadsföra en samåkningstjänst 

(app/ hemsida) till anställda 

Arbetstider: Inför olika arbetstider för att 

sprida behovet av förflyttning över tid.  

Digitalt arbete: Aktivt arbete för en ökad andel 

digitala arbetsformer, där fysiska transporter 

ersätts med digitala tjänster och möten etc. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad, 

Viared Företags-

förening 

Borås Stad, 

Berörda 

företag 

 

Kostnad ej 

bedömd 

12a Åtgärder i 

Nabbamotet. 

Ramperna med väg 

40 ansluts till det 

lokala vägnätet i en 

dropputformning, 

ungefär som en halv 

cirkulationsplats i 

rampernas 

korsningspunkter 

med lokalvägen. 

3. Förbättrad 

kapacitet i vägnätet 

Parallell utredning för att hantera alstrad trafik 

från hela detaljplanen Västra Viared. 

Dessa åtgärder ska inte stå mot Trafikverkets 

planerade pendelparkering vid den västra 

avfartsrampen. 

Den norra korsningen i Nabbamotet föreslås 

utformas med ytterligare ett körfält från 

rampen. De två körfälten söderifrån från bron 

föreslås göras om till ett för att tillskapa 

utrymme för två södergående i stället. Den 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad, 

Trafikverket 

 

Trafikverket 

ansvarar för 

utförandet av 

ramperna 

eftersom de 

tillhör det 

statliga vägnätet 

Borås Stad 

20–50 milj. kr 



 

 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

Formulering av 

åtgärden kan komma 

att ändras efter att 

trafikutredningarna 

är klara 

södra korsningen föreslås få ett extra körfält 

på Viaredsvägen.  

Båda körfälten från Viaredsvägen föreslås 

tillåta högersvängande trafik till påfartsrampen 

mot öster. Dessa två körfält på rampen väver 

sedan ihop till ett efter cirka 220 meter. Vid 

påfartsrampen i Nabbamotet mot väg 40 i 

östlig riktning, föreslås även att 

vävningssträckan förlängs. 

Åtgärden behöver synkroniseras med åtgärd 

nummer 6 och 19. 

Åtgärden kräver fortsatt samverkan mellan 

Trafikverket och Borås Stad. 

12b Viaredsvägens 

korsning med 

Ödegärdsgatan 

utformas för att 

anpassas efter 

åtgärder i 

Nabbamotet. 

3. Förbättrad 

kapacitet i vägnätet 

Bredda Viaredsvägen med ett körfält i varje 

riktning mellan Nabbamotet och 

Ödegärdesgatan. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad Borås Stad 

13. Korsningsåtgärd på 

Segloravägen mot 

Viaredsvägen 

3. Förbättrad 

kapacitet i vägnätet 

Eventuellt kan högersvängskörfält vara en 

möjlig åtgärd för att förbättra 

framkomligheten. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad Borås Stad 



 

 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

14a. Ett halvt mot byggs 

vid Boråstorpet. 

4. Förbättrad 

kapacitet/ 

tillgänglighet i 

vägnätet 

Åtgärden innebär att rastplatsen vid 

Boråstorpet ansluts till Prognosgatan och att 

det därmed blir möjligt för trafik i östergående 

riktning att köra av vid Boråstorpet och in i 

planområdet i Viared. Trafik som åker från 

Viared och ska fortsätta österut mot Borås kan 

även åka ut denna väg. 

Det är viktigt att detta utförs så att ett helt 

mot kan byggas senare. 

Åtgärden kräver fortsatt samverkan mellan 

Trafikverket och Borås Stad. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

Borås Stad, med 

stöd av 

Trafikverket 

Borås Stad 

20–50 milj. 

kr 

14b. Ett fullständigt mot 

byggs vid 

Boråstorpet.   

4. Förbättrad 

kapacitet/ 

tillgänglighet i 

vägnätet 

Förutom det halva motet som förslås i åtgärd 

14a byggs dessutom en bro över väg 40 som 

gör det möjligt att nå Viared även från väg 40 i 

västergående riktning. Detta innebär full 

tillgänglighet till Västra Viared västra via 

Boråstorpet. 

Eventuellt kan åtgärder kring Boråstorpet 

påverkas om den nya stambanan dras längs 

väg 40 utanför Viared. 

Åtgärden kräver fortsatt samverkan mellan 

Trafikverket och Borås Stad. 

Lång sikt  

(15–20 år) 

Borås Stad, med 

stöd av 

Trafikverket 

 

Trafikverket 

kommer ansvara 

för utförandet 

då motet skulle 

bli en del av det 

statliga vägnätet. 

Borås Stad 

100–200 milj. 

kr 

15. Se över och 

komplettera 

vägvisningen för 

2. Förbättrad 

orienterbarhet i 

vägnätet 

Trafikverket är finansiär på det statliga 

vägnätet och Borås Stad på det kommunala. 

Medellång 

sikt (5-15 år) 

Borås Stad, 

Trafikverket 

Borås Stad, 

Trafikverket 



 

 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

motorfordon i och 

kring Viared i 

samband med 

exploatering. 

16. Fortsätt bevaka så att 

det snöröjs vid 

backen längs 

Viaredsvägen intill 

Nabbamotet. 

2. Trafiksäkerhet vid 

halt väglag 

 Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad 

17. Säkerställ att 

infrastrukturen i 

Viared är tillgänglig 

för HCT-fordon 

(långa fordon) 

3. Tillgänglighet för 

stora fordon 

Åtgärden möjliggör för att nyttja färre, större 

fordon i stället för många små, vilket även 

möjliggör samlastning av transporter. 

Exempelvis kan cirkulationsplatsen 

Prognosgatan/Stormgatan behöva åtgärdas. 

Kontinuerligt Borås Stad Borås Stad 

18. Uppställningsplats 

för lastbilar, på sikt 

med möjlighet till 

laddning av elfordon. 

3. Förbättrade 

förutsättningar för 

uppställning av 

lastbilar kring 

Borås. 

Platsen behöver vara säker med avseende på 

chaufförernas säkerhet, utan risk för stulet 

gods samt erbjuda viss service för 

chaufförerna. 

Lång sikt 

(15–20 år) 

Initiering av 

Borås Stad 

Ej fastställt 

19. Röjning av sly längs 

väg 40 utanför 

Viared 

2. Förbättrat intryck 

vid ankomst till 

Viared och Borås 

Sidområdena bör skötas på liknande sätt som 

de längs väg 40 öster om Borås.  

Kontinuerligt Borås Stad 

 

Eftersom detta 

ligger inom 

Trafikverkets 

vägområde har 

Borås Stad 



 

 

Nr. Åtgärd som 

studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar Tids-

perspektiv 

Ansvar för 

framdrift 

Finansiär 

och bedömd 

kostnad 

kommunen 

tidigare köpt in 

den extra 

tjänsten av 

Trafikverkets 

driftentreprenör. 

