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1 Bakgrund
Detaljplanen för Viared västra omfattar i sin helhet totalt ca 565 500 kvm
(BTA). I samband med att planen skulle antas i juni 2018 var Trafikverket och
kommunen inte eniga om vilka åtgärder som behövs i Nabbamotet för att möta
ett ökande trafikflöde. För att kunna bebygga delar av planområdet underteck-
nades en avsiktsförklaring ”Avsiktsförklaring avseende Nabbamotet, väg 40,
Borås”, juni 2018.  Denna innebär att kommunen utlovat att undanta ca en
tredjedel av arean som inte får bebyggas förrän kommunen och Trafikverket
har undertecknat ett medfinansieringsavtal om erforderliga åtgärder i Nabba-
motet.

Utöver detaljplanen för Viared västra har kommunen i översiktsplanen från
2018 pekat ut mark västerut som möjlig för framtida exploatering.

Det finns även mark utmed Segloravägen inom ett vilande planuppdrag ”Via-
red, Viared 5:1 Segloravägen” som kan aktualiseras för exploatering. Marken
benämns Viared sydöstra.

De aktuella markområdena framgår av Figur 1 nedan.
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Figur 1 Markområden inom Viared

Det behövs även göras en översyn av Viareds trafikinfrastruktur på längre sikt
som utgår från att ovan nämnda tänkbara framtida markområden skulle explo-
ateras. Därför har kommunen och Trafikverket undertecknat ytterligare en av-
siktsförklaring ”Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Borås Stad och
Trafikverket kring problembild och åtgärder i Viared”, maj 2020. Inom ramen
för denna tar kommunen fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Viared som nu i
stort sett är klar.

En trafikutredning har pågått under hösten som nu är klar och som föreslår
åtgärder på både kort och längre sikt. Utredningen föreslår åtgärder både i
Nabbamotet, utbyggnad av ett halvt mot vid Boråstorpet och samt ytterligare
åtgärder på det lokala vägnätet.

Syftet med denna PM är att beskriva utredningsläget för åtgärderna, kostnader
och fortsatt process.

2 Infraåtgärder

2.1 Trimning av Nabbamotet
Nabbamotet är idag utformat så att av- och påfartsramper möts i väjningsreg-
lerade korsningar med Elementagatan/Viaredsvägen. Trafikutredningen visar
att utformningens kapacitet är otillräcklig för ökande trafikmängder till följd av
att Viared västra är fullt utbyggt.

Ett skissförslag har tagits fram som innebär att korsningarna i Nabbamotet
byggs om till s k droppe respektive cirkulation. Den skissade utformningen
innebär att såväl kapacitet som trafiksäkerhet ökar. Hänsyn har tagits till Trafik-
verkets utbyggnadsförslag till en pendelparkering utmed avfartsrampen från
väster. Skissförslaget framgår av figuren nedan.
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Om den halva trafikplatsen vid Boråstorpet byggs ut avlastas den östgående av-
fartsrampen i Nabbamotet, vilket gör att den sannolikt inte kommer att krävas
två körfält.

Det finns även en osäkerhet kring utformningen av korsningen Viaredsvägen-
Vevgatan-Ödegärdesgatan som är avhängig trafikomfördelningseffekter till följd
av den halva trafikplatsen vid Boråstorpet. I ett första steg bedöms att utform-
ningen enligt skissen nedan kommer att fungera för att hantera ökade trafik-
mängder i Nabbamotet. Fortsatt kommer det dock att vara trögt för trafikanter
på eftermiddagen som ska köra ut till Viaredsvägen. För att förbättra framkom-
ligheten för dessa trafikanter skulle en cirkulation förbättra situationen. En cir-
kulation skulle dock kunna ge negativa framkomlighetseffekter för den trafik på
Viaredsvägen som ska köra vidare mot sydost, särskilt vintertid då det finns risk
för halt väglag.

Figur 2 Skissförslag till ombyggnad av Nabbamotet

Samtliga åtgärder på det kommunala vägnätet ligger på kommunalt ägd mark
och bedöms ha planstöd genom gällande detaljplaner. Åtgärderna på ramperna
ligger inom Trafikverkets vägområde och preliminärt bedöms att det inte be-
hövs någon vägplan. Om Trafikverket trots detta kommer fram till att det
behövs vägplan innebär detta en förskjutning av tidplanen. Hur mycket är svårt
att säga eftersom det beror s k planläggningstyp, men bör inte uppgå till mer än
ett år.

