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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett 
halvt trafikmot vid rastplatsen Boråstorpet. Avfart sker från 
väster (Göteborg) och påfart mot öster (Borås). Detaljplanen 
förbereder för utbyggnation av ett fullskaligt trafikmotet (på- 
och avfart i båda riktningarna).  Detaljplanen möjliggör också 
två nya logistiketableringar. 
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, del av Viared 13:1 med flera, Boråstorpet trafikmot, Borås Stad, upprättad den 21 januari 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett 
halvt trafikmot vid rastplatsen Boråstorpet. Avfart sker från 
väster (Göteborg) och påfart mot öster (Borås). Detaljplanen 
förbereder för utbyggnation av ett fullskaligt trafikmotet (på- 
och avfart i båda riktningarna).  Detaljplanen möjliggör också 
två nya logistiketableringar. 

Planområde
Planområdet ligger vid rastplatsen Boråstorpet utmed riksväg 
40. Planområdets storlek är cirka 7.5 hektar, och marken ägs 
av Borås Stad. 

Gällande detaljplan
Planområdets västra delar är inte planlagda sedan tidigare, 
vissa delar av planområdets östra delar omfattas av detaljpla-
nen 1490K-P1269 I som fick laga kraft 2018-07-20. Gällande 
detaljplan anger användningarna industri, kontor, verksamh 
ter, hotell, tekniska anläggningar och fordonsservice. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2020-12-07 i beslut § 494 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ett 
nytt trafikmot inom fastigheten Viared 13:1. Detaljplanen 
skulle prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhets-
plan för 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 i beslut 
§ 390 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan, och att planarbetet tidigast kan starta 
2021.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2022 
Granskning 2 kvartalet 2022 
Antagande 3 kvartalet 2022 
Laga kraft 3 kvartalet 2022

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i utkanten av den västra delen av 
verksamhetsområdet Viared. Området karaktäriseras av 
storskaliga lagerbyggnader och breda vägar. 

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör två nya logistiketableringar i verksam-
hetsområdet Viared. 

Stadsbild och gestaltning
Detaljplanen möjliggör ett halv trafikmot och två logistik-
etableringar. 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 verksamhetsområ-
det idag. 

Historik och kulturmiljöer 
Planområdet inrymmer inga kulturvärden. 

Arbetsplatser
Planförslaget tillskapar nya arbetstillfällen genom de två 
industritomterna.

Offentlig service & kommersiell service
I verksamhetsområdet Viared finns det flertalet lunchrestau-
ranger, ett gym och en padelhall. Det finns också detaljhan-
delsföretag inom elektronik, heminredning och kläder. Det 
finns dessutom flera bilföretag.  
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Etapp 1 med avfart från väster i riktning mot Göteborg och påfart mot öster i riktning mot Borås, och de två planerade logistiketableringarna. 

Etapp 2 med ett fullskalig mot med på- och avfart i båda riktningarna, och de de två planerade logistiketableringarna.  
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Stormgatan och Enehultsrondellen där trafikmotet planeras att ansluta

Södra tomten där det planeras för kvartersmark
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet i verksamhetsområdet Viared är storskaligt. 
Bakgrunden till detta är eftersom området präglas av verk-
samheter som är mycket transportintensiva. 

Gång- och cykeltrafik
Planområdet ligger väster om Prognosgatan och Stormgatan, 
på dessa två gator finns gång- och cykelväg anlagd. Gång- 
och cykelvägen längs med Prognosgatan fortsätter längs med 
Segloravägen i östlig riktning mot Borås. I resterande Viared 
är gång- och cykelvägnätet väl utbyggt. Detta skapar god 
framkomlighet för fotgängare och cyklister. Ett väl utbyggt 
gång- och cykelvägnät tenderar att vara en bidragande 
faktor till att oskyddade trafikanter känner sig tryggare. Det 
kan i sin tur bidra till att fler väljer exempelvis cykeln som 
transportmedel. 

Antalet cykelparkeringsplatser som krävs för lagerverksam-
het utanför centrumzonen beräknas på följande sätt: 0,5 
cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Industriverksamhet 
utanför centrumzonen beräknas följande: 1 cykelparke-
ringsplats per 1000 m2 BTA. Kontor utanför centrumzonen 
beräknas enligt följande: 6 cykelparkeringsplatser per 1000 
m2 BTA. Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parkering. 