3.1.3 Åtgärder som inte utreds vidare inom denna ÅVS och därmed inte effektbedöms 

Förutom åtgärderna ovan föreslogs även ytterligare sju åtgärder som dock inte tas vidare inom denna ÅVS, se Tabell 7 nedan. Åtgärderna tas inte vidare 

antingen på grund av att de reda är beslutade att genomföras från tidigare studier, eller att åtgärden innefattas av andra föreslagna åtgärder.   

Tabell 7 Föreslagna åtgärder som inte utreds vidare inom denna ÅVS och därmed inte effektbedöms 

Nr. 

Åtgärd som studerats och 

bedömts 

 

Steg 

enligt 

fyrstegs-

principen 

Syfte Kommentar 

Tids- 

perspektiv 

20.  Pendlarparkering intill väg 

40 vid Nabbamotet.  

3. Förbättrad 

kapacitet i 

vägnätet samt 

ökad attraktivitet 

för kollektivtrafik 

Åtgärden föreslås för att undvika att väg 40 blir överbelastad, 

samt för att erbjuda ett attraktivt alternativ till ensamresande i bil. 

 

Åtgärden behöver särskilt synkroniseras med åtgärd nummer 6, 

samt med åtgärd nummer 12. 

Då åtgärden mer är en förutsättning för ombyggnaden av 

Nabbamotet, effektbedöms den inte i denna ÅVS. 

Kort sikt  

(0–5 år) 

21. Central för omlastning av 

varor som ska distribueras 

inom tätorten. 

3. Effektivisera 

logistiken av 

godstransporter. 

Detta är en något som hela staden bör arbeta för. Eventuellt kan 

det bli aktuellt med en placering i Viared, vilket skulle få stor 

påverkan på flödena dit.  

Medellång 

sikt (5-15 

år) 



 

 

Ambitionen är att detta på sikt ska kunna vara självfinansierande.  

Då åtgärden inte direkt är riktad mot Viared utan gäller för hela 

Borås effektbedöms den inte i denna ÅVS. 

22.  Byggande av kombiterminal 

i Borås 

4. Effektivisera 

logistiken av 

godstransporter. 

Åtgärden syftar till att flytta över transport av gods från lastbilar 

till godståg. Det kan medföra en stor minskning av trafikflödena 

till och från Viared. Förmodligen skulle flöden från väg 27 

påverkas mer än från väg 40. 

Åtgärden finns med i ÅVS Noden Borås. Då åtgärden inte direkt 

är riktad mot Viared utan gäller för hela Borås prövas den inte 

vidare i denna ÅVS. Åtgärden ses snarare som en eventuell 

framtida förutsättning, se kap. 2.2.2 Övergripande planering. 

Lång sikt 

(15–20 år) 

23. Åtgärder för att minska 

köbildning i Viaredsmotet 

3. Förbättrad 

kapacitet/ 

tillgänglighet i 

vägnätet 

Åtgärden borde ses som genomförd när det ska byggas ett extra 

körfält mellan Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen enligt 

åtgärd nummer 25.   

Under år 

2021 

24. Ombyggnad av 

Frälsegårdsrondellen 

3. Förbättrad 

kapacitet/ 

tillgänglighet i 

vägnätet 

Åtgärderna går ut på att anlägga ett nytt högersvängskörfält ut 

från Frälsegårdsrondellen. Om vänstersvängande trafik från 

Viaredsvägen kan använda båda körfälten klarar samtliga tillfarter 

i Frälsegårdsrondellen riktvärdet för önskvärd standard om än 

med knapp marginal, med förväntade trafikmängder för år 2040. 

Då åtgärden redan är beslutad går den inte vidare i denna ÅVS, 

utan beskrivs i nuläget som en förutsättning. 

Under år 

2021 

25. Ombyggnad av 

Viaredsmotet och 

Lundaskogsrondellen.  

3. Förbättrad 

kapacitet/ 

tillgänglighet i 

vägnätet 

Då åtgärden redan är beslutad går den inte vidare i denna ÅVS, 

beskrivs i nuläget som en förutsättning. 

Pågår 

under 

hösten 

2020 



 

 

26. Bättre/säkrare/tryggare 

gång- och cykelvägar.  

3. Förbättrad 

attraktivitet för 

gång och cykel 

Åtgärden går inte vidare i denna ÅVS eftersom den innefattas av 

andra åtgärder, se åtgärd nummer 2 och 3. 

 

27. Åtgärda korsningspunkter 

och låg kvalitet i 

cykelvägnätet 

3. Förbättrad 

attraktivitet för 

gång och cykel 

Åtgärden går inte vidare i denna ÅVS eftersom den innefattas av 

andra åtgärder, se åtgärd nummer 2 och 3. 

 

 

  



 

 

3.2 Måluppfyllelse och effektbedömning av åtgärder 

I detta avsnitt görs en bedömning av i vilken grad varje åtgärd uppfyller eller motverkar vart och ett av de fyra projektmålen samt vilken effekt som 

åtgärderna förväntas få. Vissa åtgärder kan i sig ge ett mindre bidrag till måluppfyllelse, men tillsammans med flera åtgärder inom samma paket kan de ge en 

stor grad av måluppfyllelse. Detta framgår av de samlade effekterna för respektive paket som beskrivs i kapitel 3.3 Samlad effektbedömning av 

åtgärdspaketen. Graderingen av måluppfyllelsen görs enligt följande skala: 

Grad av måluppfyllelse Förklaring 

++ Åtgärden förväntas bidra till stor grad av måluppfyllelse 

+ Åtgärden förväntas bidra till viss grad av måluppfyllelse 

0 Åtgärden förväntas varken bidra till eller motverka måluppfyllelse 

- Åtgärden förväntas motverka måluppfyllelse i viss grad 

-- Åtgärden förväntas motverka måluppfyllelse i stor grad 

Ej relevant Målet berörs ej av åtgärden 

 

Avvägningar i bedömningar av måluppfyllelse 

• Åtgärder som påverkar större delar av området bedöms oftast ge större måluppfyllelse än de åtgärder som syftar till att avhjälpa enstaka eller 

avgränsade problem.  

• Åtgärder som ger positiv måluppfyllelse för gång, cykel och kollektivtrafik enligt mål A kan även bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordon 

enligt mål C eftersom motortrafikmängderna, framförallt i högtrafik, minskar när färdmedelsfördelningen ändras. Dock varierar denna effekt 

beroende på hur stor omfördelningen åtgärden förväntas ge.  

• För flera åtgärder, exempelvis mindre åtgärder för gång- och cykeltrafik, är det svårt att göra en kvantitativ bedömning av måluppfyllelsen. För dessa 

åtgärder bedöms därmed måluppfyllelsen istället kvalitativt. Däremot görs kvantitativa bedömningar för åtgärder där det utförts 

kapacitetsberäkningar för motortrafiken.  

