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VIARED 8:40
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Planändringens syfte är att möjliggöra byggnation av
bostäder på fastigheten Viared 8:40. I området ges
möjlighet att tillskapa 10-12 byggrätter för radhus och
villor i 2 våningsplan. Planområdet ligger i anslutning till Kust till kust-banan vilket medför både höga
bullervärden och vibrationer. I planarbetet har utredningar tagits fram för att visa på hur området påverkas
av järnvägen genom buller och vibrationer. Utredningarna visar att det genom åtgärder inom fastigheten går
att ändra markanvändningen till bostadsändamål.
Området är ca 4000 m2 stort och är sedan tidigare
planlagt som industrimark, men består för tillfället av
en öppen gräsyta omgärdad av träd samt några lägre
byggnader som används som enklare förråd.
Det pågår ett stort utvecklingsarbete i Sjömarken med
både nya vägdragningar och nya bostadsområden för
sammanlagt flera hundra bostäder. Den aktuella fastigheten är en viktig del i detta utvecklingsarbete.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, VIARED
8:40, Borås Stad, upprättad den 7 november 2014.

har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge, areal och markägare

1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planändringens syfte är att möjliggöra byggnation av
bostäder på fastigheten Viared 8:40, placerat söder om
Göteborgsvägen i Sjömarken. I området ges möjlighet
att tillskapa 10-12 byggrätter för radhus och villor i 2
våningsplan.

Planområdet är beläget väster om Borås centrum, i
tätorten Sjömarken. Avståndet till Borås centrum är
ca 5 km. Planområdet omfattar ca 4000 kvadratmeter
och avgränsas av järnvägen Kust till kust-banan i norr,
Gränsvägen i väster, Lyckebovägen i öster och Hästhovsvägen i söder. Området är privatägt till största
delen, med undantag för delen längst mot järnvägen
som ägs av Trafikverket.

1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har den 2007-09-24 beslutat om
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra
detaljplanen för fastigheten Viared 8:40 från inte störande industri till kontor. Kommunstyrelsen beslutade
därefter den 2008-10-06 att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra inriktning för detaljplanen för
Viared 8:40 från kontorssändamål till flerbostadshus.
Planuppdraget har initierats av fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 2008-12-11
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
inriktning för detaljplan för fastigheten.
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2.2 Borås 2025

Borås 2025 anger visionen för utvecklingen för staden
genom sju strategiska målområden. Planförslaget
stödjer målområdet om en levande landsbygd genom
attraktiva tätorter.
2.3 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Planen är förenlig med översiktsplanens spelregler för
en hållbar utveckling då bebyggelsen är lokaliserad i
lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken
så att behovet av transporter som belastar miljön
minimeras.
Marken som planområdet innefattar är i översiktsplanens kartdel utpekad som mark möjlig för bostadsbebyggelse med flerbostadshus. Kartdelen är dock inte
antagen av Kommunfullmäktige utan fungerar som en
bilaga till översiktsplanen.

Ortofoto över planområdet.

4

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planprogram för
Sjömarken centrum

slagskarta

Borås Stad, Västra Götalands
län, upprättat 4 april 2005.
Ändrat 2005-11-03
Godkännandehandling
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Området behandlades i en separat
planprocess, Detaljpplan för del av
Sjömarken, Räveskalla 1:76 m.fl.
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natur- och friluftsområde

Tord Lundborg
planchef

Viaredsjön

Dominic Wansbury
planarkitekt

Utsnitt ur planprogrammet med aktuellt planområde inringat i rött.
Området söder om Göteborgsvägen domineras av en
lägre villabebyggelse. Därför anses lägre bebyggelse
som radhus och villor ta mer hänsyn till omgivande
stads- och landskapsbild än vad högre flerbostadshus
skulle göra. Dessutom gör de höga bullernivåerna på
platsen området mer lämpligt för lägre bebyggelse.
2.4 Borås Stads Miljömål

I Borås Stads Miljömål framgår att staden planerar för
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Planen berörs av miljömålen för begränsad klimatpåverkan, och god bebyggd miljö. Genom förtätning i
bebyggda miljöer skapas bättre underlag för service
och bättre förutsättningar för ökad användning av
kollektivtrafik. Planområdet har god närhet och
tillgång till kollektivtrafik och på så sätt kan klimatpåverkan minskas. Det ska även finnas möjlighet att
fördröja dagvatten lokalt inom kvartersmarken. För att
skapa en god bebyggd miljö är det viktigt att utforma
byggnationen och omgivningen så att påverkan från
trafikbuller kan hållas nere då planområdet ligger nära
järnväg och trafikerad väg.

