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Kommundelsnämnd Sandhult har juni 2006 begärt en utredning av strandområdet i
Sandared. Kommunstyrelsen har augusti 2009 gett Stadskansliet i uppdrag att
studera den framtida markanvändningen för strandområdet i Sandared. Det sker
genom detta planprogram
Stadskansliet har tillsammans med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsdel Väster och Tekniska
förvaltningen tagit fram ett förslag till planprogram för del av Sandared.
Planprogrammet har varit föremål för samråd och varit utställt.
Syftet med planprogrammet är att belysa förutsättningarna och ta fram en vision
för hur strandområdet i Sandared bör nyttjas i framtiden.
Planprogrammet kommer att lägga fast riktlinjer för kommunens fortsatta arbete
med området och kommer att ligga till grund för framtida detaljplaner i området.
Området är beläget i tätorten Sandared, ca 1 mil från Borås centrum. Området
omfattar ca 17,5 ha och tillhör Stadsdel Väster.
Planprogramsområdet sträcker sig från Kust till kustbanan i norr och Viaredssjön i
söder. Det omfattar området mellan Badvägen i väster och Strandvägen i öster.
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-19, § 485
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föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Planprogrammet för del av Sandared godkännes.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med stöd av planprogrammet,
påbörja detaljplanearbete i Sandared där det finns intresserade markägare.
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Planprogrammet för del av Sandared godkännes.
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detaljplanearbete i Sandared där det finns intresserade markägare.
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Sammanfattning

Sammanfattning

Normalt planförfarande
Beslut

Sandared är på gång att förskönas. Fastighetsägaren till Sandared 1:81 vill ersätta delar av den centralt belägna industrilokalen till flerbostadshus. Den äldre delen av industrilokalen
avses behållas. Den stora industrilokalen står idag delvis tom
med stängsel runt om. Att förädla området med bostäder kan
göra strandområdet mer attraktivt. Samtidigt ger det möjlighet för invånare i Sandared att bo kvar och bidrar till en mer
blandad befolkning.
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Detaljplan utställning

Industrivä
gen

Rekreationsområdet utmed stranden och vid Sandaredsån
föreslås vara kvar som det är idag. Det är en välutnyttjad och
populär del av Sandared. En gångväg föreslås mellan Sjöstigen och Promenaden, för att förbättra möjligheten att röra
sig i naturområdet ytterligare. Förslaget är helt i linje med
kommunens översiktsplan.

Sporthall

Detaljplan samråd

Göteborg
svägen

Idag saknas möjligheten att ta sig från den västra järnvägsövergången till den östra järnvägsövergången med bil. Därför
föreslås Industrivägen förlängas till Strandvägen. På så sätt
förbättras tillgängligheten och framkomligheten i området.

1:528

15 februari- 15 april 2011

Program godkännande

I samband med planläggningen ses omgivningen över.
Lägenheter istället för befintlig industri vid Promenaden kan
komplettera befintlig villabebyggelse. Bostäder passar bättre
in i området och den tunga trafiken försvinner. Tennisklubben har framfört önskemål om att tennisbanorna ska flyttas
närmare tennishallen. Det medför att ytorna där
tennisbanorna ligger idag kan nyttjas för bostäder och dagvattenhantering.

Skola

Datum

Program samråd

Orienteringskarta över planprogramsområdet
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Inledning

Planprogram
1 Inledning
1.1 Plandata
Området är beläget i tätorten Sandared, ca 1 mil från Borås centrum. Området omfattar ca 17,5 ha och tillhör Stadsdel Väster.
Planprogramsområdet sträcker sig från Kust till kustbanan i norr
och Viaredssjön i söder. Det omfattar området mellan Badvägen
i väster och Strandvägen i öster. Det är ett attraktivt område med
en vacker miljö i sjönära läge.
Området har en tydlig koppling till såväl centrum i Sandared som
till strandområdet utmed Viaredssjön. Där ryms industrilokaler,
spridd villabebyggelse och flera idrotts- och friluftsanläggningar:
en tennisklubb, en scoutstuga och ett segelsällskap.
Området angränsar även till ett välanvänt och uppskattat bad- och
rekreationsområde som angörs via Badvägen. Det lockar till sig
besökare från både Sandared och andra delar av kommunen.

1.2 Syfte
Syftet med planprogrammet är att belysa förutsättningarna och
ta fram en vision för hur strandområdet i Sandared bör nyttjas i
framtiden.
Planprogrammet kommer att lägga fast riktlinjer för kommunens
fortsatta arbete med området och kommer att ligga till grund för
framtida detaljplaner i området.

1.3 Visioner och mål
Från kommunens sida finns önskemål om att väva in bostäder i
området och att minska skyddsavståndet till befintliga industrier.
Strandområdet utgör en attraktiv del i Sandred och bör därför
nyttjas på bästa sätt.
Visioner och mål för programarbetet:
• Att ge förutsättningar för att ändra de detaljplaner som
området omfattas av.
• I området finns idag tomma industrilokaler. Planprogrammet ska studera om det finns möjlighet att
utveckla området genom en förädling med bostäder.
• Tennisklubben har framfört önskemål om att flytta
nuvarande utomhusbanor. Planprogrammet ska studera
om det finns möjlighet att placera dem vid tennishallen.
Det medför i så fall att ytorna där tennisbanorna är belägna idag kan nyttjas på ett annat sätt.
• En översyn av trafiktillgänligheten i området ska göras.

Flygbild över programområdet

1.4 Uppdrag
Kommundelsnämnd Sandhult har juni 2006 begärt en utredning
av strandområdet i Sandared. Kommunstyrelsen har augusti 2009
gett Stadskansliet i uppdrag att studera den framtida markanvändningen för strandområdet i Sandared. Det sker genom detta
planprogram.

1.5 Planprocessen
Planeringen av området sker enligt plan- och bygglagen, PBL. De
förslag som planprogrammet innehåller är översiktligt redovisade.
Programmet redovisar förutsättningar, förslag och konsekvenser.
Programmet har ingen egen juridisk verkan. Planprogrammet bör
ses som en möjlighet och är således inte tvingande.
Syftet med programmet är att ge möjlighet till insyn, dialog och
påverkan i ett tidigt skede. Berörda sakägare, organisationer och
myndigheter bereds tillfälle till samråd. Synpunkter på ärendet kan lämnas vid flera tillfällen under planprocessen: under
samråd av planprogrammet samt under samråd och granskning
av framtida detaljplaner. Mellan varje skede redovisas framförda
synpunkter till politikerna, som tar beslut om ändringar och hur
det fortsatta arbete ska bedrivas.

2 Tidigare ställningstaganden
2.1 Riksintresse
I Sverige finns det flera olika riksintressen. Riksintressen har till
syfte att skydda områden som är viktiga ur nationell synvinkel.
Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Järnvägen Kust till kustbanan är av riksintresse för kommunikationer.
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Tidigare ställningstaganden

2.2 Strandskydd
Strandskydd råder vid havet, sjöar och vattendrag enligt miljöbalken, MB. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden mellan
100-300 meter. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Det generella strandskyddet för Viaredssjön är 200 meter. Det aktuella området av Viaredssjön omfattas dock inte av strandskydd
idag. I samband med planläggning av området inträder strandskydd på 200 meter.