Kollektivtrafik
På Stormgatan ligger busshållplatsen Viared västra, detta är 
i direkt anslutning till planområdet. Busslinje 20 avgår från 
Borås resecentrum och trafikerar Viared. Turtätheten varie-
rar, på morgonen med 10 minuters intervall, mitt på dagen 
med 30 minuter och därefter en gång i timmen. 

Övergripande trafikfrågor
I samband med ÅVS och trafikutredningen har ett skiss-
förslag 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. Dessutom har 
hänsyn tagits till möjligheter att skapa tomter direkt väster 
om Viared västra samt en möjlig utveckling av exploaterbar 
mark ytterligare västerut. Se skissförslaget på sida 5. All mark 
som krävs för att bygga den halva trafikplatsen ligger på 
kommunal mark utanför Trafikverkets vägområde. För att få 
planstöd behöver en detaljplan upprättas.

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 trafikar-
betet.

Kompletteringen till ett helt mot innebär att det behöver 
byggas nya av- och påfartsramper samt en bro över väg 40 (se 
skissförslaget på sida 5). Marken för 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.

Riksintressen
Planområdet ligger delvis innanför korridorerna för den 
planerade järnvägen. Trafikverket är tillfrågade utifrån ny 
järnväg Göteborg-Borås. Detaljplanen kommer inte påverka 
den nya järnvägen negativt.

Detaljplanen möjliggör byggnation av ett halvt trafikmot vid 
rastplatsen Boråstorpet. Avfart sker från väster (Göteborg) 
och påfart mot öster (Borås). Trafikmotets avfart respektive 
påfart ansluter till Riksväg 40 som är ett riksintresse. 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. Bedöm-
ningen 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.

Angöring och utfarter
Angöring och utfarter regleras i detaljplanen genom utfarts-
förbud. Syftet med utfartsförbudet är att hindra att utfarter 
placeras nära Enehultsrondellen och vid kurvor där sikten 
kan vara begränsad.

Bilparkering
Antalet bilparkeringsplatser som krävs för lagerverksamhet 
utanför centrumzonen beräknas på följande sätt: 3 parke-

Nya järnvägens korridorer med en uppskattad markering för planområdet
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ringsplatser per 1000 m2 BTA. Industriverksamhet utanför 
centrumzonen beräknas enligt följande: 6 parkeringsplatser 
per 1000 m2 BTA. Kontor utanför centrumzonen beräknas 
enligt följande: 16 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. 

Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parkering. Parkering 
för de två planerade logistiketableringarna kommer att lösas 
inom de två tillkommande fastigheterna.  

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Sprinkler
Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till sprinklerled-
ningar i gatan.

Dagvatten
I dagvattenutredning presenteras följande slutsatser och 
rekommendationer (Tyréns, 2022-01-19).

 » Inom detaljplanen föreslås det att dagvatten hanteras 
främst genom öppna dagvattenlösningar i form av 

diken och dammar, med några få trummor och kulver-
tar. Utformning av dammar och diken i rapporten är 
förslag och bör ses över i projekteringsskede.

 » Inom fastigheterna kan ledningar anläggas, därför är 
det viktigt att dikena ligger tillräckligt djupt för att 
kunna få ut dagvattnet till diket. Om diket ligger för 
ytligt i jämförelse med ledningarna inom fastigheten 
kan en pumplösning komma att behövas, detta ses över 
i projekteringsskede.

 » Enligt beräkningar för dagvattenflöden inom utred-
ningsområdet ökar flödet efter exploatering. En del av 
flödesökningen beror på användandet av klimatfaktor, 
men den största ökningen sker på grund av att marken 
exploateras och blir mindre genomsläpplig.

 » Med föreslagen dagvattenhantering bedöms det att 
tillräcklig fördröjning sker för att inte belasta dagvat-
tensystemet nedströms mer än vad som görs idag.

 » Rening av dagvatten från avrinningsområde A1.a, B1 
och B2 hanteras genom att ledas till dammar. Dagvatt-
net i avrinningsområde A3.b där en väg anläggs föreslås 
renas i dike.