Gällande detaljplan från 1991 anger icke störande
verksamhet som användning.
2.5 Planprogram

Kommunfullmäktige godkände 2007-06-25 ett planprogram för Sjömarken Centrum med riktlinjer för
kommande detaljplanearbete. I planprogrammet finns
mål och förslag för utvecklingen av Sjömarken. Det
aktuella området har i planprogrammet blivit identifierat som lämpligt för industri som kan samlokaliseras
med bostäder.
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Detta skiljer sig mot detta förslag till planändring som
anger bostadsändamål inom området. Då det är högt
tryck på bostäder i Sjömarken och eftersom planområdet ligger centralt i Sjömarken med goda kollektivtrafikmöjligheter och tillgänglighet till befintlig
infrastruktur och service anses bostäder mer passande
som markanvändning i området.

2.7 Bostadsförsörjningsprogram

Planområdet redovisas i Borås Stads bostadsbyggnadsprogram med förslag på 15 byggrätter. Den föreslagna
bostadsbebyggelsen om ca 12 byggrätter för både
radhus och parhus skiljer sig därmed något i antalet.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen

2.6 Gällande detaljplaner

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.

Gällande detaljplan P 851, från 1991 anger att
marken ska användas för industriändamål med icke
störande verksamhet.
Angränsande fastighet väster om planområdet, Räveskalla 1:348, omfattas av byggnadsplan P 711 från
1979, som anger att marken på fastigheten ska användas för småindustri av sådan beskaffenhet att närboende inte vållas olägenhet. Den aktuella planändringen
bedöms därmed inte påverka möjligheten att bedriva
verksamhet på fastigheten då området enligt gällande
plan inte får vara störande för bostadsändamål.

Järnvägen är av riksintresse för kommunikation (MB
3 kap 8§). Att järnvägen är av riksintresse för kommunikation innebär att den ska skyddas mot åtgärder
som kan hindra eller försvåra utnyttjandet av vägen
som kommunikationsled. Detaljplanen bedöms inte
påverka riksintresset negativt.
Planområdet berörs inte av strandskydd från närliggande vattendrag.

Övrig bebygglese runt planområdet är planlagt som
bostadsändamål genom detaljplan P 851 och bedöms
inte påverkas negativt av den nya exploateringen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Översikt Sjömarken
Tydligare
centrum

Möjlig förtätning inom
Räveskalla 1:76

Ändring av nedre delen av
Räveskalla 1:25

Sjömarken
Utfarten till Hagavägen stängs av och trafiken
leds istället via den nya cirkulationsplatsen.
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Ny cirkulationsplats
Busshållplats flyttad
närmare centrum
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Stadsgata mellan cirkulationsplatserna. Smalare vägbana, bredare GCbana och färre utfarter. Möjligtvis
Skala 1:2000
annan markbeläggning.

Cirkulationsplats för att få
trafiken att flyta på bättre
och för att markera en fartsänkning genom orten.

Raderad väg
Stängd utfart
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Skiss på planerade nya bostadsområden och vägdragningar i Sjömarken. Sammanlagt är det flera hundra nya bostäder
som planeras i Sjömarken. Det aktuella planområdet ligger i högra nedre hörnet av skissen.
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Området är utsatt för höga bullernivåer och det följs
upp under kap. 5:6 Störningar. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen. En förutsättning för boendes hälsa och säkerhet är att trafikbullerstörningar och riskbild hanteras
enligt planens bestämmelser samt att buller och
vibrationsfrågorna följs upp i bygglov.

4. Omvärldsanalys
4.1 Sjömarken

Borås Stad har i flera övergripande dokument visat på
en inriktning och vilja på att satsa på utvecklingen av
de tätorter som ligger på landsbygden. Utvecklingen
av stad och land går hand i hand då många invånare
söker det mindre samhället och landsbygdens möjligheter med närhet till mark och natur. Utveckling av
landsbygden och dess tätorter är därför en viktig del
i arbetet med att skapa en starkare kommun. Enligt
översiktsplanen ska lokalisering av ny bebyggelse ske
invid befintlig bebyggelse för att begränsa kostnaderna för kommunal service, samtidigt som den ska
stärka områdets möjligheter till handel, skola och
service samt förstärka underlaget för kollektivtrafiken.
Sjömarken med dess läge bara 15 minuter från Borås
stadskärna med buss, och närheten till Viaredssjön gör
orten attraktiv och viktig att satsa på i utvecklingsprojekt.
I planprogrammet för Sjömarken från 2005 föreslås en
miljöupprustning av de centrala delarna av Sjömarken.
Det föreslås nya bostäder och även centrumfunktioner.
Sedan dess har flera detaljplaner i centrala Sjömarken
förverkligats och ett antal nya planar är på gång. Sammanlagt handlar det om flera hundra bostäder samt
potentiella handelsytor, vilket gör Sjömarken till ett än
mer attraktivt alternativ både för nya och kvarboende
invånare.
Sjömarken har saknat ett tydligt centrum till skillnad
från grannorten Sandared, trots en liknande befolkningsmängd. Genom en förtätning längs Göteborgsvägen skapas möjligheter för ett tätare och livligare
centrum i Sjömarken. Norr om vägen planeras flerbostadshus med möjlighet till lokaler i bottenvåningen
ut mot gatan. Vägen är tänkt att smalnas av och göras
om till en stadsgata genom orten, vilket också innebär
att hastigheten sänks. För säkrare in- och utfarter mot
Göteborgsvägen planeras det för två cirkulationsplatser
samt att vissa utfarter stängs av.