2.3 Miljömål för Borås

Markanvändningskarta från kommunens översiktsplan

Kommunfullmäktige antog 2008 miljömål för Borås Stad. De
grundar sig på de nationella miljömål som Riksdagen beslutat om.
De lokala miljömålen för Borås syftar bl a till att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och miljömässigt hållbart byggande. De lokala
miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen. Programmet
berörs framförallt av de lokala miljömålen god bebyggd miljö
och trafik. I de lokala miljömålen anges bl a ett ökat resande med
kollektivtrafik, utökat gång- och cykelnät och ett minskat antal
bullerstörda.

2.4 Gällande planer
Översiktsplan (2006)
I översiktsplanen för Borås Stad från 2006, ÖP06, anges samhällsbyggnadsmål och generella spelregler för hållbar utveckling
för lokalisering av bebyggelse.
Samhällsbyggnadsmålen för Borås Stad är:
• En resurshushållande bebyggelsestruktur.
• Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.
• God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga och
vackra utemiljöer i samspel med identitet och historia.
• Ett varierat näringsliv med inriktning mot textil, handel,
logistik och design.
• Trygga, säkra och långsiktigt hållbara transporter inom
ramen för rimliga samhällsekonomiska kostnader.
• Användningen av mark och vatten ska ske på ett sådant
sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och friluftsvärden bibehålls.
Av de generella spelreglerna framgår bl a att lokalisering av ny
bebyggelse ska förstärka möjligheter till handel och service samt
underlaget för kollektivtrafik. Där framgår även att bostäder ska
ha nära till grönområden av hög kvalitet och att kvarboende ska
gynnas genom att det ska finnas en bra blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet.

I översiktsplanen beskrivs en möjlig markanvändning för Sandared. Där framgår att orten har övervägande villabebyggelse och
att det finns behov av flerbostadshus som kan bidra till en mer
blandad befolkning och ökade kvarboendemöjligheter. Områden
med höga naturvärden ska så långt som möjligt värnas gentemot
åtgärder som påverkar området negativt.
Aktuellt område föreslås omvandlas/förädlas från industriverksamheter till bostäder (villor och flerbostadshus) samt
rekreationsområden i attraktivt läge vid sjön. Idrottshall och
tennisbanor passar väl in i omvandlingsidén. Möjligheterna vid
Sandaredsån och strandområdet föreslås utvecklas.
Detaljplaner
Området omfattas av tre detaljplaner. Detaljplan 820 anger större
område för industri. Detaljplan 652 anger område för vattenverk,
som nu är nedlagt. Detaljplan 417 anger bostäder på den delen
som ingår i planprogrammet.
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Detaljplaneområden

2.5 Övriga dokument
Nedan beskrivs enbart de dokument som berör området:
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Planeringsförutsättningar
Skyddsvärd natur i Borås kommun (2002)
Vattendraget Sandaredsån utpekas som ett område med högt
naturvärde, klass III. Det består av ett meandrande och strömmande vattendrag, där det finns en lokal för forsärla och som har
betydelse för närrekreationen.

Offentlig verksamhet
Tidigare fanns ett vattenverk inom programområdet, väster om
Strandvägen. Vattenverket är nu nedlagt. Det finns också en avloppspumpstation i området, som heter Badvägen.
I centrala Sandared utanför programområdet finns grundskolor,
förskolor, dagbarnvårdare, fritidsgård, vårdcentral och bibliotek.
Utöver den offentliga servicen finns även kommersiell service
bestående av bl a ICA-butik, bank, blomsteraffär, ett konditori
och pizzerior.

3 Planeringsförutsättningar
3.1 Markanvändning och markägande
Området är delvis bebyggt idag. Delar av området ägs av Borås
Stad. Övriga delar ägs av organisationer och privata fastighetsägare.

Idrotts- och friluftsverksamhet
Inom programområdet finns Sandareds Tennisklubb. Klubben
har dels en sporthall på Promenaden 3 och dels fyra tillhörande
tennisbanor lokaliserade längre fram på Promenaden.

Karta över kommunens markinnehav (gult) 2011-07-07
Tennisplan vid Promenaden

3.2 Bebyggelse
Bostadsområden
Bostadsbebyggelsen i området består av fristående villor. Bebyggelsen är strategiskt belägen nära den handel, service och kollektivtrafik som finns i Sandared samt med närhet till de rekreationsmöjligheter som finns vid Viaredssjön.
Verksamhetsområden
Inom programområdet finns olika verksamhetslokaler. Det finns
en stor tom industrilokal vid Industrivägen och det finns en industri vid Promenaden.

Viaredssjöns Segelsällskap har båtupplag vid Promenaden ner
mot Viaredssjön.
Sandareds Scoutkår har en en scoutgård vid Promenaden. Gården
ligger insprängd i skogen med sjöutsikt.
Badstränder lockar många besökare under sommartid. Väster om
programområdet ligger den stora badplatsen i Sandared.

3.3 Natur
Området erbjuder en vacker miljö, där det finns tillfälle till naturupplevelser med både vistelseytor och bad.
Vid Sandaredsån finns gallrad och strövvänlig alsumpskog. Skogen har ett rikt fågelliv. Själva vattendraget slingrar sig fram i vida
meanderbågar. Det fungerar som ett rekreativt vattenstråk och
bidrar till att göra miljön levande.

Industrifastighet vid Industrivägen
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Planeringsförutsättningar
Tillfartsgator
Tillfartsgator går genom området. Badvägen går ner till stranden,
och är tillfartsväg till den befintliga villabebyggelsen. Promenaden matar trafik till tennisklubben, dess banor, segelsällskapets
båtupplägg, scoutstugan, industrifastigheten och villabebyggelse.
Industrivägen matar trafik till den stora industrilokalen i mitten
av området. Strandvägen och Sjöstigen matar trafik till villabebyggelse och ner till Viaredssjön.
Det finns två järnvägskorsningar för biltrafik med bommar och
signalsystem i området: en från Göteborgsvägen till Badvägen
och en från Göteborgsvägen till Strandvägen. Strandvägens
järnvägskorsning har bäst standard men det saknas en alternativ
förbindelse för trafik om det skulle bli någon störning på Kusttill kustbanan.

Sandaredsån

Järnvägsövergång vid Badvägen

Badplats vid Viaredssjön

Utmed Viaredssjön finns fina och barnvänliga sandstränder, där
många spenderar tid en solig sommardag. Väster om Badvägen
(angränsande till programområdet) finns en kommunal badplats.
Där finns grillplats, bänkar med bord, brygga, livboj och toalett.