Dagvattenutredning (Tyréns, 2022-01-19).
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 » Hårdgörning av ytorna inom utredningsområdet 
kommer att minska grundvattenbildningen lokalt. 
Vattenbalansen inom området säkerställs i stort genom 
att dagvatten hanteras enligt föreslagen principlösning.

 » I samband med terrängmodellering med bergkross 
kan man utnyttja berggrundens naturliga kontur för 
att underlätta en naturlig flödesriktning och undvik att 
tvära flödesriktning med tätare jordmassor.

 » Med rening enligt beräkningarna minskar samtliga 
föroreningshalter för samtliga avrinningsområden 
efter exploatering med rening jämfört med utan rening. 
Dock överskrids vissa jämförelsevärden i avrinnings-
område A1 och B1. Markanvändningen simuleras för 
den exploaterade marken som industrimark, vilken 
har en hög föroreningsbelastning för dagvattnet. Vid 
förändrad markanvändning behöver föroreningsbe-
räkningarna uppdateras. Lämplig storlek på damm 3 
behöver även den ses över för att garantera tillräcklig 
rening av dagvattnet.

 » Dagvattenlösningarna, förorenings- och flödesberäk-
ningarna har utförts utifrån de förutsättningar som 
har presenterats i rapporten. Om andelen hårdgjord yta 
ökar behöver en större mängd dagvatten omhändertas 
inom utredningsområdet, föroreningsbelastningen 
förändras och beräkningarna behöver göras om för att 
säkerställa en god dagvattenhantering. 

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt i närområdet, ledningar ligger i 
Prognosgatan och Stormgatan.

El, tele och fiber
Koncessionsgränsen mellan Vattenfalls och Borås Elnäts 
distributionsområden är i direkt anslutning till planområdet. 
Logistiketableringarna är en del av Borås Elnäts distribu-
tionsområde. Detaljplanen tillåter användningen transforma-
torstation.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas.

5. Mark
Natur och vegetation
Inventeringsområdet är drygt 41 hektar stort och utgörs till 
den största delen av skogsmark (NVI, Svensk naturförvalt-

Boråstorpet

Promenadstråk runt dammen

Damm intill rastplatsen

Boråstorpet med rastplatsen i bakgrunden

Boråstorpet med rastplatsen i bakgrunden
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ning, 2021-09-15). Inom området finns tre småvatten; två 
konstgjorda dammar och en tjärn. Det rinner även ett flertal 
vattendrag genom området där de flesta utgörs av grävda 
diken. En öppen myr ligger tämligen centralt i området och i 
sydöst och i väst gränsar området till öppen myrmark. I den 
norra delen gränsar området till rastplats Boråstorpet och 
i den här delen finns en trädklädd betesmark som betas av 
får. Trädslagen tall och gran är båda vanligt förekommande 
men tall dominerar något. Omkring rastplats Boråstorpet är 
lövträdslag vanliga och här dominerar asp och björk. Ask, 
lönn, sälg, skogsalm och rönn förekommer också.

Biologisk mångfald
Områden med högt naturvärde är av särskild betydelse 
för den biologiska mångfalden på regional och nationell 
nivå (NVI, Svensk naturförvaltning, 2021-09-15). Samtliga 
områden bör om möjligt skyddas från exploatering. Områden 
eller delar därav med påtagligt naturvärde är av särskild 
betydelse för den biologiska mångfalden på regional och 
nationell nivå. Sådana områden eller objekt bör om möjligt 
skyddas från exploatering. Den totala arealen är av större vikt 
än bevarandet av enskilda områden eller objekt.

Inom inventeringsområdet har totalt 36 så kallade naturvär-
desobjekt identifierats och avgränsats. Fyra av dem har högt 
naturvärde, 21 har påtagligt naturvärde och elva har visst 
naturvärde.