Tekniska Förvaltningen har gjort en grov bedömning av kostnaden som indi-
kerar på storleksordningen 28 mnkr, exklusive pendelparkeringen som inte be-
kostas av kommunen.
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2.2 Halvt mot vid Boråstorpet
I samband med ÅVS och trafikutredningen har ett skissförslag för ett halvt mot
vid Boråstorpet tagits fram av Tekniska förvaltningen. I skissförslaget har hän-
syn tagits till eventuell framtida utbyggnad av en fullständig trafikplats som
innebär en anslutning till väg 40 i västgående riktning. Dessutom har hänsyn
tagits till möjligheter att skapa tomter direkt väster om Viared västra samt en
möjlig utveckling av exploaterbar mark ytterligare västerut. Skissförslaget
framgår av Figur 3 nedan.

All mark som krävs för att bygga den halva trafikplatsen ligger på kommunal
mark utanför Trafikverkets vägområde. För att få planstöd behöver en detalj-
plan upprättas, vilket finns med i Samhällsbyggnadsförvaltningens produktions-
plan för 2021.

Tekniska förvaltningens grova bedömning indikerar på att kostnaden för att
bygga ett halvt mot vid Boråstorpet uppgår till storleksordningen 30 mnkr.

Figur 3 Skissförslag/åtgärder för halvt mot vid Boråstorpet

2.3 Komplettering av Frälsegårdsrondellen
Frälsegårdsrondellen är Viaredsområdets koppling mot öster till väg 27. I sam-
band med eftermiddagens högtrafikperiod förekommer idag tidvis köbildning
på Viaredsvägen mot väster. Borås Stad har tagit fram ett förslag till utbyggnad
av cirkulationen som innebär att tillfarten från väster/Viaredsvägen breddas till
två körfält. Detta beräknas innebära en betydande förbättring av framkomlig-
heten för att köra ut till väg 27.
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Figur 4 Frälsegårdsrondellen och förslag till breddning med 1 körfält

Kostnaden för åtgärden bedöms uppgå till storleksordningen 5 mnkr

2.4 Högersvängfält på Segloravägens anslutning till
Viaredsvägen

Segloravägens anslutning till Viaredsvägen är utformad som en s k ABC-kors-
ning där Segloravägens trafik har väjningsplikt för trafiken på Viaredsvägen.
Under eftermiddagarnas högtrafikperiod uppstår tidvis köbildning på Seglora-
vägen. Tekniska förvaltningen har lyft ett förslag om att bygga ut med ytterlig-
are 1 körfält i Segloravägens tillfart för högersvängande trafik mot öster/söder,
se tänkbar utformning i Figur 5 nedan.

Figur 5 Korsningen Segloravägen-Viaredsvägen och tänkbart principförslag till breddning

Genom åtgärden blir det smidigare att köra mot öster och fler trafikanter kan
förväntas välja köra via Viaredsvägen/Frälsegårdsrondellen för att nå det över-
gripande vägnätet.

I samband med åtgärden kan även övervägas att höja den skyltade hastigheten
på Viaredsvägen mot öster från dagens 50 km/h till 60 km/h. Den nuvarande
hastighetsgränsen är satt med hänsyn till att det tidigare inte fanns separerade
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gång- och cykelväg utmed Viaredsvägen, vilket det nu gör. Åtgärden skulle göra
vägvalet mot Frälsegårdsrondellen ytterligare attraktivt.

Kostnaden för åtgärden bedöms uppgå till ca 3 mnkr.

2.5 Komplettering till helt mot i Boråstorpet
Genomförda trafikanalyser visar att det halva motet på den södra sidan om väg
40 ger avlastningseffekter på lokalnätet inom Viared som är nödvändiga för att
klara tillgängligheten till det övergripande vägnätet mot öster.

Att även koppla Viared till väg 40 i västgående riktning vid Boråstorpet skulle
ge ytterligare avlastning till Nabbamotet och dessutom innebära betydande
minskningar av trafikarbetet.

Kompletteringen till ett helt mot innebär att det behöver byggas nya av- och
påfartsramper samt en bro över väg 40 såsom framgår av Figur 6 nedan.

Figur 6 Skissförslag/åtgärder för komplettering till helt mot vid Boråstorpet

Marken för det kompletteringen till det hela motet ägs i stort av kommunen,
men det finns mindre delar av förslaget som ligger på privat mark. För att
kunna genomföra åtgärderna kommer det behövas en vägplan. Det är också
troligt att Trafikverket kommer att kräva bygga vilket kan innebära att kostnad-
erna ökar något.

Tekniska förvaltningen har grovt bedömt kostnaden för utbyggnaden till
ca 55 mnkr.