3.4 Trafik

Parkering
Parkering för villabebyggelsen och verksamhetena löses inom
den egna fastigheten. Vid sporthallen finns en parkering för dess
användare och mellan tennisbanorna finns en mindre parkeringsplats. Vid den kommunala badplatsen finns också en mindre
parkeringsplats. Badplatsen är i behov av ytterligare parkeringsmöjligheter.

Området tafikmatas via väg 1757, Göteborgsvägen. Göteborgsvägen går mellan Borås och Bollebygd. Vägen är vältrafikerad.
Göteborgs
vägen
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Gångpassagen vid Sandareds stationshus

Programförslag
dade upplåtelseformer. Ett varierat utbud av olika upplåtelserformer i tilltalande lägen stärker ortens samhällsutveckling.

Gång- och cykelvägar
Inom planprogramområdet finns gångvägar och gångstigar i
natur- och rekreationsområdena: bl. a. Kärleksstigen vid
Sandaredsån.

Programmet ger möjlighet att upplåta mark för nya bostäder.
Markytan är ca 3,2 ha.

Det finns en övergång för fotgängare över järnvägen i närheten
av stationshuset i Sandared.

Karta över nya bostadsområden

Kollektivtrafik
Från Sandared finns busstrafik mot, Borås, Bollebygd och Bredared. Vissa tåg stannar i Sandared.

Industrivägen
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4 Programförslag
Tillhörande programkarta med föreslagen markanvändning finns
på sidan 10-11. Programkartan ligger till grund för kommande
detaljplanering.

ljstige

gen

Järnväg
Järnvägen Kust till kustbanan går mellan Göteborg och Kalmar/
Karlskrona. Banan är enkelspårig och trafikeras både av persontåg
och godståg. Järnvägen är en barriär mellan strandsområdet och
centrum i Sandared. Järnvägsövergångarna däremot är entrén till
strandsområdet i Sandared.

Tomten för eventuell förskola vid Strandvägen har en alternativ
användning som bostäder. Om framtida utredningar visar att
markområdet utmed Strandvägen bedöms som olämplig lokalisering för förskola kan området istället bli attrakivt för bostäder.

4.1 Bebyggelse
Bostadsområden
Befintlig villabebyggelse föreslås bibehållas. Planprogrammet
ger möjlighet för att komplettera bebyggelsen med ytterligare
bostäder på de fastigheter där det i dagläget finns industrier eller
företag. Fler bostäder i området stärker Sandareds attraktivitet.
Den äldre delen av den tomma industrifastigheten vid Industrivägen, utmed järnvägen, föreslås vara kvar. Resterande del
föreslås rivas och ersättas med flerbostadshus som är anpassade
till sin omgivning. Det ger möjligheter att få in bostäder med
andra upplåtelser än befintlig bebyggelse och skapar utrymme för
kvarboende. Sandared kommer också att bli mer tillgängligt med
bostäder än med en tom instängslad industrilokal. Den planerade
bostadsbebyggelsen är en viktig pusselbit när det gäller att förverkliga visionen om att göra området mer tilltalande.
Industrin vid Promenaden föreslås etableras på annan plats, vilket
ger utrymme för ytterligare bostadsbebyggelse i området. Tennisbanorna föreslås flyttas till tennishallen, vilket skapar möjligheter för att bygga bostäder vid Promenaden. Här skulle marknära
boende kunna inrymmas. Det skulle kunna bidra till integreringen
av olika boendeformer.
Ett ökat antal boende i de centrala delarna av Sandared förstärker
underlaget för service, handel och kollektivtrafik. Orten kan också
blir mer livfull och funktionell när bebyggelsen innehåller blan-

Verksamhetsområden
Den äldre delen av den befintliga industrin vid Industrivägen
föreslås bibehållas. Där kan integrerbara verksamheter, utan
skyddsavstånd och som kan samexistera med bostäder, etableras.
Den äldre delen kan utökas eller kompletteras med integrerbara
verksamheter utmed järnvägen.
Äldre del av industrifastighet vid Industrivägen

Den befintliga industrin vid Promenaden föreslås flyttas i syfte att
ge utrymme för bostäder.
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Programförslag
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Programförslag
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Vatten
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Väg, ny
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Programförslag
och inspirerande för både boende och besökare.
Den gröna stråket utmed strandlinjen, med strand och badplatser,
är betydelsefullt för det sociala och offentliga livet.
Området vid Sandaredsån är av högt naturvärde och bevaras som
naturområde. Likaså frilufts- och rekreationsområdet vid badet
utmed Viaredssjön.
En dagvattendamm behöver anläggas i området. Det ska utformas på ett tilltalande sätt för att samspela med resterande naturområde och kommer bli ytterligare en vattenspegel i området.
Befintlig industri vid Promenaden

Offentlig verksamhet
Vid det f d vattenverket, väster om Strandvägen, föreslås en
förskola byggas. På fastigheten finns utrymme för att tillgodose
barnens behov av fri- och lekytor. En förskola skulle bidra med
liv och rörelse dagtid. Fastigheten är också vackert belägen vid
naturområdet vid Sandaredsån. Det finns tillfälle att skapa ett en
förskola i samspel med naturen och med t ex ett ekologiskt tema.
Om området bebyggs med fler bostäder kan det finnas behov av
utrymme för en till förskola i Sandared.
Inspirationsbild dagvattendamm

4.3 Trafik

Industrivägen

För att förbättra trafiksituationen i området föreslås vissa förändringar genomföras i förhållande till dagens trafiksystem. Programförslaget alstrar viss trafikökning. Den tunga trafiken till inustrierna i området byts ut mot biltrafik till föreslagna bostäder.
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Det finns behov av en förbindelse mellan järnvägsövergångarna
vid Badvägen och Strandvägen. Industrivägen föreslås därför
förlängas utmed järnvägen och existerande villabebygglse och
förbindas med Strandvägen. Den föreslås även förbindas med
Promenaden och samtidigt stänga av vägen för genomfart nere
vid Viaredssjön. Den nya vägförbindelsen kommer att skapa ett
bättre trafikflöde, med kortare resvägar.
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Prom

Karta över ny förskola

Idrotts- och friluftsverksamhet
De idrotts- och friluftsverksamheter som finns i området föreslås
bibehållas.
Tennisbanorna föreslås flyttas för att ligga i anslutning till tennishallen, vilket är ett önskemål från Sandareds Tennisklubb. Det ger
samordningsfördelar, samtidigt som det ger utrymme för annan
markanvändning på platsen där de ligger idag.