• Vissa åtgärder som bidrar till stor måluppfyllelse vad gäller tillgängligheten för motorfordon, kan samtidigt bidra till negativ påverkan på målet om 

förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och cykelresor. Anledningen är att attraktiviteten för att köra bil blir större då 

köproblematiken minskar vilket kan leda till att färre väljer kollektivtrafik eller cykel som transportmedel.  



 

 

3.2.1 Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik 

Det första paketet innehåller åtgärder som syftar till en förändrad färdmedelsfördelning så att det blir mer attraktivt att gå, cykla eller ta bussen till, från och 

inom Viared. Genom att fler använder dessa transportmedel i stället för bil, avlastas vägnätet och en förbättrad tillgänglighet och framkomlighet kan uppnås. 

Åtgärderna har framför allt en positiv effekt på miljön och på folkhälsan.  

Paketet utgörs av åtgärder från samtliga av de fyra stegen i fyrstegsprincipen. Steg 1-åtgärderna utgörs av påverkansåtgärder som ska locka fler att använda 

kollektivtrafiken eller börja cykelpendla, samt åtgärder som innebär utredningar vilka i sin tur ska leda till förbättringar för de oskyddade trafikanterna. Steg 

2-åtgärderna i paketet syftar till att på olika sätt öka nyttjandet av befintlig infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafiken genom optimeringar och 

mindre justeringar. De sista två stegen, steg 3- och 4-åtgärderna innebär ombyggnation eller nybyggnation av infrastrukturen så att förutsättningarna för att 

nyttja kollektivtrafik, gång eller cykling förbättras. 

  



 

 

Åtgärd nummer 1: Samarbete mellan kommunen och Viared Företagsförening för att komma fram till lämpliga steg-1 åtgärder för att 

förändra resvanor för fler resor med gång, cykel och kollektivtrafik. 

 
Åtgärden är en steg-1 åtgärd som kan genomföras till en relativt låg kostnad och kan påbörjas inom kort tid. Åtgärden förutsätter ett nära samarbete mellan 
Viared Företagsförening och Borås Stad för att den ska bli verksam. För att uppnå god effekt kräver åtgärden ett kontinuerligt arbete och uppföljning efter 
hand. Åtgärden får störst effekt då den införs med andra (fysiska) åtgärder för oskyddade trafikanter. 
 
Måluppfyllelsen blir störst för mål A då åtgärden förväntas ge visst bidrag till förändrad färdmedelsfördelning. 
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning med 

högre andel kollektivtrafik- och 

cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

trygghet för gång- och cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ 0 0 Ej relevant 

Åtgärden kopplar väl till Mål A då 

den syftar till att öka intresset för 

cykling och kollektivtrafikresande. 

Trafiksäkerheten, tryggheten och 

tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter bedöms inte påverkas 

nämnvärt av åtgärden. 

Om en överflyttning från bil till cykel 

och kollektivtrafik sker, skulle 

framkomligheten öka i vägsystemet. 

Effekten förväntas dock bli marginell 

för denna åtgärd. 

Trafiksäkerheten för motorfordon 

bedöms inte påverkas av åtgärden. 

 
 
  



 

 

Åtgärd nummer 2: Utred vilka gator i området som skulle vara i behov av ny gångbana eller gång- och cykelbana. 

Då åtgärden innebär att genomföra en utredning kategoriseras den som en steg-1 åtgärd som kan påbörjas på kort sikt. Resultatet av utredningen kan leda till 

fysiska åtgärder av steg 3-karaktär. 

Inom området finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät längs de övergripande gatorna, men det kan finnas behov av att komplettera detta. Områdets karaktär 

som är inriktat för motorfordon och tunga transporter medför ett stort behov av separering för oskyddade trafikanter för att området ska vara trafiksäkert, 

tryggt och tillgängligt för denna trafikantgrupp.  

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Det kan även bidra till förändrad 
färdmedelsfördelning enligt mål A, vilket i sin tur kan förbättra tillgängligheten för motorfordonstrafiken, vilket bidrar till måluppfyllelse för mål C.  
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ ++ + 0 

Då åtgärden syftar till förbättrat 

gång- och cykelnät kan detta 

medföra att fler blir benägna att 

cykla eller åka kollektivt, vilket 

alltså bidrar till förändrad 

färdmedelsfördelning. 

Då åtgärden syftar till förbättrat 

gång- och cykelnät kopplar den 

väl till detta mål, både vad gäller 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

trygghet. 

Då åtgärden kan medföra en 

överflyttning från bilåkande till 

bussresande och cykelpendling 

kan den medverka till ökad 

framkomlighet på vägnätet, då 

trafikmängderna minskar. 

Åtgärden förväntas inte påverka 

trafiksäkerheten för 

motorfordon i någon större 

utsträckning även om olyckor 

med oskyddade trafikanter 

eventuellt kan undvikas tack vare 

åtgärden. 

 
 
  



 

 

Åtgärd nummer 3: Bygg gångbana längs Ödegärdsgatan. 

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt. Eventuellt kan steg 2-åtgärder påbörjas på mycket kort sikt tills en mer permanent lösning är på 

plats. 

Områdets karaktär som är inriktat för motorfordon och tunga transporter medför ett stort behov av separering för oskyddade trafikanter för att området ska 

vara trafiksäkert, tryggt och tillgängligt för denna trafikantgrupp. Det har identifierats att behovet av denna åtgärd är angeläget att genomföra inom kort. En 

ny gångbana längs Ödegärdesgatan skulle innebära en stor förbättring framför allt för kollektivtrafikresenärer på väg till och från hållplatsen Ellos.  

I ett första steg innebär åtgärden en förbättring för nuvarande kollektivtrafikresenärer, men i en förlängning bedöms åtgärden kunna göra 

kollektivtrafikresande mer attraktivt och således påverka färdmedelsfördelningen i viss grad. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Åtgärden förväntas även ge viss 
påverkan på färdmedelsfördelningen enligt mål A, dock inte i sådan omfattning att det påverkar uppfyllelsen av mål C.    
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ ++ 0 0 

Då åtgärden syftar till att 

förbättra gångmöjligheten längs 

Ödegärdesgatan kan detta 

medföra att något fler blir 

benägna att åka kollektivt. Detta 

leder i sin tur till en något 

ändrad färdmedelsfördelning. 

Då åtgärden syftar till förbättrad 

gångbana kopplar den väl till 

detta mål, både vad gäller 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

trygghet då sträckan mellan 

hållplats och målpunkt åtgärdas. 

Om en överflyttning från bil till 

kollektivtrafik sker, skulle 

framkomligheten öka i 

vägsystemet. Effekten förväntas 

dock bli marginell för denna 

åtgärd. 