Planområdet är idag bebyggt med tre lägre byggnader
som fungerar som förråd.

En stor gräsyta kantad av träd och en grusplan för parkering utgör stor del av planområdet.

På andra sidan Gränsvägen ligger en numera nedlagd
industirilokal.

Omgivande bebyggelse består främst av lägre enbostadshus.

Lyckebovägen går från planområdet ner till Viaredssjön.
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Sjömarken har ett bra pendlarläge mot Borås med tät
trafik från både linje 5 och 404 och endast 15 minuters resa till centrala Borås. När Götalandsbanan är
byggd skulle det dessutom kunna finnas möjlighet till
en pendeltågsstation i centrala Sjömarken. Våren 2015
förbättras kommunikationerna till Sandared då gångoch cykelvägen mellan orterna färdigställs.
Delområde 1

4.2 Bebyggelse i bullerutsatta lägen

Byggnaderna inom planområdet kommer att lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt.
Det innebär bland annat att hänsyn tas till prognostiserade trafikförändringar. Skydd mot buller kommer
att finnas genom bullerplank och tekniska lösningar
inne i byggnaderna. Planen säkerställer att den slutliga
bebyggelsen genom yttre åtgärder kan utformas så att
de gällande kraven i Boverkets Byggregler uppfylls för
boendemiljön samt att det finns gemensamma uteplatser till husen som utformas så att gällande riktlinjer/
regler för buller vid uteplats i anslutning till bostad
uppfylls.
Områdets är bullerutsatt genom sin närhet till både
tågtrafiken på Kust till kust-banan och Göteborgsvägen. Detta gör att vissa lägenheter kan behöva göra
avsteg från gällande riktlinjer för buller. Men eftersom
planområdet är beläget centralt i en av kommunens
tätbebyggda orter, det är nära till kollektivtrafik och
att byggnaderna bidrar på ett betydande sätt till en
bättre bostadsmiljö vid ett stort antal andra planerade
bostäder/verksamheter anser Borås Stad att skäl till
avsteg finns.
4.3 Barnperspektivet

Det finns en lekplats på Maskrosvägen 200 meter från
planområdet.
Gång- och cykelvägnätet förbinder planområdet med
skolor i Sjömarken och även till friluftsområdet Paradiset/Räveskalla.

5. Planeringsförutsättningar och
förändringar
5.1 Natur och kultur
5.1.1 Mark och vegetation

Fastigheten består idag av en öppen grusyta kantad av
gräsytor med träd. Grusytan används som parkering
och norr om parkeringsytan finns tre lägre byggnader
som används som enklare förråd.
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Delområde 2

Delområde 1 och 2 från den geotekniska undersökningen
av planområdet.
5.1.2 Geoteknik och markföroreningar

En geoteknisk undersökning har tagits fram av WSP,
daterad 2014-04-02.
Undersökningen visar att jorden inom undersökningsområdet består överst av fyllningsmaterial, sedan
kommer ett lager organisk jord som underlagras av
sedimentära silt- och sandlager och därefter kommer
ett lager grövre friktionsjord med okänd mäktighet.
Silt- och sandlagren ska förutsättas vara flytbenägna
vid hög vattenkvot. Djup till berg är inte undersökt.
Området har delats in i två delområden med avseende
på grundläggning.
Delområde 1 återfinns i den norra delen av undersökningsområdet. Byggbarheten inom delområde
1 är mindre god. Enligt undersökningen krävs där
grundförstärkning genom förslagsvis urgrävning av
all fyllnadsmassa och organisk jord där byggnader,
hårdgjorda ytor och övriga konstruktioner ska anläggas. Utskiftningsdjupet uppskattas bli mellan ca 1 och
5 m. Utredningen beskriver också att separata stabilitetsutredningar ska utföras för schakter i närheten av
järnvägsbanken och Gränsvägen.
Delområde 2 återfinns i den södra delen av undersökningsområdet. Byggbarheten inom delområde 2
är mindre god eller god. Även här krävs enligt undersökningen grundförstärkning genom förslagsvis
urgrävning av all fyllnadsmassa och organisk jord där
byggnader, hårdgjorda ytor och övriga konstruktioner
ska uppföras. Utskiftningsdjupet uppskattas till mellan
ca 0,5 och 1,2 m.
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Grundvattenytan ligger, enligt utförda mätningar i
februari 2014, strax under markytan i norra delen av
området och sluttar nedåt till ca 1,4 m djup under
markytan i söder. Detta innebär att schaktningsarbeten kan komma att utföras under grundvattennivån.
Utredningen beskriver också att den höga grundvattennivån innebär att höjdsättningen inom området
bör vara högre än befintlig marknivå. Detta för att
klara dräneringar för gator och byggnader samt för
att minska risken för eventuella översvämningar vid
framtida höga vattenstånd. Grundvattennivåer bedöms
kunna stiga högre än vad som nu är uppmätt.
Den översiktliga miljötekniska undersökningen påvisar inga föroreningar som överskrider de i undersökningen använda riktvärdena i vare sig jord eller vatten.
5.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som
normalriskområde för radon gäller generellt att man
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
Därför bör, enligt gällande anvisningar från Boverket,
grundläggning utföras radonskyddande. Rådet innebär
att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden
utformas så att luft från marken förhindras att tränga
in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid
ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc.
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen.
5.1.4 Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