4.2 Natur
Landskapet i området är en grundläggande och avgörande kvalitet
för området. De gröna miljöerna ger identitet och karaktär på orten. Närheten till de landskapliga kvalitéerna gör området levande

Det nya vägsystemet styr på ett naturligt sätt trafiken till den östra
järnvägskorsningen via Strandvägen, vilket är fördelaktigt ur både
målpunkts- och trafiksäkerhetsynpunkt. En trafikutredning ska tas
fram i samband med detaljplanen för att identifiera och bedöma
vilka åtgärder som behöver vidtas.
Idag går tung trafik till industrifastigheten vid Promenaden, som
föreslås flyttas. Om så sker kommer den tunga trafiken i området
minska och begränsas till industrifastigheten utmed järnvägen vid
Industrivägen.
I programkartan har endast de allmänna vägnätet och vägföreningarnas vägar ritats ut.Trafikflödet uppskattas till 500 f/d ÅDT
vid Badvägen och 1000 f/d ÅDT vid Strandvägen.
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Programförslag
Promenadstråket utmed strandlinjen förbättrar områdets kvalitéer
och ger plats åt fotgängare. Det bidrar också till att sammanlänka
området och har förutsättningar att bli ett uppskattat rörelsestråk.
IGc'7

Gångpassagen över järnvägen behöver göras säker, särskilt om
området kompletteras med fler bostäder. Den föreslås därför
förses med bommar, som hindrar övergång när tågen passerar.
Ev. kan gångfållan flyttas något öster ut för att få ett gent stråk till
busshållplats och butiker.
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Kollektivtrafik
Möjligheterna att ta sig kollektivt till området kvarstår.
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Järnväg
Möjligheterna att ta sig via järnväg till området kvarstår.

Planerad vägstruktur med beräknade trafikflöden

Parkering
Parkering ska lösas inom fastigheterna på kvartersmark.

5 Konsekvenser

Gång- och cykelvägar
Det finns planer om att skapa en gång- och cykelbana längs Göteborgsvägen mellan Sandared-Sjömarken, utanför planprogramsområdet. Syftet är framförallt är förbättra trafiksäkerheten och
framkomligheten för de oskyddade trafikanterna.

5.1 Riksintresse

Det gångstråk som finns i området bibehålls. Ökad standard är
önskvärd för att öka tillgängligheten i området. De bör utformas
så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan ta sig fram. Belysning är också en viktigt faktor, som förutom att öka tillgängligheten även ökar tryggheten.

När kommunen upprättar en ny detaljplan för området återinträder stranskyddet. Kommunen kommer då att begära upphävande
av strandskyddet inom detaljplan avseende planerad bebyggelse
inom strandskyddat område.

Gång- och cykelvägarna föreslås kompletteras med ett promenadstråk från Sjöstigen med en spång över Sandaredsån via scoutstugan till Promenaden. Det bidrar till att sammanlänka stråken i
området och möjliggör promenader längs Viaredssjön. I detaljplaneskedet kan alternativa sträckningar förbi scoutstugan diskuteras
så att scoutverksamheten och promenadstråket inte ska störas av
varandra.

För att kunna upphäva strandskyddet inom detaljplan krävs särskilda skäl. Det område inom strandskyddet som planeras bebyggas med bostäder är idag redan ianspråktaget av industrilokaler och tennisbanor. De södra tennisbanorna ersätts med en
dagvattendamm. Föreslagen placering är den mest lämpliga för
dagvattenhanteringen med tanke på de markförhållanden som
finns på platsen. Planen skapar möjligheter för att bättre markutnyttjande och utgör en naturlig komplettering till befintlig
bebyggelse. Befintlig infrastruktur kan användas och underlaget
för service och kollektivtrafik stärks.

Riksintresset Kust till kustbanan påverkas inte av planerad byggnation.

5.2 Strandskydd

Industrivägen
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Den allmänna tillgängligheten i området förbättras om stängsletkring industrilokalen tas bort som hindrar allmänheten från att
vistas i området och de södra delarna ersätts med bostadsbebyggelse. Områdena med höga naturvärden och rekreationsområdet bevaras. Föreslagen gångstig med spång främjar möjligheten
att utöva friluftsliv och gör området mer lättillgängligt. Den förändrade markanvändningen bedöms inte ha någon påverkan på
djur- och växtlivet. Ingen naturmark tas i anspråk för bebyggelse.
En fri passage lämnas utmed stranden till Viaredssjön.

Promenadstråk
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Programförslag
Det är rimligt att överväga om strandskyddet kan vara kvar för
delar av kvartersmarken när den bebyggs med nya bostäder. Avvägning görs i den kommande detaljplanen.
3