Åtgärden förväntas inte påverka 

trafiksäkerheten för 

motorfordon i någon nämnvärd 

utsträckning. 

 
 

  



 

 

Åtgärd nummer 4: Se över placering av hållplatslägen i Viared. 

Åtgärden är en steg 2-åtgärd. En översyn har relativt nyligen genomförts och därmed förväntas effekten av åtgärden i nuläget inte bli så stor. Det är dock 

viktigt att arbetet med översyn av hållplatslägena fortgår kontinuerligt då Viared kommer att byggas ut och förändringar i befintligt område förväntas ske. 

För att uppnå en god trafiksäkerhet vid hållplatserna är det viktig att de utrustas väl och ges en god utformning. Även om en kontinuerlig anpassning av 

hållplatslägena i förhållande till förändringar av etableringar inom Viared är det även viktigt att hållplatserna inte blir provisoriska eller att de flyttas ofta. En 

god standard och tydlighet kring lägena behöver upprätthållas. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål A då åtgärden förväntas påverka färdmedelsfördelningen enligt målet. Åtgärden förväntas även bidra till en förbättrad 
trafiksituation för oskyddade trafikanter enligt mål B.  
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ + 0 Ej relevant 

Då åtgärden syftar till att 

anpassa hållplatslägen utifrån 

målpunkter, kan detta medföra 

att fler blir benägna att åka 

kollektivt. Därigenom kan 

färdmedelsfördelningen 

förändras i enlighet med målet. 

En justering av hållplatslägena så 

att de lokaliseras i närheten av 

viktiga målpunkter kan innebära 

en ökad trafiksäkerhet, 

tillgänglighet och trygghet för 

kollektivtrafikresenärerna. 

Om en överflyttning från bil till 

kollektivtrafik sker, skulle 

framkomligheten öka i 

vägsystemet. Effekten förväntas 

dock bli relativt liten för denna 

åtgärd (isolerad). 

Åtgärden påverkar inte 

trafiksäkerheten för 

motortrafiken. 

 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 5: Se över behov av hållplatskurer, passagepunkter och eventuellt förbättrad belysning för att uppnå förbättrad trygghet. 

Komplettera gångbanor så de ansluter mellan hållplatslägen och entréer/infarter. Ta fram en principlösning för hela 

området. 

Åtgärden är en steg 2-3-åtgärd som kan påbörjas inom kort, men där ett kontinuerligt arbete är av vikt.  

Områdets karaktär som är inriktat för motorfordon och tunga transporter medför ett stort behov av separering för oskyddade trafikanter för att området ska 

vara trafiksäkert, tryggt och tillgängligt för denna trafikantgrupp.  

Åtgärden syftar till att skapa sammanhängande förbindelser för gående hela vägen mellan hållplatser och entréer, samt att öka säkerheten vid passagepunkter 

i anslutning till hållplatser och viktiga målpunkter. Först när detta är åtgärdat kan man säga att gatunätet erbjuder en god tillgänglighet för gående. Den 

standardhöjning som åtgärden innebär, kan därmed även höja attraktiviteten för att resa kollektivt.  

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Åtgärden förväntas även ge viss 
påverkan på färdmedelsfördelningen enligt mål A, samt viss förbättring av tillgängligheten för motorfordonstrafiken enligt mål C.  
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ ++ + Ej relevant 

Åtgärden kan medföra att fler 

använder kollektivtrafiken och 

därmed kan 

färdmedelsfördelningen 

förändras enligt målet. 

Åtgärden förväntas medföra 

positiva effekter för 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

trygghet för fotgängare vilket 

ligger väl i linje med målet. 

Då åtgärden kan medföra en 

överflyttning från bilåkande till 

bussresande kan den medverka 

till viss ökad framkomlighet på 

vägnätet, då trafikmängderna 

minskar. 

Åtgärden påverkar inte 

trafiksäkerheten för 

motortrafiken. 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 6: Förbättra trafiksäkerheten vid hållplatsen och dess anslutningar vid ramperna närmast hållplatsen vid Nabbamotet. 

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt. Åtgärden behöver synkroniseras med byggandet av den planerade pendelparkeringen intill väg 40 

vid Nabbamotet. 

Den standardhöjning som åtgärden innebär, medför en stor förbättring av trafiksäkerheten, tillgängligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter på den 

aktuella platsen då den befintliga standarden är låg.  

Åtgärden kan även bidra till att höja attraktiviteten för att resa kollektivt. Linje 110 från Göteborg via Bollebygd kommer en gång per halvtimme under 

högtrafik, vilket tillsammans med denna standardhöjning av hållplatsen och dess anslutningar ger potential för fler kollektivtrafikresenärer. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter. Åtgärden förväntas även ge viss 
påverkan på färdmedelsfördelningen enligt mål A, dock inte i sådan omfattning att det påverkar uppfyllelsen av mål C.    
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ ++ 0 Ej relevant 

Åtgärden kan medföra att fler 

använder kollektivtrafiken och 

därmed kan 

färdmedelsfördelningen 

förändras enligt målet. 

Åtgärden förväntas medföra 

positiva effekter för 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

trygghet för fotgängare vilket 

ligger väl i linje med målet. 

Om en överflyttning från bil till 

kollektivtrafik sker, skulle 

framkomligheten öka i 

vägsystemet. Effekten förväntas 

dock bli marginell för denna 

åtgärd. 

Åtgärden påverkar inte 

trafiksäkerheten för 

motorfordon. 

 
 
  



 

 

Åtgärd nummer 7: Utöka kollektivtrafiken mot Göteborg 

Åtgärden är en steg 1-åtgärd som ligger på medellång sikt. Åtgärden är beroende av i vilken takt Viared utvecklas, inklusive vilket resandeunderlag som kan 

finansiera fler bussturer. 

Andelen av de arbetande i Viared som bor i Göteborg jämfört med andelen som bor i Borås är relativt liten. Därmed är potentialen för en större förändring 

begränsad både vad gäller färdmedelsfördelning och kapacitet i vägnätet. Åtgärden är ändå av vikt för de pendlande som önskar åka kollektivt mellan 

Göteborg och Viared. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål A och mål B då åtgärden förväntas bidra till en förändrad färdmedelsfördelning och en förbättrad tillgänglighet och 
trygghet för oskyddade trafikanter.  
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ + 0 Ej relevant 

Åtgärden kan medföra att fler 

använder kollektivtrafiken och 

därmed kan 

färdmedelsfördelningen 

förändras enligt målet. 

Åtgärden ökar tillgängligheten 

för resande mellan Göteborg 

och Viared. Med fler resande 

ökar tryggheten längs gångstråk 

mellan hållplats och målpunkter 

i Viared. 

Även om åtgärden kan medföra 

överflyttning från bil till buss 

förväntas det inte ske i sådan 

omfattning att tillgängligheten i 

vägsystemet förbättras. 