5.2.3 Offentlig service

Sjömarkenskolans låg- och mellanstadieskola ligger
ca 1 km nordväst om planområdet tillsammans med
ett mindre bibliotek. Högstadieskolan Sandgärdsskolan ligger i Sandared, ca 3,5 km från planområdet. I
Sjömarken finns tre förskolor med ett avstånd på 200
meter upp till ca 2 km från planområdet. Samtliga har
begränsad kapacitet och det finns ett underskott på
barnomsorgsplatser i Sjömarken.
5.2.4 Kommersiell service

Livsmedelsbutik med apoteksombud, restaurang och
butik finns 600 meter väster om planområdet. En
större stormarknad finns ca 1,5 km öster om planområdet. Avståndet till Borås centrum är ca 5 km.
5.2.5 Tillgänglighet

Terrängen har måttliga lutningar så fastigheten har bra
förutsättningar för att bli tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning.
5.2.6 Planförslag

Planförslaget möjliggör tillskapandet av ca 10-12 radhus, parhus eller kedjehus samt en villa.
För den tomt som föreslås för villabebyggelse i områdets södra del redovisas en största tillåtna byggnadsarea på 35% av byggrätten. För radhus i områdets norra
del redovisas en byggnadsarea om 40 respektive 45 %
av byggrätterna. I detta område tillåts inte friliggande
enbostadshus. Radhusen tillåts uppföras i 2 våningar,
med möjlighet att anordna takterrass, sammanlagt
max 9,0 meter i högsta byggnadshöjd. Villatomten har
en högsta byggnadshöjd satt till 7,0 meter.
5.3 Friytor och rekreation

5.2 Bebyggelseområden
5.2.1 Befintlig bebyggelse

Planområdet är i dagsläget bara bebyggt av tre lägre
byggnader som idag fungerar som enklare förråd. Planområdet ansluter till en lägre bebyggelse mot Hästhovsvägen och Lyckebovägen som främst består av
friliggande enbostadshus med sadeltak. Byggnaderna
är i 1,5-2,5 våningar med fasader av puts och träpanel.
5.2.2 Arbetsplatser

På andra sidan Gränsvägen finns närliggande arbetsplatser. Arbetsplatser i Borås centrum ligger inom en
halvmils avstånd öster om planområdet och hållplats
för kollektivtrafik ligger på 200 meters avstånd med
relativt god försörjning. Arbetsplatser i Viared verksamhetsområde ligger söder om planområdet på ca 2
km avstånd.

Det stora strövområdet Paradiset/Räveskalla ligger
ca 500 meter från planområdet med motionsspår,
fotbollsplan och lekplats.
Sjömarkenbadet ligger ca 700 meter från planområdet
med badplats och mindre rekreationsstråk.
I Grönområdesplanen för Borås Stad, antagen 2014,
beskrivs strövområdet Paradiset/Räveskalla och närparken Sjömarkenbadet. Båda har höga friluftsvärden,
och strövområdet har även rekreations- och besöksvärden. Klassning har skett för de områden som bedömts
som värdefulla inom kommunen och båda nämnda
grönområden tillhör klass II - mycket höga värden.
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5.4 Gator och trafik

5.5.3 El, tele och opto

5.4.1 Gatunät

Planområdet föreslås trafikmatas från Lyckebovägen,
men planen ger även möjlighet för trafikmatning från
Gränsvägen.
Gränsvägen korsar Kust till kust-banans järnväg, vilket
medför att det kan bli köer då tåg passerar och kan
påverka in- och utfarten från planområdet. Planområdet beräknas tillföra ca 10-12 bostäder i området. Om
de boende gör två resor med bil fram och tillbaka om
dagen kommer det generera ca 50 trafikrörelser. Kommunen bedömer att området går att bebygga utan att
störningarna i området påverkas betydligt.
5.4.2 Gång- och cykeltrafik

Det finns idag asfalterad cykelväg från Sjömarken in
till Borås centrum men cykelvägnätet i Sjömarken är
mindre utvecklat. Hösten 2014 startar arbetet med
att förbinda Sjömarken med Sandared med gång- och
cykelbana.
5.4.3 Kollektivtrafik