1

1
1

1

20C

10B

1

20A
22

vägen
Borås

1

10A

16
2
GHE=159.36

1A 1B

4

14200

2

8B

8A

1
SH=158.96

5001

5001

1

4A

4B

24B

5001

1

7B

1
GHE=159.07
1

5B

9

5C

24

5A

10

1

3A

5001

14201

1

1

1

5

8

1

7A

5001

2C

2

14804

Ser

7
0

Göteborgsväge
n

1

6A

1

5003

4D

4B

4C

2

14173

5002

5004

6B

1

4A

4

5002

5001

6

3

Göteborgsväge
n

2

v

Serv

26

1

1

2

12

3B

9

14627

4

5001

1

1

7
1A

14202

1:267

14360

1

5005

1:232

1:127

1:206

13B

5001

1

1

1

1
GHE=158.80

1:588

1:124

1:478

19

1:270

1
5001

2

14255

1:594

9

1

1
3

SANDARED

1:57

1:228
Industrivägen

4

5002

1

S:17
s14
11

6
1

en

2
1

1

1:150
Serv

14253

1:125

1:35

1

1:186

ga:5
1:528

1

3

1:65

1

5001
5001

1

2

Serv

5001
1:56

1:264

5001

5

5004

5B

1

Serv

1:17

4

1:149

4

1:256

2

s:1

2
1

Badvägen

s696

2
1

1:239

2

1:154

1:81

1:80

1:79

1
GHE=158.03

1:240

1:256

5001
14179

5001

1:40

1
5002

1

5001

1

1:211
15

1:610
1

5001

6

4

1:78

9

8

1:77

8

1:81

1:35

1:18

1

18
en

7

10

11

1:82

Serv

1:213

2

en
enad
8

enad
Prom

Prom

1:111

1:237

2

1:601

1:553

15A

1:587

1:33

S:15

Serv

1:30

s122

1:81

1:209
16

1:212
1:32

1:206
15B

1

1:213

4

2
5001

1:18

1
GHE=157.62

Badvägen

4

5C

gen

land
svä
gen
la

1:275

la

land 7
svä

14172

1
1

13

Gam

3

1:602

1:128

n
ljstige

1

1:785001

1:117
1:583
1

Gam

4

1:41

1:8

2

1:56
3

Konva

1

2

4

6

1:55

6

Gröna Vallens väg

2

2

Serv

Serv

1:55

2

13A

1

1:13

5

Gröna Vallens väg
14813

1:608

1:11

3

Serv

1:585

1:8

1:481

3
1
1

1:607
1

1

1:74
s:8

1:616

1

1

0
0

1:61

1:27
1

1:615
SANDARED
5002

1:55

1:75

2
GHE=158.08

5001

5002
5001

5002

1:614

1

1:81

1
5003

s:11

5003

3A

1

3B

1

6
2

1

1
2

3
GHV=167.92

1

5

1:613

1

1:22

1:353

Serv

Serv

2

1:60

2

1:51

5002

2

1:6

1:264

5001
5002

3

5001

1

2

1:27

s16

10

s16

2

2B
1:436
2

1:264

12

Gö
teb

1:571

2A

S:16

5003

8
4
5001
1

1
1

13

org
svä

gen

1:132
1:13

1

väg
rgs

1:224

Översvämning
En detaljerad översvämningskartering har tagits fram år 2010 för
bl a delar av Viskan. Översvämningsutbredningen har beräknats
för dagens 100-årsflöde (blått), framtida 100-årsflöde (grönt) och
dagens beräknade högsta flöde (rosa). Dagens beräknade högsta
flöde (rosa) är ett extremt scenario som framförallt rör dammar i
högsta säkerhetsklass och har en återkomst tid på 10 000 år, d v s
att det är 1 % sannolikhet att det ska inträffa under en 100-årsperiod. Det är rimligt att området anpassas utifrån framtida 100-årsföde (grön)
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Av den detaljerade översvämningskarteringen framgår att området vid Sandaredsån inlopp och området vid Sjöstigen riskerar att
översvämmas vid dagens 1000-årsflöde och framtida 100-årsflöde.
Dessa områden består idag av naturområdet vid Sandaredsån och
ett redan bebyggt område vid Sjöstigen. Ingen ytterligare bebyggelse planeras inom detta område.

Strandskyddsgräns då strandskydd inträder

5.3 Tillgänglighet och trygghet
Området är beläget nära vägar, kollektivtrafikanslutningar och
centrala Sandared.
Tillgängligheten och tryggheten för biltrafiken inom området
förbättras genom att en vägförbindelse skapas mellan Badvägen
och Strandsvägen och mellan Industrivägen och Promenaden.
Tillgängligheten för gångtrafikanter förbättras genom att en gångväg skapas mellan Sjöstigen och Promenaden. Promenaden stängs
av för genomfart längst i söder till förmån för natur och friluftsliv.

5.6 Teknisk försörjning

En förbättrad gångpassage över järnvägen ökar tryggheten.

5.4 Kulturmiljö och fornlämningar
Det finns inga kända kulturmiljöer och fornlämningar inom
området.

5.5 Geotekniska förhållanden
Geoteknik
Av Räddningstjänstens översiktliga stablitetskartering framgår att
området består av silt/sand och av fastmark. Utmed Sandaredsån finns partier där det finns förutsättningar för initiala spontana
eller provocerade skred och ras. Stablitetskarteringen visar dock
endast var det finns behov av att göra utredningar och ska inte
användas som underlag för byggnation.
Föreslagna byggrätter inom området ska byggas med hänsyn till
de geotekniska förhållanden på platsen. Geotekniska förhållandena utreds i detaljplaneskedet.

Utdrag ur detaljerad översvämningskartering

Ledningar
Det finns kommunala VA-ledningar i området., dock inga dagvattenledningar. Huvuddelen av planområdet ingår i kommunens
verksamhetsområde för spillvatten och vatten. En pumpstation
finns vid Badvägen. Huvuddelen av befintligt VA-system kan nyttjas för ny bebyggelse, men viss utbyggnad av befintligt VA-system
kan behövas för att ansluta nya bostäder. Förbindelsepunkter för
nya fastigheter upprättas vid tomtgräns. Befintlig spillvattenledning och vattenledning vid föreslagen förskola kan behöva flyttas.
El- och teleledningar finns framdragna i området. Programområdet kan anslutas till det lokala fjärrvärmenätet.
Dagvatten
Inga dagvattenledningar finns i området idag, utan LOD (Lokalt
Omhändertagande av Dagvatten) tillämpas och dagvatten avleds
bl a i vägdiken. Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten, men delar bör ingå efter utbyggnaden enligt
planprogrammet.

14(36)

Genomförande och ekonomi
En utbyggnad enligt planprogrammet medför begränsat med ytterligare hårdgjorda ytor totalt sett och dagvattensystem (ledningar och dagvattenanläggningar) behöver byggas ut i området. För
att inte öka nettotillrinningen till Viaredssjön behöver dagvattnet
utjämnas innan det når sjön. I enlighet med ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Borås Stad” ska dagvattnet i första hand omhändertas lokalt på tomtmark, s k LOD, och i andra hand utjämnas
och renas på allmän platsmark (t ex i diken och dammar) och i
tredje hand avledas till recipient via ledningar.
En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram av Norconsult.
Den föreslår att dagvatten från tak och inom fastigheter i första
hand omhändertas lokalt och infiltreras på tomtmrk. I andra hand
föreslås dagvattenledningar förläggas i gator för att leda dagvatten
till infiltrationsstråk.
I planområdet föreslås anläggande av en dagvattendamm. Dagvatten från vägar kan ledas till dammen via öppna diken, medan
dagvatten från fastigheter i första hand utjämnas på tomtmark
innan det ansluts till dammen via dagvattenledningar som förläggs
i gator. Dammen placeras centralt i området, där det idag finns
tennisbanor.
Vattentäkt
Skyddsområden och skyddsföreskrifter kan skapas för en vattentäkt för att minska risken för att vattentäkten och vattenförekomsten ska skadas.
Det har funnits ett skyddsområde och skyddsföreskrifter för
grundvattentäkterna på fastigheterna Sandhults-Rydet 1:30 vid
Sandaredsån och Sandhults-Rydet 7:1 vid det f d vattenverket,
fastställda av länsstyrelsen år 1975. Dessa är dock borttagna genom ett beslut av länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar klaras i området och
bedöms inte påverkas av planerade förändringar.
Elektromagnetiska fält
Runt järnvägen uppstår elektromagnetiska fält. Fälten är starkast
närmast järnvägen och avtar snabbt med avståndet. Banverket
tillämpar försiktighetsprincipen och arbetar för att begränsa magnetfälten så mycket som möjligt. De elektromagnetiska fälten från
järnvägen påverkar inte planerad bebyggelse.
Skyddsavstånd
Väster om programområdet finns en kemisk industri. Avståndet till planområdet överstiger 500 meter. I dagsläget saknas
även tillräckligt underlag för att fastställa inom vilket område de
boende kan drabbas av olägenheter vid t ex brand i anläggningen.
Behovet av skyddsavstånd bör därför utredas vidare och preciseras i detaljplan. Tills dess bedöms ett skyddsavstånd på 300 meter
vara motiverat.
Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom programområdet.
Transport av farligt gods
En viss mängd farligt gods transporteras på Kust till kustbanan,
vilket kan medföra risker. Utmed järnvägen finns den befintliga industribyggnaden. Intill den föreslås verksamheter kunna
anläggas. Inga bostäder föreslås utmed banan. Programförslaget
bedöms inte försvåra möjligheterna att utnyttja banan. Det kan
bli aktuellt med en bullerskärm, vilket i så fall kan utgöra en barriär och vara skadebegränsande.