I den nordvästra delen av inventeringsområdet ligger 
rastplatsen Boråstorpet som ligger på gammal kulturmark 
och invid torpet Krokstorp. Det här området präglas av 
en gammal torparmiljö med gamla lövträd, hagmark och 
kulturlämningar. I det här området återfinns tre av natur-
värdesobjekten med högt naturvärde. Naturvärdesobjekt 2 
utgörs av grova och mycket grova solitärt växande lövträd 
i anslutning till rastplatsen. Naturvärdesobjekt 3 utgörs av 
två hamlade skogslönnar med större hålighet och mulm. 
På träden i anslutning till rastplatsen växer flera signalarter 
och de rödlistade lavarna liten blekspik och rännformig 
brosklav. Naturvärdesobjekt 5 utgörs av en konstgjord damm. 
Småvattnet är stort, högproduktivt och utgör lekvatten för 
vanlig groda, vanlig padda och mindre vattensalamander. 
Tjärnen som ligger i de centrala, västra delarna av invente-
ringsområdet, utgör naturvärdesobjekt 29 och har också högt 
naturvärde. Området har högt värde för groddjur och vattnet 
är högproduktivt.

Naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde utgörs av sju 
vattenmiljöer, fem tämligen öppna mossar, två tallsump-
skogar, fem barrskogar, en trädklädd betesmark och ett 
skogsbete.

Ett stort antal värdeelement, nästan 900 identifierades och 
koordinatsattes inom inventeringsområdet. Fyra femtedelar 
tillhör kategorin död ved och utgörs främst av torrakor av tall 
och högstubbar och lågor av björk. Död ved är en bristvara i 

Karta med inventeringsobjekten, högt naturvärde (klass 2) mörkorange, påtagligt naturvärde (klass 3) ljusorange och visst naturvärde (klass 4) gult. 
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dagens landskap och viktigt som substrat för en stor mängd 
olika organismer så som insekter, svampar, mossor och lavar. 
Andelen död ved kan ses som ett direkt mått på ett områdes 
förutsättningar för biologisk mångfald. Om området exploa-
teras och träd skulle avverkas bör en andel av dem, främst 
grova träd, sparas som död ved. Träden kan läggas antingen 
som enskilda lågor eller i travar som så kallade faunadepåer. 
Några träd bör läggas på solbelysta platser. Faunadepåer kan 
även skapas på andra platser i Borås stad med hjälp av död 
ved från det berörda området.

Under den fördjupade artinventeringen av fåglar, dvs under 
linjetaxeringen och under fältbesöken för NVI:n, noterades 
40 arter.

Under den fördjupade artinventeringen av groddjur iden-
tifierades tre arter: mindre vattensalamander (Lissotriton 
vulgaris), vanlig groda (Rana temporaria) och vanlig padda 
(Bufo bufo). Fyra vattenmiljöer bedömdes ha ett högt värde 
som leklokal för groddjuren i området.

Åtta rödlistade arter, en lav (liten blekspik), fem fåglar 
(björktrast, grönfink, talltita, spillkråka och svartvit flugsnap-
pare) och två träd (ask och skogsalm) påträffades under 
naturvärdesinventeringen.

Grönområdesplanen
Området är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan. 

Lagenligt skyddad natur
Inventeringsområdet är tämligen varierat med många små 
biotoper så som småvatten, vattendrag, myrmark, barrskog, 
lövskog, hagmark och buskmiljöer (NVI, Svensk naturför-
valtning, 2021-09-15). Flera av skogsbiotoperna är oskötta ur 
ett skogsbruksperspektiv och flerskiktade. Den här varia-
tionen 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. 
Många av de arter som återfinns i natuvärdesinventeringen 
(NVI) är fridlysta enligt artsskyddsförordningen (2007:845).

Kompensationsåtgärder
Den fördjupade artinventeringen av groddjur identifierades 
tre arter (mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris), 
vanlig groda (Rana temporaria) och vanlig padda (Bufo 
bufo) (NVI, Svensk naturförvaltning, 2021-09-15). För att 
kompensera groddjuren blir det vid utbyggnation av vägen 
viktigt att skapa ekodukter under vägen, kombinerat med 
höjdskillnader för att leda groddjuren rätt. Syftet med dessa 
åtgärder är att minimera dödligheten på groddjur, och 
minimera påverkan på spridningsstråken.