På Göteborgsvägen, på andra sidan järnvägen, går tre
busslinjer dagligen (5, 404 och 159), vilket ger en relativt hög turtäthet. Busshållplatsen Sjömarken Station
ligger ca 200 meter från planområdet, och därifrån tar
det ca en kvart in till Borås centrum.
5.4.4 Parkering

Parkeringsbehovet ryms inom fastigheten och sker i
planområdets norra del. Parkering görs öppet eller i
garage/carport med sluten vägg för att fungera som
bullerskydd mot järnvägen. Antalet parkeringsplatser
ska uppfylla normen för Borås stads parkeringsbehovstal i kommunens tätorter. Enligt normen ska
gruppbyggda småhus ha 13 parkeringsplatser per 1000
m2 bruttoarea. Vid byggnation i två våningar med
maximal byggnadsarea så krävs totalt ca 23 parkeringsplatser. I uppritat förslag på illustrationskartan finns
26 parkeringsplatser, varav 14 i garage.
5.5 Teknisk försörjning
5.5.1 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp finns framdraget till området, med
en god kapacitet att klara aktuell utbyggnad. Förbindelsepunkter kan upprättas till källarlösa byggnader.
5.5.2 Värme

Möjlighet finns att försörja området med fjärrvärme
som finns väster om planområdet.
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Planområdet ansluts till befintligt el- och telenät.
Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte kräva en
transformatorstation.
5.5.4 Avfall

Ett soprum kan placeras i anslutning till Lyckebovägens vändzon, samt längs med Gränsvägen och
Hästhovsvägen.
5.5.5 Dagvatten

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten lokalt
inom kvartersmarken. En ny dagvattenledning anläggs
norr om området för att öka kapaciteten i området.
Tillsammans med den befintliga dagvattenledningen
ska de två ledningarna klara av framtida belastningar
som uppkommer av klimatförändringar samt nyexploateringar längre upp i Sjömarken. För att klara
översvämningsrisken bör fastigheterna ha en lägsta
markhöjd på +153 möh.
5.6 Störningar
5.6.1 Buller

Området belastas av trafikbuller från både Göteborgsvägen och Kust till kust-banans tågtrafik. Eftersom det
är vanligt att områden i tätorter har för höga bullervärden så har Boverket tagit fram kriterier för när det
kan vara motiverat med avsteg från riksdagens riktvärden. På fastigheten Viared 8:40 tillåts speciallösningar
för buller eftersom området har andra miljömässiga
fördelar. Borås Stad har tagit fram en vision för Borås
2025 som anger utvecklingen för kommunen, där
man pekar ut vikten av en levande landsbygd genom
attraktiva tätorter. I översiktsplanen ÖP06 anges området lämpligt för bostäder. Det aktuella planområdet
ligger mycket centralt i tätorten Sjömarken och är en
del av en större utveckling som sker i Sjömarken med
flera nya bostadsområden och ändringar i trafikstrukturen som tillsammans kommer leda till att Sjömarken
utvecklas till en starkare tätort. Planområdet ligger i
ett område som är exploaterat med bostäder och tål
förtätning, dessutom ger närheten till kollektivtrafiken
goda pendlarmöjligheter då det endast tar 15 minuter
in till Borås innerstad. Infrastruktur med vägar, fjärrvärme och VA finns utbyggt i området vilket bidrar
ytterligare till att exploateringen skulle bidra till en
hållbar stadsplanering.
En trafikbullerutredning har gjorts av WSP på uppdrag av Mjöbäcks Entreprenad AB, daterad 2014-0506, reviderad 2014-09-30. Ekvivalenta ljudnivåer utan
åtgärder ligger mellan 51-63 dB(A) för andra våningen
år 2030.
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Bullerkartläggning med beräknade värden för år 2030 av trafikbuller från Göteborgsvägen samt järnväg. Övre karta
visar situation utan åtgärder, nedre visar situation med bullerplank vid garage/carport. Kartans färgkartering visar
ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark från järnvägstrafiken. Tabellerna visar våningsplan, ekvivalent ljudnivå, max
ljudnivå från järnväg, max ljudnivå från väg.
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Eftersom de nationella bullerreglerna kan variera över
tid, anser Borås Stad att det inte är lämpligt att fastställa specifika bullernivåer i detaljplanen. Därför har
en generell planbestämmelse skrivits in på plankartan
som hänvisar till de regler och riktlinjer som för tillfället gäller vid byggnation.
Genom ett 6 meter högt bullerplank längs järnvägen i
den nordvästra fastighetsgränsen och 2-4 meter höga
bullerplank söderut på den östra och västra sidan
av fastigheten går det att få ner bullervärdena så att
Boverkets rekommendationer (2014) om den ekvivalenta ljudnivån klaras längs med alla fasader för första
våningen. För andra våningen beräknas sammanlagt
nio punkter överskridas, vilka beräknas få nivåer mellan 55-60 dBA. Mest utsatt är de norra fasaderna på
byggnaderna, men även gavlarna som vetter väster och
öster ut mot trafiken utsätts för nivåer över riktvärdet.
Vid respektive radhus uteplats överskrids gällande
riktvärden för maximala ljudnivåer vilket gör att tysta
uteplatser inte klaras vid fasader. Därför behöver en
gemensam uteplats med lokalt bullerplank anläggas. Även takterrasser behöver avskärmas från buller.
Genom extra omsorg om planlösning, utformning,
materialval, samt fasad- och fönsterdimensionering
kan inomhusvärden för buller klaras.
5.6.2 Vibrationer