6 Genomförande och ekonomi
6.1 Huvudmannaskap

5.7 Miljö, hälsa och säkerhet

I detaljplanen fastläggs huvudmannaskapet för allmän plats.
Huvuddelen av programområdet har kommunalt huvudmannskap
redan idag. Det ska kvarstå i kommande detaljplan.

Buller och vibrationer
Programområdet kommer att utsättas för buller både från
Göteborgsvägen och järnvägen Kust till kustbanan. Ljudnivån
från vägtrafikbuller närmast Göteborgsvägen är mellan 45-50
dBA inom programområdet. Den sammantagna ljudnivån från
väg- och järnvägstrafik samt eventuella vibrationer ska utredas i
detaljplaneskedet.

Den sydöstra delen av området har enskilt huvudmannskap och i
detaljplanearbetet får avvägningar göras om huvudmannaskapet
ska ändras för den delen.

Den gamla delen av industribyggnaden vid järnvägen föreslås
bevaras. Den fungerar som ett bullerskydd för planerade bostäder
nedanför. Industribyggnaden kan även utvidgas österut. Det kan
finnas behov av ett bullerskydd både vid den nya och förlängda
Industrivägen utmed järnvägen. Bullerproblematiken kommer att
studeras mer utförligt i detaljplaneskedet och Borås Stads riktlinjer för trafikbuller ska tillämpas.

Det pågår en kommunomfattande utredning om att kommunen
ska överta huvudmannaskapet. Det råder dock en stor osäkerhet
vad utredningen kommer resultera i beroende på ekonomiska
konsekvenser för enskilda fastighetsägare. Om kommuen ska
överta även dessa gator behövs en gatukostnadsutrening och det
kommer också innebära breddning av gator och vändplatser.

Luftkvalitet
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar finns för
kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar.

6.2 Avtal
Planprocessen kommer att fortsätta med framtagande av detaljplaner för området. Innan detaljplan antas ska avtal om planens
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genomförande upprättas med blivande fastighetsägare/exploatörer av planen. I avtalet regleras genomförandet av planen, reglering av mark, ansvarsfördelning, kostnadsfördelning m m.
Principen för finansiering, normalt sett, är att exploatören bekostar de åtgärder som uppkommer till följd av exploateringen, t ex
nya vägar och gator, dagvattensystem mm.

7.2 Nollalternativ
Om ingen plan genomförs för området förblir området som det
ser ut idag med industriverksamhet och tung trafik. Det ges inte
utrymme för en förädling av området med bostäder, förskola, nya
vägförbindelser, gång- och cykelstråk.

7.3 Konsekvenser av planerad byggnation

Kommunen bekostar, normalt sett, åtgärder som är nödvändiga
för allmänheten.

Flytt av tennisbanor

Ökad framkomlighet

Utbyggnaden av allmän plats kan genomföras av såväl exploatör
som framtida respektive huvudman.

Fler bostäder
i Sandared

Sandared utvecklas
som en attaktiv
levnadsmiljö

Ekonomiskt

Bostäder för
olika behov

6.3 Principer inför fortsatt planarbete

Socialt

Planprogrammet kommer att leda till en eller flera detaljplaner
och i dessa kommer trafik- säkerhets- och miljöfrågor att utredas
mer detaljerat så att genomförandefrågorna kan diskuteras och
hanteras parallellt. I detaljplanearbetet behöver även höjdsättning
av gator, bostäder, dagvattensystem klargöras och vattenvägar
studeras.
Föreslagna utredningar för det fortsatta detaljplanearbetet:
• Trafikutredning
• Riskutredning för bebyggelse inom 150 meter från järnväg
• Buller- och vibrationsutredning
• Detaljerad dagvattenutredning
• Geoteknisk utredning
Kommunen kommer att begära upphävande av strandskydd inom
detaljplan för planerad bebyggelse inom strandskyddat område.

7 Behovsbedömning
7.1 Miljöbedömning av planer och program
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program (5 kap 18 § Plan- och bygglagen, 6 kap 11 § Miljöbalken
och MKB-förordningen) ska kommunen genomföra en miljöbedömning för de detaljplaner och regionala program som kan
medföra betydande miljöpåverkan.
Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och redovisas i en
miljökonsekvensbedömning, MKB. I detta skede görs en behovsbedömning för det aktuella planprogrammet för del av Sandared.
Kommunen ska göra sin behovsbedömning enligt de kriterier
som anges i bilaga 4 till Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. Kommunen ska bedöma om någon enskild aspekt eller
flera aspekter sammantaget kan leda till att planens genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ekologiskt

Mindre tung
trafik i området

Industrierna flyttas
från området

Nya gångoch cykelvägar

Nya vägar

Förskola skapas
för barnen
Naturområde utökas
med damm för
dagvattenhantering

Hållbarhetscirklar

En utbyggnad av området medför vissa negativa konsekvenser.
Bebyggelse sker inom strandskyddsområdet. Bostäder bedöms
dock vara en mer lämpligt markanvändning i området än en
instängslad industri. Bostadsbebyggelse sker också i ett läge med
buller från väg och järnväg. Bullerbegränsande åtgärder ska dock
utföras där det finns behov. Avbördningsförmågan i Viaredssjön
påverkas. Åtgärder kommer dock genomföras enligt dagvattenutredningen med dagvattendamm m m för att avhjälpa detta. Enligt
översvämningskarteringen kommer inte planerad bostadsbebyggelse att översvämmas.
De positiva samhällskonsekvenserna är att området ges möjlighet
att utvecklas och att området blir än mer attraktivt. Bostäder i området ger möjligheter till kvarboende och bidrar med mer rörelse
i området. Promenadstråk bidrar med trevnad och gör området
mer lättillgängligt. De nya vägförbindelserna bidrar med säkerhet
och trafiktillgänglighet. Den tunga trafiken till befintliga industri
försvinner. Underlaget till service och kolltivtrafik förbättras. Möjligheter att skapa lättillgängliga bostäder i Sandared är begränsade
p g a topografin, därför välkomnas denna byggnation. Framförallt
förbättras de sociala konsekvenserna när miljön, trivseln, tillgängligheten och tryggheten i området förbättras.
I en avvägning mellan ovanstående intressen, d v s att bygga
bostäder i området eller att bibehålla den markanväning som finns
med industribebyggelse, har marken bedömts mer lämplig för
bostadsbebyggelse.
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7.4 Samlad behovsbedömning
Borås Stad har valt att göra en översiktlig behovsbedömning i
planprogramskedet. Borås Stad gör bedömningen, med hänsyn till
aspekterna i checklistan, att ett genomförande av planprogrammet
sammantaget inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Programförslaget bedöms även vara förenligt med en hållbar
utveckling.
Kommunens bedömning grundas på följande:
• Programförslaget påverkar inte några förordnanden eller
skydd negativt.
• Programförslaget tar hänsyn till riksintressena gällande
Kust till kustbanan.
• Programförslaget påverkar inte de lokala dokumenten.
• Programförslaget påverkar inte möjligheterna att uppfylla de nationella, regionala eller lokala miljömålen
avsevärt.
• Programförslaget bidrar inte till att miljökvalitetsnormer
överskrids.
• En användning av marken inom programområdet för
verksamheter ligger i linje med kommunens översiktsplan, ÖP06.