Åtgärden påverkar inte 

trafiksäkerheten för 

motortrafiken. 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 8: Inför hyr-/lånecykelsystem i anslutning till viktiga hållplatslägen och målpunkter. 

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som kan påbörjas inom kort, men behöver föregås av utredningar kring intresse, val av system, utformning, finansiering m.m.  

Då det idag kan upplevas som långt, tidskrävande och eventuellt även otryggt att promenera mellan hållplatser och arbetsplatsentréer, skulle ett hyr-

/lånecykelsystem där cyklar finns tillgängliga vid viktiga hållplatslägen, kunna öka attraktiviteten för kollektivtrafikpendling. Företagscyklar utplacerade vid 

säkra cykelparkeringar som kan tas med hela vägen till arbetsplatsen skulle sannolikt medföra en bättre tillgänglighet jämfört med hyrcyklar som måste 

placeras i vissa utpekade cykelställ. Dessa cyklar skulle även bidra till ökad flexibilitet för att utföra andra ärenden i området. 

Om ett allmänt system utan fasta stationer (exempelvis elskootrar) införs skulle tillgängligheten för att komma nära sin målpunkt bli stor, men det finns 

samtidigt en betydande risk att cyklar ställs på olämpliga platser vilket skulle få negativ effekt på tillgängligheten och trafiksäkerheten framför allt på gång- 

och cykelbanor.  

Måluppfyllelsen blir störst för mål A och mål B då åtgärden förväntas bidra till en förändrad färdmedelsfördelning och en förbättrad tillgänglighet och 
trygghet för oskyddade trafikanter.  
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ + 0 Ej relevant 

Åtgärden kan medföra att fler 

använder kollektivtrafiken och 

därmed kan 

färdmedelsfördelningen 

förändras enligt målet. 

Åtgärden ökar tillgängligheten 

och i viss mån tryggheten för 

oskyddade trafikanter. 

Även om åtgärden kan medföra 

överflyttning från bil till buss 

förväntas det inte ske i sådan 

omfattning att tillgängligheten i 

vägsystemet förbättras. 

Åtgärden påverkar inte 

trafiksäkerheten för 

motortrafiken. 

 
 

  



 

 

Åtgärd nummer 9: Fortsätt arbetet med att prioritera och kvalitetssäkra skötsel samt vinterväghållning av både gångbanor och cykelvägar. 

Åtgärden är en steg 2-åtgärd. Redan nu finns en prioritet på vinterväghållningen på gång- och cykelbanor men detta behöver genomföras kontinuerligt.  
 
En god skötsel av gång- och cykelbanorna ökar attraktiviteten för cykelpendling. Det har även betydelse för säkerheten för cyklister och fotgängare. Skötsel 
innebär snöröjning, halkbekämpning, borttagande av löv men även åtgärdande av exempelvis håligheter. 
 
Måluppfyllelsen blir störst för mål B då åtgärden förväntas bidra till en förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

0 + 0 Ej relevant 

Även om åtgärden kan medföra 

att fler använder 

kollektivtrafiken och/eller cyklar 

eller går till och från jobbet 

förväntas inte 

färdmedelsfördelningen 

förändras i någon avgörande 

grad.   

Åtgärden ökar tillgängligheten 

och trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter. 

Även om åtgärden kan medföra 

överflyttning från bil till buss 

förväntas det inte ske i sådan 

omfattning att tillgängligheten i 

vägsystemet förbättras. 

Åtgärden påverkar inte 

trafiksäkerheten för 

motortrafiken. 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 10: Ny gång- och cykelväg mellan Viared och södra Borås 

Åtgärden är en steg-3-4-åtgärd som ligger längre fram i tiden, då det redan idag finns en cykelväg mellan centrum och Viared norr om väg 40. 

En ny gång- och cykelväg lokaliserad söder om väg 40 mot Borås skulle innebära en förbättrad tillgänglighet med cykel mellan Viared och södra Borås. Det 

långa avståndet, ca en mil från torget i Borås till Ödegärdesgatan, gör dock att potentialen för att många ska nyttja detta cykelstråk för daglig cykelpendling är 

relativt liten. Sträckan ka även upplevas som otrygg eftersom det saknas kringliggande bebyggelse, vilket minskar stråkets attraktivitet ytterligare. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål A och mål B då åtgärden i viss grad förväntas bidra till förändrad färdmedelsfördelning och förbättrad trafiksituation för 
oskyddade trafikanter.  
 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

+ + 0 Ej relevant 

Åtgärden kan medföra att fler 

cykelpendlar till Viared och 

därmed kan 

färdmedelsfördelningen 

förändras enligt målet. 

Åtgärden ökar tillgängligheten 

och trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter. 

Även om åtgärden kan medföra 

överflyttning från bil till cykel 

förväntas det inte ske i sådan 

omfattning att tillgängligheten i 

vägsystemet förbättras. 

Åtgärden påverkar inte 

trafiksäkerheten för 

motortrafiken. 

 
  



 

 

3.2.2 Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafik 

Det andra paketet innehåller åtgärder som syftar till bättre förutsättningar för motorfordonstrafiken. Det handlar främst om att uppnå en förbättrad 

framkomlighet i vägnätet för personbils-, gods- och busstrafik. Även trafiksäkerheten förbättras genom dessa åtgärder. 

Paketet utgörs av åtgärder från samtliga av de fyra stegen i fyrstegsprincipen. Steg 1-åtgärderna utgörs av påverkansåtgärder som ska locka fler att samåka 

eller arbeta hemifrån. Steg 2-åtgärderna i paketet syftar till att på olika sätt öka nyttjandet av befintlig infrastruktur för motorfordonstrafiken genom 

optimeringar och mindre justeringar. De sista två stegen, steg 3-4-åtgärderna innebär ombyggnation eller nybyggnation av infrastrukturen så att vägnätet blir 

mer framkomligt och säkert. 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 11: Samarbete mellan kommunen och Viared Företagsförening för att komma fram till lämpliga steg-1 åtgärder för att 

förändra resvanor med bil. 

Åtgärden är en steg-1 åtgärd som kan genomföras till en relativt låg kostnad och kan påbörjas inom kort tid. Åtgärden förutsätter ett nära samarbete mellan 

Viared Företagsförening och Borås Stad för att den ska bli verksam.  

I samband med åtgärdsvalsstudien genomfördes en enkätundersökning under hösten 2020, där flertalet företag i Viared svarade på när deras personal 

började och slutade arbeta. Undersökningen visar att de flesta anställda i nuläget börjar runt klockan 06.30-09.00 på morgonen, merparten runt klockan 

07.00. På eftermiddagen slutar de flesta runt klockan 16.00-17.00, merparten runt 16.00. 

Införande av olika arbetstider gynnar framför allt biltrafiken, i motsats till gemensamma arbetstider som bättre gynnar kollektivtrafiken (som föreslås i åtgärd 

nr 1). Dessa effekter bedöms dock inte bli så stora att åtgärden förväntas påverka färdmedelsfördelningen nämnvärt. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. 