WSP Environmental, Akustik har i under våren 2014
undersökt och mätt vibrationer genererade av tågtrafik
på Kust till kust-banan. Av mätresultaten framgår att
inom aktuellt utbyggnadsområde visas höga vibrationsnivåer.
Mätresultaten visar även på en komplex utbredning av
de tåginducerade vibrationerna. I den östra delen av
området är responsen från passerande tåg låg medan
komfortvärden från tågpassage i övriga delar av området är höga till mycket höga.

Åtgärder som enligt utredningen eventuellt kan
reducera vibrationsnivåerna är utskiftning (urgrävning och återfyllning av lämpligt material) av fyllning
och organisk jord, vilket nämns i den geotekniska
undersökningen. Som komplement till utskiftning kan
pålning med lämplig påltyp till fast grund eller berg
vara ett alternativ.
Utredningen rekommenderar fördjupade studier vad
gäller lämplig grundläggning för kommande bostäder
samt kompletterande vibrationsmätning för avgränsning av områden där extraordinära vibrationsreducerande åtgärder krävs.
5.6.3 Risk

COWI har utfört en riskutredning (2014-06-13) med
anledning att undersöka och bedöma om olycksriskerna avseende transporter av farligt gods på Göteborgsbanan är acceptabla. Riskutredningen bedömer att
föreslagen exploatering är möjlig förutsatt att hänsyn
tas till vissa skyddsåtgärder. Följande skyddsåtgärder
rekommenderas:
- Minsta avstånd mellan bostäder och järnvägen ska
vara minst 30 meter. Avståndet bedöms vara tillräckligt för det aktuella området då föreslagen markanvändning innebär en liten etablering.
- Minsta avstånd mellan järnvägen och carports ska
vara 15 meter. Sannolikheten att en urspårad järnvägsvagn ska hamna på ett avstånd av 15 meter eller
mer från spåret är låg.
- Området mellan bostäder och järnvägen ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande
vistelse, t.ex. bör inte lekplatser, uteplatser etc. placeras
inom detta område.

Grönt tak på
garage

6 meter högt
plank
Sektion av området som visar det 6 meter höga bullerplanket mot järnvägen.
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6.3 Hushållning med naturresurser

Lokalisering av bostadsbebyggelse inom planområdet
innebär goda förutsättningar för hushållning med
naturresurser genom begränsat transportbehov då det
finns goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och fjärrvärmeanslutning. Planområdets norra
del är sedan tidigare i anspråkstaget för bebyggelse.
6.4 Miljö
6.4.1 Kulturvärden och landskapsbild

Karta som visar utbredningen av det område som ligger
inom risk för översvämning på fastigheten vid ett beräknat högsta flöde.

Inga kulturvärden påverkas inom detaljplaneområdet.
Att bebygga Viared 8:40 innebär att en i stort sett outnyttjad tomt bebyggs vilket skapar en tydligare entré
till bostadsområdet och blir ett tillskott i landskapsbilden genom att introducera en ny bostadsform i området som idag domineras av friliggande enbostadshus.
6.4.2 Infrastruktur

Befintlig infrastruktur kan nyttjas.
- Barriär/skydd mellan studerat område och järnvägen
ska finnas som motverkar att vätska kan rinna in på
området. Förslag på barriär kan vara vall, dike eller
plank som är tätt i nederkant.
- Inom 50 meter från närmsta järnvägsspår ska väggar
och tak som vetter mot järnvägen förses med ytskikt i
obrännbart material.
På andra sidan Gränsvägen har tidigare legat en
mindre industri som monterade elmotorer, hydraulpumpar, tankar mm till kompletta hydraulikenheter.
Industrin är numera nedlagd och kräver inget säkerhetsavstånd.