8 Handläggning
Planprogrammet avses godkännas av Kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
T f samhällsplaneringschef
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X

Bara naturlig försurning

Säker strålmiljö

X

Frisk luft

Begränsad klimatpåvarkan

NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅL

Skyddsvärd natur i Borås kommun

LOKALA DOKUMENT

Riksintressen

Förordnanden och skydd

X

X

X

X

X

för gångtrafik förbättras. Gjorda investeringar i infrastruktur
nyttjas då området får en annan markanvändning.

på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.

miljön.

skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska

Den påverkar inte föreslaget planprogram.

Viss elektromagnetisk strålning finns vid järnvägen.

ansluta planerad bebyggelse till fjärrvärmenätet.

esionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål
och byggnader.

marginellt utökad försurning. Det finns möjlighet att

tål. Nedfallet av försurade ämnen ska inte öka korr-

ning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten

Utsläpp av ökade trafikflöden förvänats bidra till en

na att röra sig i området förbättras.

växter och kulturvärden inte skadas.
De försurade effekterna av nedfall och markanvänd-

och utsläpp, vilket påverkar luftkvaliteten något. Möjligheter-

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,

Planerad utveckling kan medföra något ökad fordonstrafik

Den tunga trafiken i området begränsas. Förutsättningarna

Trafiken i området kan öka något när fler bostäder byggs.

Området föreslås bevaras och påverkas därför inte.

Området vid Sandaredsån har högt naturvärde, klass III

Riksintressset påverkas inte av programförslaget.

Kust till kustbanan utgör riksintresse för kommunikationer.

FN´s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med

Dokumentet Skyddsvärd natur i Borås kommun ska följas.

rennäring eller yrkesfiske.

kommunikationer, energiproduktion, totalförsvaret,

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv,

hävande av strandskydd inom detaljplan planerad be-

2000, biotopskydd, artskyddsförordningen.
byggelse vid Viaredssjön.

planläggning. Kommunen kommer att ansöka om upp-

Strandskydd med 200 meter inträder vid Viaredssjön vid

Kommentar avseende planprogrammet

CHECKLISTA

kulturminnen, byggnadsminnen, fornminnen, Natura

Naturreservat, naturskydd, strandskydd, kulturreservat,

Betydande Kommer
Ingen
Allmän beskrivning
påverkan påverkas påverkan

GÄLLANDE REGLER OCH FÖRORDNINGAR

SANDARED
Borås Stad

Planprogram för del av Sandared

Checklista
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X

X

Omgivningsbuller

Vattenförekomster

GÄLLANDE PLANER

X

X

X

Utomhusluft

MILJÖKVALITETSNORMER

God bebyggd miljö

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar och vattendrag

Ingen övergödning

X

X

djur i sjöar och vattendrag.

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomster ska uppfyllas.

normen kommer dock inte överskridas.

direktiv ska uppfyllas.

kommunalt VA kan ske.

Viaredssjöns avbördningsförmåga försämras. Anslutning till

genomförts och hänsyn till denna kommer att tas, så att inte

ytvattenstatus. En översiktlig dagvattenutredning har

klassats. Viaredssjön har en god ekologisk och kemisk

Vid Viaredssjön har inga grundvattenförekomster status-

av fordonstrafiken. Riktvärdena för buller och miljökvalitets-

Planerad utbyggnad kommer att innebära viss ökning

Ingen miljökvalitetsnorm bedöms överskridas.

väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten.

är dock inte av den storleken att det skulle innebära

samtidigt minskar de tunga transporterna. Omfattningen

Förordningen om omgivningsbuller och EU:s buller-

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska uppfyllas.

Planerad utveckling kan innebära viss ökning av biltrafiken,

området respekteras.

Skyddsavstånd till befintlig kemisk industri utanför program-

till kustbanan, som har vissa transporter av farligt gods.

enligt framtagen översvämningskartering. Planerade
bostäder lokaliseras på ett tillräcklig avstånd från Kust

ningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
vatten och andra resurser främjas.

förutsättningnar ska utredas i detaljplaneskedet. Planerad
bebyggelse riskerar inte att översvämmas vid höga flöden,

ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggsätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,

situationen för de boende kommer inte att försämras, då
erforderliga bulleråtgärder ska genomföras. De geotekniska

regional och global livsmiljö. Natur- och kulturvärden

boende. Naturvärderna i området tas tillvara. Buller-

ersätts med bostäder. Det ger möjlighet för kvargod och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en

borttagen.

försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och

Området kommer att bli mer attraktivt då industrilokaler

utveckling. Skyddsområdet och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten vid Sandaredsån är

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten-

Grundvattnet bedöms ej påverkas av föreslagen

funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas.

och hänsyn till denna kommer att tas, så att inte Viaredsjöns avbördningsförmåga försämras.

samt landskapets ekologiska och vattenhushållande

Sandaredsån. Det förväntas ej påverka vattendragets miljö
nämnvärt. En översiktlig dagvattenutredning har genomförts

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden

En vägbro och en gångbro planeras uppföras över

deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig

Sandared är anslutet till kommunalt VA-system.

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och

till allsidig användning av mark och vatten.

förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna

ha någon negativ inverkan på människors hälsa,

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte

Checklista

Miljöpåverkan från omgivningen

ÖVRIGT

Detaljplan

Översiktsplan

X

X

X

enligt skriften Bättre plats för arbete .

med skyddsavstånd. Skyddsavståndet till industrin
respekteras.

verksamhet i omgivningen på otillräckligt skyddsavstånd

Det finns en kemisk industri väster om programområdet,

negativ inverkan på projektet. Ligger befintlig miljöstörande

Finns befintlig miljöförstörande verksamhet som kan ha

Området omfattas av tre detaljplaner. Planprogrammet
ger förutsättningar för att ändra samtliga tre detaljplaner.

för Borås Stad.
Utveckling av området sker i enlighet med gällande
detaljplaner.

Planerad utveckling i områden sker i enlighet med
översiktsplanen. Spelreglerna bedöms följas.

Utveckling av området sker i enlighet med översiktsplan

Checklista
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2 Inkomna yttranden

1 Sammanfattning

Nedan redovisas inkomna yttranden tillsammans med
kommentarer.

Stadskansliet har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen,
Stadsdel Väster och Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram
förslag till planprogram för Sandared. En referensgrupp har varit
delaktig i arbetet.