2.6 Övertagande av väghållarskap i Nabbamotet
I avsiktsförklaringen för Viared västra ingår även att väghållarskapet för bron i
Nabbamotet ska ses över. Trafikverket äger idag brokonstruktionen men menar
att bron främst har en funktion för det kommunala vägnätet och därmed ska in-
gå i kommunens vägållningsansvar. En process har inletts vars syfte är att den
ska leda till kommunens formella övertagande av brokonstruktionen. Tekniska
förvaltningen ansvarar för den kommunala processen.
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2.7 Sammanfattning
De olika åtgärderna kostnad, förslag till finansiering, prio och markåtkomst
sammanfattas i tabellen nedan.

Åtgärd Kost-
nad

(Mnkr)

Finansiering Prio Markåtkomst

Nabbamotet,

inklusive för-
längning av påfart
till väg 40 samt
breddning av
Viaredsvägen.

28 Genom intäkter
från markför-
säljning inom
Viared västra.

Hög prio.

Åtgärderna
kommer troligen
att bli ett krav från
Trafikverket för
att godkänna
undantagen del av
Viared västra.

Befintligt vägområde
för väg 40. Dock inte
helt klarlagt om väg-
plan kan behövas.

För Viaredsvägen;
trafikområde inom
detaljplan på kommu-
nalt ägd mark.

Halvt mot vid
Boråstorpet

30 Genom intäkter
från markför-
säljning inom
Viared västra.
Om markom-
rådet längre
västerut explo-
ateras kan in-
täkter även
komma från
detta område.

Hög prio.

Behövs för att
klara kapacitet/-
framkomlighet i
det lokala sys-
temet och för av-
lastning av
Nabbamotet.

Ny detaljplan krävs.
Uppdrag har getts till
Samhällsbyggnadsför-
valtningen.

Kommunalt ägd mark.

Frälsegårds-
rondellen,
breddning av Via-
redsvägen med ett
körfält.

5 Genom intäkter
från markför-
säljning inom
Viared västra.

Hög prio.

Åtgärd för ökad
framkomlighet
och som ökar
attraktiviteten för
att köra mot öster
och därmed kan
ge avlastning i
Nabbamotet.

Trafikområde inom
gällande detaljplan.
Kommunalt ägd mark.

Högersvängfält på
Segloravägen

3 Genom intäkter
från markför-
säljning inom
Viared västra.

Hög prio.

Åtgärd för ökad
framkomlighet
och som ökar
attraktiviteten för
att köra mot öster
och därmed kan
ge avlastning i
Nabbamotet.

Trafikområde inom
gällande detaljplan.
Kommunalt ägd mark.

Komplettering till
helt mot i Borås-
torpet

55 Genom intäkter
från markför-
säljning från
eventuell fram-
tida exploatering

Lägre prio.

Bra åtgärd som
minskar trafikar-
betet och avlastar

Mer komplex mark-
åtkomst. Vägplan
kommer att krävas.

Till större inom
kommunalt ägd mark.
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Åtgärd Kost-
nad

(Mnkr)

Finansiering Prio Markåtkomst

på markområdet
längre västerut.

det lokala väg-
nätet/Nabba-
motet.

Men det finns delar på
privat mark.

SUMMA 121
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3 Tidplan
Kommunen har nu tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) inklusive en trafikut-
redning för Viared i enlighet med de två avsiktsförklaringar som kommunen
undertecknat. I skrivande stund pågår Trafikverkets granskning

Målet är att Trafikverket ska godkänna de båda utredningarna så att medfinan-
sieringsavtal kan undertecknas för föreslagna åtgärder. Detta möjliggör att
kommunen kan anta undantagna delar av detaljplanen för Viared västra och
starta markförsäljning. De överenskomna åtgärderna behöver således inte vara
utbyggda före antagandet av detaljplanen.

En tänkbar tidplan för utvecklingen av infrastrukturen i Viared framgår av
figuren nedan.

Figur 7 Tänkbar övergripande tidplan för åtgärder i trafikinfrastrukturen i Viared

2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planering/utredning
Trafikutredning Viared inkl Nabbamotet
ÅVS-Viared
Medfinansieringsavtal Nabbamotet X

Antagande av resterande del av Viared västra X

Åtgärder
Övertagande väghållarskap, Nabba
Trafikverkets och kommunens processer

Nabbamotet, inklusive Viaredsvägen
Ev vägplan,förhoppningsvis enklare förfarande
Projektering av åtgärder (Tekniska/Trv)
Ut-/ombyggnad (Tekniska/Trv)

Halvt mot vid Boråstorpet
Detaljplan
Projektering
Byggande

Segloravägen högersvängfält
Projektering
Byggande

Frälsegårdsrondellen
Projektering
Byggande

Komplettering till helt mot vid Boråstorpet
Längre sikt ?