I naturvärdesinventeringen identifierades en stor mängd 
död ved, någonting som det generellt råder en brist på. Död 
ved utgörs av lågor och högstubbar. Träd som avverkas 
vid byggnation bör utplaceras i närområdet som död ved. 
Åtgärden gynnar den biologiska mångfalden, och flertalet av 
de identifierade fåglarna som är rödlistade.

Fem rödlistade fåglar identifierades under fågelinvente-
ringen (björktrast, grönfink, talltita, spillkråka och svartvit 
flugsnappare) (NVI, Svensk naturförvaltning, 2021-09-15). 
Detaljplanens påverkan på fågellivet bedöms som minimal. 
Den rådande bullersituationen påverkas ytterts lite av 
detaljplanen, eftersom riksväg 40 är den tydligt dominerande 
bullerkällan i området. För att kompensera fågellivet i 
närområdet är det positivt om fågelholkar sätts upp. 

Baserat på ovanstående kompensationsåtgärder bedöms 
genomförandet av detaljplanen ej vara av betydande negativ 
miljöpåverkan på samtliga identifierade arter och deras 
livsmiljöer.

Markförhållanden, utförande och radon
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 meter.

Mjukmassor från urgrävning terrängmoduleras inom områ-
det samt att övrig mark som inte terrasseras lämnas orörd, 
delar av övrig mark kan tas i anspråk till kompensations-
åtgärder 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 %, terrasshöj-
der 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. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.
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Sprängning under byggtid
För sprängning inom planlagt område krävs polismyndig-
hetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 1993:1617). Vid 
utförande ska en sprängfirma kontakta en besiktningsfirma 
som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som behöver 
besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera saker 
till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av 
grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en 
rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen 
bör besiktigas, men det beror också på omständigheterna.

Hydrogeologisk beskrivning
I den framtagna dagvattenutredningen har en hydrogeologisk 
beskrivning framställts (Tyréns, 2022-01-19). Utifrån tillgäng-
lig information bedöms dammen vid Boråstorpet i huvudsak 
försörjas av ytvatten via diket samt grundvatten från norra 
delen av detaljplanen (beskriven som avrinningsområde A1 
i avsnitt 4.1). Då marken i denna del i huvudsak kommer att 
hårdgöras, begränsas grundvattenbildningen och därmed 
även grundvattenflödet till dammen. För att säkerställa att 
dammen fortsatt får vattentillförsel från samma område, 
kommer dagvatten ledas via en ny damm, damm 4 i avsnitt 
4.1, sedan vidare till dammen vid Boråstorpet (angiven som 
damm 1 i avsnitt 4.1). Då den nya dammen kommer att inne-
hålla en mängd vattenvolym, kommer en viss inverkan på det 
totala flödet att ske. Vid större flöden kommer påverkan att 
vara mindre då vattnet i dammen kommer att kunna bräddas.

Även i den södra delen av detaljplaneområdet (avrinnings-
område B i avsnitt 4.1) kommer ytorna att hårdgöras och till 
följd av det begränsas även grundvattenbildningen lokalt. 
Dagvattnet från detta område kommer att ledas till befintlig 
damm 3 (se avsnitt 4.1). Från denna damm leds sedan vattnet 
åt sydväst, mot Rydsmosse. I ett större perspektiv blir således 
i slutändan vattenbalansen i princip oförändrad. Lokalt blir 
det dock en påverkan då det dike/bäck som rinner söder om 
den väg som leder till den befintliga dammen vid Boråstor-
pet, inte i någon större utsträckning kommer att förses med 
vatten från området norr om vägen (avrinningsområde B1, se 
avsnitt 4.1). Merparten av diket/bäckens tillrinningsområde 
försvinner således.

Till följd av att ytorna hårdgörs genom asfaltering och nya 
byggnader kommer grundvattenbildningen lokalt att minska 
kraftigt eller nästan helt utebli. Istället kommer dagvatten att 
omhändertas enligt föreslagen principlösning, vilket i huvud-
sak kommer att bibehålla vattenflöden inom samma område. 

I samband med terrrängmodellering kommer bergkross 
från exploateringsområdet att återanvändas inom detaljpla-
neområdet. I och med att stora delar av området hårdgörs 
och grundvattenbildningen förväntas minska påtagligt så 

kommer det spela mindre roll att det tillförs bergkross, vilket 
är betydligt mer vattengenomsläppligt än torvjorden som 
finns där idag.

