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Undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan 

Planens konsekvenser har bedömts utifrån miljöpåverkan stor, liten eller ingen. Stor miljöpåverkan redovisas med 
ett S, liten med ett L och ingen med ett streck. Checklistan är indelad i två delar. Först beskrivs platsen och dess 
omgivning samt hur den kan komma att påverka planområdet, om där finns betydande störningar idag (1). Därefter 
görs en konsekvensanalys för att visa den påverkan och de störningar som kan uppstå som en följd av 
genomförandet av planen (2). Kategorierna från och med Lagenligt skyddad natur till och med Hushållning med 
naturresurser utgör Ekosystemtjänster, och ligger till grund för bedömning om kompensationsåtgärder kan bli aktuellt.  

1. Platsen och omgivningens påverkan på planområdet 

Befintliga störningar på platsen 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Riksväg 40, och påverkas därmed av buller. I planområdet planläggs inga 
bostäder som kan bli störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller som kan störa befintliga 
bostäder.  

 2. Planens konsekvenser – påverkan på platsen och omgivningen 

Stadsbild/Landskapsbild 
Detaljplanen möjliggör ett halv trafikmot och två logistiketableringar. Det nya trafikmotet blir ett logiskt komplement till 
den befintliga trafikstrukturen. Exploateringsgraden och höjdsättningen möjliggör storskaliga byggnadsvolymer. 
Storskaliga byggnadsvolymer kan upplevas som monotona och likformiga. Detaljplanen reglerar att fasader längre än 30 
meter ska ges vertikal detaljering i färg, material eller textur. Syftet med regleringen är att motverka känslan av monotona 
och likformiga byggnader, och dessutom bidra till att byggnadsvolymerna upplevs som mindre. Detta blir särskilt viktigt 
för den del av planområdet som direkt vetter mot riksväg 40, eftersom den bebyggelsen kommer att bli väldigt exponerad 
för förbipasserande trafikanter. Bedömningen är att etableringarna inte påverkar landskapsbilden negativt, utan istället 
samspelar med den rådande skalan på byggnader och det arkitektoniska uttryck som finns i verksamhetsområdet idag.  

Trafik och kommunikation 
I samband med ÅVS och trafikutredningen har ett skissförslag för ett halvt mot vid Boråstorpet tagits fram av Tekniska 
förvaltningen (PM Trafikinfrastruktur Viared, 2021-02-09). I skissförslaget har hänsyn tagits till eventuell framtida 
utbyggnad av en fullständig trafikplats som innebär en anslutning till väg 40 i västgående riktning. 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. Vid byggnation av ny väg eller 
ombyggnation av befintlig väg behöver en vägplan upprättas. Detta regleras i Väglagen (1971:948). Undantag kan ske vid 
mindre åtgärder. Bedömningen är att etapp 1 (halv trafikmot) ses som en mindre åtgärd, därmed krävs ingen vägplan. Det 
är aktuellt med vägplan för etapp 2 (fullskaligt trafikmot) eftersom det är en betydligt större åtgärd. Riksväg 40 bedöms 
inte påverkas negativt av detaljplanen. Trafikverket är tillfrågade utifrån ny järnväg Göteborg-Borås. Planområdet ligger 
utanför korridorerna för den planerade järnvägen.  

Säkerhet 
Planområdet ligger i direkt anslutning till riksväg 40, vid en sträcka där hastighetsbegränsningen är 110 km/h. Riksväg 40 
är en av trafiklederna genom Borås där transport av farligt gods sker. Inom kvartersmarken tillåter detaljplanen 
användningen industri (J). Inom denna användning tillåts exempelvis produktion, lager och partihandel. Enligt den 
översiktliga riskutredningen (Wuz risk consultancy AB, 2016-21-19) klassificeras användningen industri (J) som mindre 
känslig verksamhet, det innebär bebyggelse och markanvändning som omfattar få och vakna personer. Lämpligt 
skyddsavstånd mellan Riksväg 40 och mindre känsliga verksamheter bedöms vara 30 meter.    

För att säkerställa att bebyggelsen hamnar på ett säkert avstånd finns ett egenskapsområde med prickmark placerat längs 
med riksväg 40. Prickmark innebär att marken enbart får bebyggas med komplementbyggnader. Regleringen resulterar i att 
kravet på att bebyggelsen ska vara på ett avstånd av minst 30 meter från riksväg 40 uppfylls.  
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För den planerade industritomten som ligger i norr finns det en planbestämmelse som reglerar att friskluftsintag ska 
placeras på tak, och att det ska finnas möjlighet till nödstopp för ventilationen.  
 
Markmiljö och geologi 
Området som berörs inom detaljplanen består till största delen av mjukmassor som torv förutom några mindre partier 
berg i ytskiktet. Samtliga ytor som skall utföras till hårdgjorda ytor som tomtmark och gator skall urgrävning av 
mjukmassor ske ner till fast botten morän/berg. Fyllning sker med låsshållet berg från området Viared Västra och packas 
med skikt om 2.0 m. 