 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

0 Ej relevant + 0 

Eventuellt kan antalet 

kollektivtrafikresor minska något 

om fördelarna med 

bilpendlande/samåkning ökar, 

men effekterna bedöms inte bli 

så stora att åtgärden förväntas 

påverka färdmedelsfördelningen 

nämnvärt. 

Åtgärden påverkar inte 

situationen för oskyddade 

trafikanter. 

Åtgärden kopplar till målet då 

motortrafikmängderna kan 

spridas ut något över tid. På så 

sätt kan en lägre trafikbelastning 

av kritiska punkter i vägsystemet 

erhållas och en bättre 

tillgänglighet uppnås.  

De minskade/utspridda (i tid) 

trafikmängderna skulle kunna 

öka trafiksäkerheten, men inte i 

någon större utsträckning. 

  



 

 

Åtgärd nummer 12a: Åtgärder i Nabbamotet. Ramperna med väg 40 ansluts till det lokala vägnätet i en dropputformning, ungefär som en 

halv cirkulationsplats i rampernas korsningspunkter med lokalvägen. 

Åtgärd nummer 12b: Viaredvägens korsning med Ödegärdsgatan utformas för att anpassas efter åtgärder i Nabbamotet. 

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt.  

Åtgärder i och kring Nabbamotet skulle få stor effekt på tillgängligheten för motorfordonstrafiken kapacitetsmässigt. Detta skulle vara särskilt gynnsamt för 

den stora andelen godstransporter som trafikerar Viared. Beräkningarna visar att åtgärder i Nabbamotet är nödvändiga att införa för att upprätthålla en 

önskvärd framkomlighet i samband med en utbyggnad av Viared västra. Om ytterligare delar av Viared byggs ut (Västra Viared västra samt Sydvästra Viared) 

kommer behovet av kapacitet att öka. Olika åtgärder för att förstärka kapacitet och öka trafiksäkerheten i Nabbamotet har tagits fram och studerats. Den 

lösning som bedöms fungera på lång sikt är en lösning med ”dropputformning”, se principskisser i Figur 5 och Figur 6 . I flera körriktningar och ramper 

kommer dubbla körfält krävas. Den ramp som identifierats som särskilt kritisk är påfartsrampen till väg 40 i riktning mot Borås (österut). Här är kapaciteten 

i vävningen mellan påfartsrampens trafik och trafiken på huvudkörbanorna på väg 40 kritisk. Mikroanalyserna samt en beräkning enligt Trafikverkets 

kapacitetshandbok visar att vävningen kommer att fungera. Dessutom finns flera flaskhalsar uppströms vävningssträckan som kommer att begränsa 

påfartstrafikens trafikflöde. Flaskhalsarna utgörs dels av att påfartsrampens trafik vävs ihop till ett körfält samt av dropputformningen i Nabbamotets södra 

del. Även vid en utbyggnad av helt- eller halvt mot i Boråstorpet enligt åtgärd 14 krävs åtgärderna i Nabbamotet. 

Då åtgärden kan få stor effekt på framkomligheten för motorfordonstrafiken finns en risk det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med 

kollektivtrafik eller cykel. Samtidigt får även busstrafiken nytta av den förbättrade framkomligheten.  

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden förväntas bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. Åtgärden förväntas även påverka 

trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken positivt enligt mål D. Åtgärden får negativ effekt på mål A då större åtgärder för motorfordonstrafiken riskerar att 

motverka en förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och cykelresor. Då åtgärden kan få stor effekt på framkomligheten för 

motorfordonstrafiken finns en risk att det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med kollektivtrafik eller cykel. Denna effekt bedöms dock mildras 

något av att framkomligheten även förbättras något för kollektivtrafiken (linje 20), vilket är positivt.   

  



 

 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

- 0 ++ + 

Risk finns för ökat bilåkande då 

kapaciteten i vägsystemet ökar, 

vilket motverkar målet. Dock 

gynnas även framkomligheten 

för kollektivtrafiken något av 

åtgärden, vilket är positivt. 

Åtgärden får en viss negativ 

påverkan på trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter då 

trafikmängderna ökar på 

Viaredsvägen, vilket gör det 

svårare för oskyddade trafikanter 

att korsa gatan. 

Korsningsbehovet bedöms dock 

som relativt litet, samt att det 

finns separerade gång- och 

cykelbanor. Det gör att den 

totala måluppfyllelsen inte 

påverkas. 

Åtgärden kopplar väl till målet 

då kapaciteten i vägsystemet 

ökar. 

Den ökade kapaciteten minskar 

risken för exempelvis 

upphinnandeolyckor. Åtgärden 

förväntas även medföra en 

hastighetssänkning samt att 

sikten förbättras vilket höjer 

trafiksäkerheten.  

 

 

  



 

 

Åtgärd nummer 13: Korsningsåtgärd på Segloravägen mot Viaredsvägen. 

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som kan påbörjas på kort sikt. 

Denna åtgärd skulle tillsammans med åtgärder i Nabbamotet och Frälsegårdsrondellen förbättra framkomligheten i området under högtrafik. Åtgärden 

underlättar för trafik att svänga höger ut på Viaredsvägen mot Frälsegårdsrondellen, där man sedan kan köra på väg 27 eller väg 40 utan att belasta 

Nabbamotet.  

Måluppfyllelsen blir störst för mål C och mål D då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken. 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

0 0 + + 

Risk finns för ökat bilåkande då 

kapaciteten i vägsystemet ökar, 

men effekterna bedöms inte bli 

så stora att åtgärden påverkar 

färdmedelsfördelningen 

nämnvärt. 

Åtgärden påverkar inte 

situationen för oskyddade 

trafikanter i någon större 

utsträckning. 

Åtgärden kopplar väl till målet 

då kapaciteten i vägsystemet 

ökar något. 

Den ökade kapaciteten minskar 

risken för exempelvis 

upphinnande-/ 

korsningsolyckor. 

 

  



 

 

Åtgärd nummer 14a: Ett halvt mot byggs vid Boråstorpet. 

Åtgärd nummer 14b: Ett fullständigt mot byggs vid Boråstorpet.   

Åtgärden är en steg-4 åtgärd som kan genomföras i två steg. Den första delen (14a) kan påbörjas på kort sikt och den andra delen (14b) på lång sikt, som 

även kräver att en vägplan upprättas.  