I samband med terrängmodelleringen där överbliven berg-
kross från området ska användas kan man med fördel försöka 
se till att:

 » Underlagra de ytor som inte asfalteras av bergkross 
ända upp till ytan. På så viss maximeras grundvatten-
bildningen lokalt i dessa ytor. 

 » Säkerställa att det inte byggs upp en dämmande vall 
med torvjord, som tvärar den naturliga flödesriktningen 
(se avsnitt 4.1). 

 » Nyttja den underliggande berggrundens kontur och 
lokalisera bergkross till svackor/lägre belägna zoner, så 
underlättas den naturliga flödesriktningen. 

 » Inte dämma lågpunkten norr om vägen, som leder till 
den befintliga dammen vid Boråstorpet, utan försöka 
ansluta med bergkross. Då kan det vatten som letar sig 
hit ta sig vidare söderut i nuvarande flödesriktning. 

6. Vatten
Det har identifierats nio stycken vattenmiljöer (NVI, Svensk 
naturförvaltning, 2021-09-15). Vattenmiljöerna består av 
konstgjorda dammar, bäckar, tjärn, diken, vattendragkomplex 
och en myrmark och björksumpskog. 

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av något strandskydd.

Översvämningsrisk och skyfall
Ingen översvämningsrisk har lokaliserats från närliggande 
vattendrag bekräftas i dagvattenutredningen (Tyréns, 
2022-01-19). Det finns dock risk för översvämningar i de 
lågpunkter som har identifierats inom utredningsområdet, 
särskilt vid större regn.

Marken inom planområdet utgörs idag till stor del av natur-
mark. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda 
ytor att öka. Det är viktigt att den planerade bebyggelsen 
utformas så att lågpunkter och instängda områden undviks 
samt att marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att 
avrinna ut ifrån byggnader. För att tillse att utgående 
dagvattenflöde från området, som föreslås anslutas till 
kommunalt ledningsnät för dagvatten, inte ökar jämfört med 
befintliga förhållanden erfordras flödesutjämning med hjälp 
av fördröjningsmagasin.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Grundvattnet på platsen 
påverkas inte negativt på grund av föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

I den framtagna dagvattenutredningen har föroreningshalter 
simulerats i StormTac (Tyréns, 2022-01-19). För avrinnings-
område A1.b överskrider endast zink jämförelsevärdena men 
minskar efter exploatering i rening i dagvattendamm jämfört 
med utan rening. För avrinningsområde A3.b överskrider 
koppar, kvicksilver, kväve och fosfor jämförelsevärdena 
trots rening i dike. Dock minskar halterna av ämnena efter 
exploatering med rening i dike jämfört med utan rening. I 
avrinningsområde B1 överskrids jämförelsevärden en aning 
för kadmium (Cd), koppar (Cu) zink (Zn) och fosfor (P) med 
simulerad rening. I avrinningsområde B1 överskrids inga 
jämförelsevärden med simulerad rening. Jämförelsevärdena 
är inte några gränsvärden för just den här recipienten utan 
fungerar mer som en indikation i vilken storleksordning 

halterna kan hamna. Vid simulering av dike i StormTac 
förekommer ofta svårigheter att uppnå hög reningsgrad, 
vilket i sin tur kan ha en påverkan på föroreningshalterna i 
resultatet.

I StomTac-beräkningarna har den exploaterade marken 
angetts som industrimark vilken har en hög föroreningsbe-
lastning i simuleringen. Dammen har inte heller dimensio-
nerats, vilket gör att halterna är påverkningsbara beroende 
på hur dammen utformas med djup, permanent vattenyta 
och volym. Då inga ämnen överskrids i de större graderna 
påvisas ingen direkt risk att skada recipienten negativt efter 
exploatering. Det är dock viktigt att säkerställa att tillräcklig 
rening sker då utredningsområdet omvandlas till ett industri-
område med industrimark. Beroende på hur denna utformas 
samt vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas här, 
kommer föroreningsbelastningen se olika ut.