6. Konsekvenser
6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att planen inte medför
någon betydande miljöpåverkan men att det är viktigt
att belysa följande frågor i detaljplanen:
Trafikbuller
Geoteknik
Vibrationer
Risk
Dagvatten
Stadsbild

6.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar och vatten bedöms inte komma att överskridas
pga. den användning som medges i detaljplanen.
6.5.2 Vattenavrinning

Planområdet ligger inom vattenförekomsten av Gränsbäcken som rinner ner mot Viaredssjön. Gränsbäcken
påverkar inte planområdet i form av vattenavrinning
då den är kulverterad.
6.5.3 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad,
upprättad 2010.
Området löper risk för översvämning från Viaredssjön vid dagens beräknat högsta flöde motsvarande en
vattennivå på +152,8. Dagens nivå ligger på +150,66.
Översvämningsutbredningen för beräknat högsta flöde
representerar ett extremt scenario med mycket lång
återkomsttid (i storleksordningen 10 000 år).
Hänsyn till översvämningsrisken tas genom att en information införs på plankartan om att lägsta golvhöjd
bör vara +153,1 möh för att undvika översvämning.
6.5.4 Trafikmiljö

6.2 Hållbar utveckling

Bostadsbyggnation inom planområdet är ur hållbarhetssynpunkt lämplig, vilket framgår av nedanstående
redovisning.

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
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6.5.5 Buller

Bostäderna kommer att vara utsatta från trafikbuller
från främst Kust till kust-banans järnväg, men även
från Göteborgsvägen norr om planområdet. Bullerskyddsåtgärder föreslås, som enligt råd och riktlinjer
ger en godtagbar utomhusmiljö med hänsyn till
trafikbuller. Dock kommer det höga bullerplank som
krävs för att sänka bullernivåerna påverka stadsbilden
i området.Planket kommer även leda till att entrén till
området via järnvägsöverfarten kantas av ett upp till 6
meter högt plank på ena sidan vilket förändrar bilden
för de som redan bor i området.
6.5.6 Skakning/vibrationer

Området är utsatt för vibrationer från Kust till kustbanan. Värdena förstärks av marksammansättningen.
Genom att schakta bort torvlagret ner till fast mineraljord alternativt ha grundläggning på pålar ner till fast
mark bedöms vibrationerna hamna på värden under
gränsvärdena.
6.5.7 Risk/farligt-gods-transport

Området är beläget nära Kust till kust-banan som är
transportväg för farligt gods. Därför har en riskutredning tagits fram för att säkerställa att planområdet är
lämpligt för 10-12 nya bostäder. Riskutredningen visar
att risken är låg och acceptabel. De skyddsåtgärder
som rekommenderas finns med som planbestämmelser
genom att bl.a. inte tillåta bostadsbyggnation närmre
än 30 meter från järnvägen, eller att carports inte
placeras närmare än 15 meter från järnvägen.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
7.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
7.3 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
7.4 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, risker, buller, dagvatten och vibrationer utgör planunderlag.
7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar. Arbetet har skett i samverkan med exploatören.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Eva-Marie Larsson

planchef			planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, VIARED
8:40, Borås Stad, Västra Götalands
län, upprättad den 7 november 2014.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom
kvartersmark. Den del av fastigheten Järnvägen 4:1
som finns inom planområdet består i huvudsak av
mark som har begränsningar kring områdets bebyggande. Det innebär att ägaren av fastigheten Viared
8:40 samt ägaren av fastigheten Järnvägen 4:1 bör
träffa överenskommelse om marköverlåtelse för att
hela byggrätten inom planområdet ska kunna utnyttjas.
2.4 Huvudmannaskap

2. Organisatoriska frågor
Kommunstyrelsen har den 2007-09-24 beslutat om
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra
detaljplanen för fastigheten Viared 8:40 från inte störande industri till kontor. Kommunstyrelsen beslutade
därefter den 2008-10-06 att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra inriktning för detaljplanen för
Viared 8:40 från kontorssändamål till flerbostadshus.
Planuppdraget har initierats av fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 2008-12-11
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
inriktning för detaljplan för fastigheten.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:

Planen innehåller ingen allmän platsmark.
2.5 Avtal

Planen innehåller inga fastighetsindelningsbestämmelser vilket förutsätter att frivilliga överenskommelser
kring marköverföring och kring rättighetsupplåtelser
kan träffas mellan berörda fastighetsägare.
Enligt planbeskrivningen ska en dagvattenledning anläggas i den norra delen av planområdet. Ett 4 m brett
u-område har reserverats för ändamålet. Ledningsägaren bör träffa överenskommelse med berörd markägare (f.n. Trafikverket) kring ledningsupplåtelse inom
u-området. Om ledningsägaren önskar ta i anspråk
områden utanför u-området, kommer överenskommelsen behöva reglera även den frågan.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Samråd		

4 kvartalet 2014

Granskning

1 kvartalet 2015

Antagande

2 kvartalet 2015

Viared 8:40, ägs av Fastighets AB Deriv 8:40

Laga kraft

3 kvartalet 2015

Järnvägen 4:1, ägs av Staten, Trafikverket

3.1 Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.