Åtgärder i och kring Boråstorpet skulle få stor effekt på tillgängligheten för motorfordonstrafiken, framförallt med avseende på minskade körvägar. Detta 

skulle vara särskilt gynnsamt för näringslivets transporter då en stor andel av dessa kommer västerifrån längs väg 40. En utbyggnad av ett nytt halvt eller helt 

mot vid Boråstorpet skulle medföra en stor förbättring av tillgängligheten från väster för de befintliga västra delarna av Viared, samt de planerade områdena 

Västra Viared västra och Sydvästra Viared. Nuvarande lösning med enbart Nabbamotet innebär långa körvägar till dessa områden för trafik från väster. 

Boråstorpet skulle även ge en viss trafikavlastning av Nabbamotet och därmed ett minskat kapacitetsbehov från väster. Ramperna söder om väg 40 som 

föreslås i det halva motet skulle få något större effekt på kapaciteten jämfört med nya ramper på den norra sidan av väg 40. Även vid en utbyggnad av helt- 

eller halvt mot i Boråstorpet krävs dock åtgärderna i Nabbamotet eftersom den större delen av trafiken är riktad mot öster. 

En fullständig samhällsekonomisk bedömning har utförts för ett halvt mot vid Boråstorpet. En förutsättning i beräkningarna var att Västra Viared, Västra 

Viared västra samt Sydvästra Viared var exploaterade. Resultatet visar att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam, vilket framförallt motiveras av 

resvägsförkortningen.  

Då åtgärden kan få stor effekt på framkomligheten för motorfordonstrafiken finns en risk det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med 

kollektivtrafik eller cykel. Dock trafikerar ingen busslinje vid Boråstorpet idag, men det skulle kunna vara en möjlighet i framtiden. Dessutom kan det vara 

möjligt att anlägga en ny gång- och cykelbro över väg 40 i samband med en fullständig utbyggnad av Boråstorpet. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden förväntas bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. Åtgärden förväntas även påverka 

trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken enligt mål D. Åtgärden förväntas ge negativ effekt på mål A då större åtgärder för motorfordonstrafiken 

motverkar en förändrad färdmedelsfördelning med högre andel kollektivtrafik- och cykelresor.  

  



 

 

 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

- 0 ++ + 

Risk finns för ökat bilåkande då 

kapaciteten i vägsystemet ökar, 

vilket motverkar målet. Dock 

kan även tillgängligheten öka 

något för kollektivtrafiken, vilket 

skulle vara positivt. 

Åtgärden skulle kunna påverka 

trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter negativt då 

trafikmängderna ökar. Dock 

kommer trafiken att spridas ut 

över ett större vägnät och 

bedöms därmed inte påverka 

situationen för oskyddade 

trafikanter i någon större 

utsträckning. Om en ny gång- 

och cykelbro anläggs över väg 40 

skulle tillgängligheten öka för de 

oskyddade trafikanterna, vilket 

skulle bidra till en positiv 

måluppfyllelse. Dock är 

bebyggelsen på den norra sidan 

av väg 40 begränsad.  

Åtgärden kopplar väl till målet 

då kapaciteten i vägsystemet 

ökar.  

Den ökade kapaciteten minskar 

risken för exempelvis 

upphinnandeolyckor. 

 

  



 

 

Åtgärd nummer 15: Se över och komplettera vägvisningen för motorfordon i och kring Viared i samband med exploatering. 

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som kan påbörjas på medellång sikt, i takt med att Viared exploateras ytterligare. 

En uppdaterad och tydlig vägvisning till och inne i Viared ökar tillgängligheten för motorfordonstrafiken då förare lättare kan orientera sig. Vissa positiva 

effekter kan även uppnås för framkomlighet och trafiksäkerhet då felkörningar minskar. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål C och mål D då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken. 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

0 0 + + 

Åtgärden förväntas inte påverka 

färdmedelsfördelningen 

nämnvärt. 

Åtgärden påverkar inte 

situationen för oskyddade 

trafikanter i någon större 

utsträckning. 

Tillgängligheten förbättras något 

då det blir enklare att orientera 

sig. Åtgärden kan även ha viss 

effekt på motortrafikmängderna 

till följd av färre felkörningar 

En förbättrad vägvisning kan 

vara positiv för trafiksäkerheten 

då förare enklare kan planera sin 

körning. 

 
 
  



 

 

Åtgärd nummer 16: Fortsätt bevaka så att det snöröjs vid backen längs Viaredsvägen intill Nabbamotet. 

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som bör pågå kontinuerligt. 

Problem med hal vägbana i backen längs Viaredsvägen vintertid är redan uppmärksammad, men en fortsatt god snöröjning är viktig för att upprätthålla en 

god trafiksäkerhet här. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål D då åtgärden kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet för motorfordonstrafiken. 

 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

Ej relevant Ej relevant 0 + 

Åtgärden påverkar inte 

färdmedelsfördelningen. 

Åtgärden påverkar inte 

situationen för oskyddade 

trafikanter. 

Ett bra vägunderhåll ger 

förutsättning för en god 

tillgänglighet. Åtgärden bedöms 

inte ge något större positivt 

utslag eftersom detta redan 

genomförs och situationen 

oftast endast inträffar under en 

begränsad period per år. 

En god snöröjning är positiv för 

trafiksäkerheten. Dock sker detta 

redan idag. 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 17: Säkerställ att infrastrukturen i Viared är tillgänglig för HCT-fordon (långa fordon)  

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som bör pågå kontinuerligt. 

Åtgärden möjliggör för att nyttja färre, större fordon i stället för många små, vilket även möjliggör samlastning av transporter. Generellt bedöms Viared vara 

tillgängliggjort för HCT-fordon, men exempelvis kan cirkulationsplatsen Prognosgatan/Stormgatan behöva åtgärdas. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

Ej relevant 0 + 0 

Åtgärden påverkar inte 

färdmedelsfördelningen. 

Åtgärden påverkar inte 

situationen för oskyddade 

trafikanter nämnvärt eftersom 

större delen av området redan är 

utformat med hänsyn till HCT-

fordon. 

Åtgärden får positiv påverkan på 

tillgängligheten för långa fordon. 

Trafiksäkerheten påverkas inte 

nämnvärt. 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 18: Uppställningsplats för lastbilar, på sikt med möjlighet till laddning av elfordon. 

Åtgärden är en steg 3-åtgärd som vars genomförande är på lång sikt. 

Ett behov av uppställningsplats för lastbilar har identifierats då förarna tidvis ställer sina fordon bland annat längs Viareds vägnät över natten. Den främsta 

bristen är dock framförallt längs väg 40, då det saknas en anordnad uppställningsplats för lastbilar i Borås. En ordnad uppställningsplats för dessa fordon 

skulle skapa en säkerhet för förare och dess last liksom en ökad trafiksäkerhet. Platsen skulle även kunna erbjuda toaletter och annan service för 

chaufförerna. I framtiden kan det även bli aktuellt med laddningsmöjlighet för elfordon. Förutom en förbättrad situation för chaufförerna skulle en ordnad 

uppställningsplats även ge positiva effekter i Viaredsområdet vad gäller trygghet och framkomlighet. 