Föroreningsberäkningarna är gjorda på den markanvändning 
som ligger till grund för den här utredningen. Vid förändrad 
markanvändning behöver föroreningsberäkningarna uppda-
teras för att säkerställa att utredningsområdet inte minskar 
möjligheten för recipienten att uppnå MKN.

Släckvatten
Dagvatten tas om hand och renas inom området innan det 
släpps till recipient. Eventuellt förorenat släckvatten som inte 
kan samlas upp på de enskilda fastigheterna kan samlas upp 
i de föreslagna dagvattendammarna som kan stängas av och 
förhindra att släckvatten når recipient.

8. Störningar på platsen
Risk
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 använd-
ningen industri ( J). Inom denna användning tillåts exempel-
vis 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 den planerade bebyggelsen hamnar på 
ett säkert avstånd finns ett egenskapsområde med prickmark 
placerat längs med riksväg 40 (se bild). 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 (se 
bild). 
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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. 

M2 Friskluftsintag ska vara placerade på tak och det ska 
finnas möjlighet till nödstopp av ventilation. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa. Normen följs när strävan 
är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. 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 omkringliggande bostäder. 

Ljusstörningar
Planbestämmelsen f2 på plankartan reglerar att skyltar och 
liknande ej får vara blinkande eller rörliga. Detta reducerar 
risken att ljusstörningar ska uppstå för trafikanter som 
passerar på riksväg 40.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU.

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen VÄG på plankartan visar var den planerade 
vägen kommer att sträcka sig. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Huvudmannaskapet för användningen VÄG är kommunalt. 
Det innebär att det är kommunen (Borås Stad) som är 
huvudman för vägen. 

Kvartersmark
Bokstaven J står för användningen industri. Inom denna 
användning tillåts exempelvis produktion, lager och parti-
handel. E1 betecknar att transformatorstation får finnas. G 
betecknar drivmedelförsäljning. K betecknar användningen 
kontor. O1 innebär användningen hotell, det innefattar 
tillfällig övernattning och konferens. 

Bebyggandets omfattning
Planbestämmelsen e1 innebär att största byggnadsarea är 
70% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Prickmark 
innebär att marken enbart får bebyggas med komplement-
byggnader. Byggnadernas höjd regleras genom högsta 
totalhöjd, och detta illustreras på plankartan av en romb med 
en siffra. Totalhöjden som tillåts är för den södra tomten 16 
meter, och för den norra tomten 17 meter. 

Utformning
f1 innebär att fasader längre än 30 meter ska ges vertikal 
detaljering som avviker i färg, material eller textur.

f2 Skyltar och liknande får ej vara blinkande eller rörliga. 
Skyltmaster får inte överstiga byggnadens nockhöjd. 

f3 Utöver högsta totalhöjd får mindre tekniska anläggningar 
sticka upp. 

Utformning
m1 innebär att ventilation ska placeras högt och vetta bort 
från riksväg 40. Vid en olycka ska utrymning kunna ske bort 
från riksväg 40. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I oktober 2012 antogs Vision Borås 2025 av Kommunfull-
mäktige. Vision Borås 2025 består av sju strategiska målom-
råden, och till varje målområde finns ett antal strategier som 
konkretiserar hur målen ska uppnås. Detaljplanen är förenlig 
med vision Borås 2025.

 » Företagande växer genom samverkan: Borås Stads 
tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan 
mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av 
samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfäl-
len.
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Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad antogs av kommunfullmäk-
tige 12 april 2018. Översiktsplanen pekar ut en övergripande 
riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel 
och arbetsplatser. Målsättningen är att skapa en mer attraktiv 
och hållbar kommun. Detaljplanen är förenlig med översikts-
planen.

 » Tät och mixat: Den täta bebyggelsen ska ha så bred 
blandning som möjligt – av både människor och 
funktioner. Inom samma område samlas och blandas 
bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötes-
platser, kontor och andra icke-störande verksamheter. 
Bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer 
eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen 
integreras parker och grönytor av hög kvalitet. Ytkrä-
vande, transportberoende och störande verksamheter 
placeras utanför den blandade miljön. 