3.2 Fastighetsbildning

För att bringa fastigheterna Viared 8:40 och Järnvägen
4:1 i överensstämmelse med detaljplanen kommer det
krävas förändring i fastighetsindelningen. Inledningsvis kan det vara aktuellt att bilda en exploateringsfastighet som omfattar all kvartersmark inom planområdet. Om Viared 8:40 senare ska delas upp i flera
fastigheter, kan det bli aktuellt att inrätta gemensam-
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hetsanläggning som tillgodoser fastigheternas gemensamma behov. Den kan t.ex. innehålla gemensamma
vägar, gångvägar, VA-anläggningar, bullerplank etc.
3.3 Servitut och ledningsrätt

Viared 8:40 belastas av ett avtalsservitut för väg. Om
rättigheten riskerar att påverka exploateringen bör
parterna i tidigt skede reglera frågan genom överenskommelse.
Planområdet korsas av befintliga allmänna vatten-, avlopp- och dagvattenledningar. Fastighetsförteckningen
innehåller inga uppgifter om att dessa ledningar skulle
vara tryggade med servitut eller ledningsrätt. Det är
inte uteslutet att det kan finnas muntliga avtalsrättigheter eller avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda
genom inskrivning. Bildande av ledningsrätt alternativt inskrivning av eventuella rättigheter kan undanröja den bristen.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Det finns möjlighet att ansluta området till kommunalt vatten- och avlopp som finns i anslutning till
planområdet.
Framtida bebyggelse kan även anslutas till fjärrvärmenätet som finns väster och söder om området.
En befintlig dagvattenledning löper genom planområdet. För att öka kapaciteten planeras även en ny
dagvattenledning norr om området.
4.2 El och tele

Ledningar för tele och bredband finns utbyggda i
anslutning till området.

riskområde vad avser radon. Boverkets anvisningar
anger att grundläggning bör utföras radonskyddande för att inte riskera att luft från marken
tränger in i byggnader.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Det befintliga gatunätet bedöms klara trafikökningen från planområdet. Planen kommer inte
medföra några kostnader varken för inlösen eller
för iordningställande av allmän plats.
Kommunens kostnader för upprättandet av detaljplanen täcks genom intäkter från ett med exploatören upprättat plankostnadsavtal.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för ägaren av
Viared 8:40
5.2.1 Kostnader

Kostnader som följer av upprättat plankostnadsavtal.Kostnader förenade med förvärv av del av
Järnvägen 4:1.
Fastighetsbildningskostnader för marköverföring,
bildande av gemensamhetsanläggningar, eventuell
inlösen av rättigheter etc.
Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).
Kostnader som följer av bygglovshanteringen.
Kostnader för byggnation och för utbyggnad av
tekniska anläggningar inom kvarteret.
Om exploateringsfastigheten i framtiden ska delas
upp i flera enheter, tillkommer förrättningskostnader för t.ex. avstyckning, bildande av servitut,
inrättande av gemensamhetsanläggningar etc.
5.2.2 Konsekvenser

4.3 Trafik

Befintligt gatunät bedöms klara den trafikökning som
exploateringen kan tillföra. Inga åtgärder bedöms
därför vara nödvändiga.
4.4 Geoteknik

En geoteknisk utredning har tagits fram. Den anger
att byggbarheten som mindre god i norra delen och
mindre god eller god i den södra delen av området.
Den ger förslag på krav på grundläggning och arbetssätt i byggnadsskedet.
4.5 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normal-

Exploatören kommer genom detaljplanen kunna
tillgodogöra sig den värdestegring som planen
medför.
5.3 Ekonomiska konsekvenser för ägaren av
Järnvägen 4:1
5.3.1 Kostnader

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra några kostnader för fastighetsägaren.
5.3.2 Intäkter

Fastighetsägaren får intäkter från försäljning av
kvartersmark till ägaren av Viared 8:40 samt för
markupplåtelse för den nya dagvattenledningen
som avses anläggas.
5.4 Ledningsåtgärder
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Respektive ledningsägare bekostar utbyggnad av ledningar, som vatten, avlopp, spillvatten, el, tele, värme
m.m. fram till anslutnings- eller förbindelsepunkt.
Inom kvartersmarken är det respektive fastighetsägare
som bekostar utbyggnaden.
5.5 Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare

Utbyggnaden av de allmänna ledningarna finansieras
genom anslutningsavgifter eller genom avtal mellan
ledningsägare och fastighetsägare.
En ny dagvattenledning norr om planområdet kommer behöva anläggas. Ledningsägaren får kostnader
för utbyggnad och för markintrång. Ledningsägaren
kommer även få kostnader för att säkerställa den nya
ledningen.
Kostnader uppkommer för upprättande av nya anslutnings- eller förbindelsepunkter. Ledningsägarna får
intäkter från anslutningsavgifter.
5.6 Plankostnader

Enligt det plankostnadsavtal som finns upprättat ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.

Markavdelningen
Exploateringsingenjör
Edward Isaksson

ANTAGANDE
SAMRÅD
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