Mjukmassor från urgrävning terrängmoduleras inom området samt att övrig mark som inte terrasseras lämnas orörd, delar 
av övrig mark kan tas i anspråk till kompensationsåtgärder och fördröjningsdammar etc. Vägterrass skall utföras av 
justerad och tätad bergsterrass enligt de krav som anges i mark AMA 10. Ledningstråk skall vara försprängda så att 
kompletterande sprängningar inte erfordras vid ledningsförläggning, yta avsätts utmed gatan fram till Boråstorpet för 
framtida ledningsdragning. 

Tomtmark skall utföras med överenskomna höjder och lutning, lutning på tomtmark skall vara max 2 %, terrasshöjder 
anpassas till anslutande tomters färdiga höjder till gamla området Viared Västra. Terrasserad tomtyta skall uppfylla 
funktion för bärighet motsvarande industrimark och så att senare urgrävning eller markförstärkning inte erfordras, fast 
berg skall inte förekomma i ytan, ytan skall vara tätad och justerad till en toleransnivå av +/- 10 cm.  

Det saknas anledning att tro att marken är förorenad, och enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde 
vad avser radon. 

Miljömål som påverkas 
Marken ska exploateras på ett sätt som bidrar till en hållbar användning av mark och vatten. Detaljplanen möjliggör 
verksamheter som är ytkrävande och transportberoende. Detaljplanens geografiska läge är fördelaktigt för den typen av 
verksamheter eftersom det är nära till riksväg 40, och ligger på ett långt avstånd till befintliga bostäder. Det är positivt att 
man utnyttjar befintlig infrastruktur.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten påverkas inte negativt av planförslaget. Planområdet är lokaliserat i direkt 
närhet till riksväg 40. Riksväg 40 har en står påverkan på både buller och luftkvaliteten i närområdet. Detaljplanen 
möjliggör ett halvt trafikmot, och dess påverkan på luftkvaliteten och bullersituation bedöms därmed som liten. Inga 
ämnen överskrids i de större graderna enligt utförd dagvattenutredning, och påvisar därmed ingen direkt risk att skada 
recipienten negativt efter exploatering. 

Lagenligt skyddad natur 
Inventeringsområdet är tämligen varierat med många små biotoper så som småvatten, vattendrag, myrmark, barrskog, 
lövskog, hagmark och buskmiljöer (NVI, Svensk naturförvaltning, 2021-09-15). Flera av skogsbiotoperna är oskötta ur ett 
skogsbruksperspektiv och flerskiktade. Den här variationen skapar förutsättningar för många arter och området får anses 
hysa en tämligen artrik fågelfauna där många av de arter som man kan förväntas påträffa har noterats. Ingen observation 
av tjäder gjordes, inte heller av spillning, vilken annars är en fågel som skulle kunna antas finnas i området. 

Biologisk mångfald 
Inom inventeringsområdet har totalt 36 så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats (NVI, Svensk 
naturförvaltning, 2021-09-15). Fyra av dem har högt naturvärde, 21 har påtagligt naturvärde och elva har visst 
naturvärde. Naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde utgörs av sju vattenmiljöer, fem tämligen öppna mossar, 
två tallsumpskogar, fem barrskogar, en trädklädd betesmark och ett skogsbete.  

Rekreation och kulturlandskap 
Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till några störningar eller betydande förluster. Det finns inga 
kända kulturlämningar eller utpekade kulturmiljöer av riksintresse i området.  

Klimatanpassning 
Ingen översvämningsrisk har lokaliserats från närliggande vattendrag. Det finns dock risk för översvämningar i de 
lågpunkter som har identifierats inom utredningsområdet, särskilt vid större regn. 
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Hushållning med naturresurser 
Detaljplanen påverkar inte hushållning av naturresurser negativt. Inom detaljplanen föreslås det att dagvatten 
hanteras främst genom öppna dagvattenlösningar i form av diken och dammar, med några få trummor och 
kulvertar. Med föreslagen dagvattenhantering bedöms det att tillräcklig fördröjning sker för att inte belasta 
dagvattensystemet nedströms mer än vad som görs idag.  

Sammanfattande bedömning 

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för industri (J), transformatorstation (E1), drivmedelförsäljning (G), kontor (K) och hotell (O1). I 
planbestämmelserna regleras bebyggelsens avstånd till riksväg 40 genom prickmark, och säkerhetsavståndet på 30 meter 
uppfylls. Utifrån framtagen naturvärdesinventering (NVI) och de åtgärder som presenteras bedöms genomförandet av 
detaljplanen ej vara av betydande negativ miljöpåverkan på samtliga identifierade arter och deras livsmiljöer. Inga 
ämnen överskrids i de större graderna enligt utförd dagvattenutredning, och påvisar därmed ingen direkt risk att skada 
recipienten negativt efter exploatering. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.  

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen: 

• Dagvatten 

• Biologisk mångfald 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Anton Ehrendahl   Michaela Kleman 
Planarkitekt    Plan- och bygglovschef 
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