Miljömål
Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är kopp-
lade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje perspektiv 
finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra miljömålen 
realiseras. Detaljplanen är förenlig med följande perspektiv:

 » Hållbar samhällsplanering: Genom fysisk planering 
och på det sätt vi exploaterar ska vi bidra till långsiktig 
hållbar användning av mark och vatten.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubriker dagvatten, buller och risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning     
Kommunen har för avsikt att terrassera industrimarken 
inom planområdet inför försäljning. Övriga åtgärder inom 
kvartersmark ansvarar respektive köpare för.

För allmän plats (VÄG) gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för byggnation samt för framtida drift 
och underhåll av vägområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten och fjärrvärme. 

Föreslagna industrikvarter ligger inom Borås Elnät AB:s 
koncessionsområde. Borås Elnät AB ansvarar därmed för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna 
anläggningar för el. Koncessionsgränsen går genom planom-
rådet, väster om industrikvarteren.

Borås Elnät AB (Splitvision) ansvarar dessutom för fiberut-
byggnad.

Kommunen ansvarar för att erforderliga kompensations-
åtgärder vidtas, se rubrik 5, Mark – Kompensationsåtgärder.

Avtal        
2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen 
och Trafikverket gällande samverkan kring problembild 
och åtgärder i Viared. Denna resulterade i att kommunen 
beslutade sig för att ta fram en åtgärdsvalsstudie för Viared, 
se rubrik 3, Gator och trafik – Övergripande trafikfrågor.

Då föreslagna vägar ansluter till det statliga vägnätet, väg 40, 
krävs sannolikt avtal mellan kommunen och Trafikverket 
gällande genomförande, projektering och finansiering av 
föreslagna åtgärder. 

Fastighetsrättsliga frågor    
Planområdet omfattas av delar av fastigheterna Viared 13:1 
och Viared 14:19 som båda ägs av Borås Stad. Tillhörande 
fastighetsförteckning redovisar ett antal rättigheter inom 
planområdet avseende ledningar och väg. Rättigheterna och 
vilka konsekvenser detaljplanen innebär för rättigheterna 
ska utredas innan åtgärder vidtas som riskerar att påverka 
anläggningarna. Bedömningen är att någon eller några av 
rättigheterna kan komma att påverkas och behöva omprövas.

Nya fastigheter bildas genom avstyckning. Möjligheten att 
genomföra föreslagna åtgärder prövas av Lantmäterimyndig-
heten genom förrättning.

Ekonomi      
Kommunen bekostar iordningställande av kvartersmark, 
byggnation av ny väg, kompensationsåtgärder samt fastighets-
bildningsåtgärder. Kommunen får utökade driftskostnader 
för vägen. 

Föreslagna åtgärder för vägbyggnation, att terrassera mark 
med mera bedöms kosta ca 50 000 000 kronor. Kommunen 
kan tillgodogöra sig den värdeökning av kommunens mark 
som detaljplanen medför och får intäkter om ca 40 000 
000 kronor i samband med försäljning av industritomter. 
Intäkterna från denna detaljplan bedöms inte motsvara 
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kostnaderna. Denna detaljplan är dock en utökning av 
exploateringsprojektet Viared Västra och de totala intäkterna 
för Viared Västra bedöms överstiga de totala exploaterings-
kostnaderna som projektet medför. 

Utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, tele, värme 
med mera bekostas av respektive ledningsägare som finansie-
rar utbyggnaden genom anslutningsavgifter. 

Kostnaden för detaljplanen finansieras genom planavgifter 
som debiteras i samband med bygglov.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » är förenlig med översiktsplanen,

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse, eller

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning AB, 
2021-09-15). 

 » Dagvattenutredning (Tyréns, 2022-01-19).

 » ÅVS Borås Viared (Borås Stad, 2020-12-15). 

 » PM Trafikinfrastruktur Viared (Borås Stad, 2021-02-09)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jennyann Karlsson 
Byggledare 

Roger Andersson 
Byggledare

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se.

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.
Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
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till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista 
gång. Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna 
in dem skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är 
slut. Efter granskningstiden sammanställer och redovisar vi 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-

det till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 
Om förslaget ändras mycket efter granskningen kommer 
detaljplanen att granskas igen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd.

Planprocessen.
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Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

7. Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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