Måluppfyllelsen blir störst för mål C då åtgärden kan bidra till förbättrad tillgänglighet för motorfordonstrafiken. Åtgärden förväntas även påverka 

trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken positivt enligt mål D. 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

Ej relevant 0 ++ + 

Åtgärden påverkar inte 

färdmedelsfördelningen. 

Åtgärden skulle kunna påverka 

tryggheten inne i Viared, men 

bristen finns framförallt längs 

väg 40. 

Åtgärden gynnar tillgängligheten 

för godsfordon då det finns ett 

stort behov redan i nuläget. 

Trafiksäkerheten höjs då 

godsfordon står på avsedd plats. 

 
  



 

 

Åtgärd nummer 19: Röjning av sly längs väg 40 utanför Viared 

Åtgärden är en steg 2-åtgärd som vars genomförande är på kort sikt samt kontinuerligt framöver. 

Åtgärden bidrar inte till någon direkt måluppfyllelse för de projektspecifika målen som tagits fram inom denna ÅVS. Åtgärden bedöms ändå som viktig för 

att ge ett gott intryck vid ankomst till Viared och är efterfrågad av Viared Företagsförening. 

Mål A 

Förändrad färdmedelsfördelning 

med högre andel kollektivtrafik- 

och cykelresor 

Mål B 

God trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och trygghet för gång- och 

cykeltrafik 

Mål C 

God tillgänglighet för 

motorfordonstrafiken 

Mål D 

God trafiksäkerhet för 

motorfordonstrafiken 

0 0 0 0 

Åtgärden påverkar inte 

färdmedelsfördelningen 

nämnvärt. 

Åtgärden påverkar inte 

situationen för oskyddade 

trafikanter.  

Åtgärden påverkar inte 

tillgängligheten för 

motorfordonstrafiken nämnvärt. 

Åtgärden skulle kunna påverka 

trafiksäkerheten något då det blir 

tydligare att man närmar sig 

Viared och kan bättre planera sin 

körning. 

 
  



 

 

 

3.3 Samlad effektbedömning av åtgärdspaketen 

Nedan i Tabell 8 och Tabell 9 görs en förenklad samlad effektbedömning för respektive åtgärdspaket utifrån kvalitativa bedömningar av samhällsekonomi, 

fördelning av nyttor samt bidrag till de transportpolitiska målen. De tre perspektiven är oviktade och belyser effekterna ut olika synvinklar med hjälp av olika 

metoder. Ingen samhällsekonomisk beräkning har utförts, men det har gjorts en bedömning av nyttor. Vad gäller fördelning av nyttor på olika grupper i 

samhället har följande grupper av trafikanter/ färdmedel valts ut: gående, cyklande, kollektivtrafik, personbilstrafik samt godstransporter.  

3.3.1 Paket 1: Åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik 

Tabell 8 Samlad effektbedömning av paket 1 

 

Samhällsekonomi Fördelning av nyttor Transportpolitiska mål 

Nyttobedömning av de största (ej beräknade) effekterna 
 

Analys av hur nyttorna fördelar sig på olika 
trafikantgrupper i samhället. 

De mest betydande bidragen (+/0/-) till uppfyllande 
av de transportpolitiska målen. 

Ej beräknade effekter: 
+ Förbättrad tillgänglighet för gående och cyklande 

+ Förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer 

+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 

+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter 

Sammantaget kan åtgärderna inom paketet bidra till en 
förändrad färdmedelsfördelning då det blir mer attraktivt 
för fler att pendla med cykel eller kollektivtrafik istället för 
med bil. Det kan i sin tur även bidra till förbättrad 
tillgänglighet i vägnätet för motorfordonstrafiken. 

Paketet ger sammantaget positiva nyttor och uppfyller 
studiens mål. 

 Gående 

 Cyklande 

 Kollektivtrafik 

  Personbilstrafik 

 Godstransporter 

 

 

 

Paket 1 påverkar i första hand den lokala 
trafiken då åtgärderna främst förbättrar för 
oskyddade trafikanter inne i området. 
Åtgärder för kollektivtrafikresenärer kan 
dock även få positiva effekter för den 
regionala trafiken. 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

o Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

+ Funktionshindrade 

o Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 

  
 



 

 

3.3.2 Paket 2: Åtgärder för motorfordonstrafiken 

Tabell 9  Samlad effektbedömning av paket 2 

Samhällsekonomi Fördelning av nyttor Transportpolitiska mål 

Nyttobedömning av de största (ej beräknade) effekterna 
 

Analys av hur nyttorna fördelar sig på olika 
trafikantgrupper i samhället. 

De mest betydande bidragen (+/0/-) till uppfyllande 
av de transportpolitiska målen. 

Ej beräknade effekter: 
+ Minskad restid till följd av säkerställd kapacitet för 
motorfordonstrafik 
+ Minskad restid till följd av kortare körvägar för 
motorfordonstrafik 
+ Tillgodosedd trafiksäkerhet för motorfordonstrafik 
-  Då åtgärderna inom paketet kan få stor effekt på 
framkomligheten för motorfordonstrafiken finns en risk att 
det blir än mer attraktivt att pendla med bil jämfört med 
kollektivtrafik eller cykel. 
-  Ökade luftföroreningar då motorfordonstrafiken ökar 
 
Det finns en målkonflikt där nyttorna med ökad 
tillgänglighet för motorfordonstrafiken står emot målet om 
en förändrad färdmedelsfördelning med fler resor med 
gång, cykel och kollektivtrafik.  
 
Paketet ger sammantaget positiva nyttor och uppfyller 
studiens mål. 

 Gående 

 Cyklande 

 Kollektivtrafik 

  Personbilstrafik 

 Godstransporter 

 

 

 

Paket 2 påverkar i första hand den lokala 
trafiken då åtgärderna syftar till att 
upprätthålla tillgängligheten för 
motorfordonstrafik till och inom området. 
Även kollektivtrafiken kan få en viss nytta 
av paketet.  
 

 

 Funktionsmål 

+ Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

o Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

o Barn och unga 

o Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

- Klimat 

0 Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 

  
 



 

 

4 Förslag till inriktning  

Avslutande/sammanfattande text 

Text om hur ÅVS:en tas vidare 

Föreslagna paket är studiens rekommendationer för att genomföra åtgärder 

som successivt ger en hög måluppfyllelse. 

För att följa upp resultatet av arbetet samt hålla processen aktuell föreslås att 

arbetet följs upp regelbundet, förslagsvis årligen. Uppföljning av arbetet bör ske 

som ett arbetsmöte där alla berörda parter deltar och bör omfatta: 

• Vilka åtgärder är genomförda?  

• Redovisning av resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder  

• Finns behov av nya åtgärder?  

• Är åtgärderna i paketen fortfarande aktuella? 
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