2.1 Statliga myndigheter

Programförslaget har varit på samråd under perioden 15 februari
– 15 april 2011. Under samrådstiden har förslaget funnits utställt i
Stadshuset och i biblioteket i Sandared samt funnits tillgängligt på
kommunens hemsida. Information om samrådet har annonserats
i Borås Tidning.
Sammanlagt har 24 yttranden inkommit under samrådet.

1.1 Ändringar i programmet
Följande ändringar har genomförts i godkännandehandlingen
jämfört med samrådshandlingen:
•

Programområdet har minskats och består nu av området
mellan Badvägen och Strandvägen.

•

Förskoletomten vid Strandvägen har kompletterats med
bostäder som alternativ användning.

•

Delar av Promenaden tas bort för att förhindra
genomfart i området till förmån för natur och
rekreation.

•

Benämningen av den nytillkomna gång- och cykelvägen
utmed Viaredssjön ändras till promenadstråk och får
en enklare utformning. Definitiv sträckning avgörs i
detaljplanen.

Länsstyrelsens Västra Götalands län
Länsstyrelsen samlade bedömning:
Trafiksituationen: Den funktionsmässiga blandning som föreslås
med verksamheter, fritidsaktiviteter och bostäder kan anses leda
till en positiv utveckling i området. Samtidigt ska det noteras att
det kan ge upphov till trafiksituation som kan bli påfrestande.
En trafikanalys behöver göras, som kan ligga till grund för att
lösa både framkomligheten och trafiksäkerhet i samråd med
Trafikverket.
Programområdet berör Kust- till kustbanan som är utpekad som
riksintresse för kommunikation. Trafikverket har i sitt yttrande,
daterat 2011-04-11, framfört synpunkter om nödvändig hänsyn
som krävs vid fortsatt planeringsarbete. Länsstyrelsen ställer
sig bakom dessa synpunkter i sin helhet och anser att dessa ska
beaktas.
Bullerstörning: Länsstyrelsen håller med programförslaget och
tillstyrker att man behöver ta ett samlat grepp om det totala buller
scenariot i området. Utgångspunkten för att skapa nya bostäder
ska vara att de riktvärdena för acceptabla bullernivåer både för
ekvivalenta och maximala ska uppfyllas.
Geotekniska förhållanden: Programområdets läge och de rådande
geotekniska förutsättningarna antyder att markens stabilitets- och
erosionsförhållandena måste klarläggas vid fortsatt planarbete. Se
SGI:s yttrande dt. 30 mars 2011.
Risker: På grund av närheten till både järnvägen, som är en
farligtgods led och den kemiska industriverksamheten, ska ett
samlat grepp tas om riskerna inom området. En sådan riskanalys
ska utgöra underlag vid fortsatt planering av området.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning: Länsstyrelsen
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som
anges nedan för att ett antagande av en detaljplan med detta
program som underlag inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Buller- och vibrationsstörningar: Området är utsatt för buller från
flera källor, järnvägen Kust- till kustbanan och Göteborgsvägen.
Framförallt är de två områden i västra delen av området
markerad som gula är utsatta. Även vibrationer kan bli ett
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problem som måste belysas. Förslaget att planera nya bostäder
nära järnvägsstationen ska baseras på ett underlag som visar att
acceptabla bullervärdena kan uppnås.

Strandskyddet som återinträder då planen ändras bör i största
utsträckning få gälla i området och bara upphävas där det är
direkt nödvändigt.

Utgångspunkten ska vara att riktvärden för både ekvivalenta och
maximala bullernivåer inte överskrids.

Behovsbedömning: Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens
åsikt.

Risker: Länsstyrelsen anser att, då bebyggelse planeras nära
transportled för farligt gods, järnvägen Kust- till kustbanan, ska
en analys av riskbilden i området göras utifrån storstadslänens
gemensamma riskpolicy, ”Riskhantering i detaljplaneprocessen”.
Länsstyrelsen har noterat att skyddsavstånd till kemisk industri
kommer att utredas vidare. Det är bra ur risksynpunkt att del
av industribyggnad vid Industrigatan behålls och kan utgöra
en barriär mot järnvägen för del av område där nya bostäder
planeras.

Beredning: Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har
berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna
synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade
myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda
synpunkter.

Kommentar
Trafik: En trafikanalys ska genomföras i detaljplanearbetet. Det är
först då vi vet exploateringsgrad och bostadstyp samt vilken ökad
trafikbelastning det blir. Trafiken till och från den tillkommande
bebyggelsen ska ledas mot den östra järnvägskorsningen. I
trafikanalysen bör det undersökas om den i framtiden kan göras
planskild för att på sikt öka trafiksäkerheten ytterligare.

Det är angeläget att hänsyn tas till den samlade risknivån i
området, d.v.s. kombinationen av risker från närliggande industri
och farligt gods på järnvägen. Vad gäller transporter av farligt
gods bör även beaktas att transportbilden kan komma att
förändras, både vad gäller transporterade mängder och typer av
ämnen. Riskbilden för bostäderna vid järnvägen får då inte bli
oacceptabelt hög.

Buller: En bullerutredning kommer att genomföras i
detaljplanearbetet. Borås Stads riktlinjer för trafikbuller ska
tillämpas.

Gällande risker förknippade med översvämning anger
programmet att ingen ytterligare bebyggelse planeras
inom område som riskerar att översvämmas vid dagens
100-årsflöde eller framtida 100-årsflöde vid Sandaredsån och
Sjöstigen. Samtidigt noterar Länsstyrelsen att den detaljerade
översvämningskarteringen visar att ett av områdena för nya
bostäder vid Gamla Landsvägen ligger i område (blått) som kan
beröras av översvämning vid dagens 100-årsflöde.

Geoteknik: En geoteknisk undersökning tas fram i
detaljplanearbetet.
Risker: Riskanalys tas fram i detaljplanearbetet för de ytor som
är närmare än 150 meter från järnvägen. Beskrivningen har
kompletterats. Den västra delen av programområdet har tagits
bort och skyddsavstånden från industrin påverka inte längre
programområdet.

Råd om tillämpningen av PBL och MB
Förorenad mark: Om bostäder, förskola mm. planeras där
verksamhet tidigare bedrivits bör en översiktlig undersökning
med avseende på markföroreningar utföras.

På den framtida tomten för förskola är det i dagsläget inte
klarlagt om det finns behov av en ny förskola. Om området
prövas i detaljplan görs en bedömning om det behövs ytterligare
undersökningar eller om det finns tillförlitlig dokumentation
om området. Området har beteckningen A i gällande
detaljplan och behöver kanske inte ingå i en ny detaljplan. Ev.
markundersökningar kan också göras i samband med bygglov.

Geoteknik: Områdets lämplighet för bebyggelse bör föregås av
en geoteknisk utredning då marken så nära den meandrande
Sandaredsån kan vara skredkänslig. Detta för att i ett senare
skede undvika att naturmiljön skadas på grund av att stora
stabiliseringsåtgärder måste vidtas

Strandskydd: Borås Stad delar Länsstyrelsens synpunkt om
strandskyddet. Vid nyexploatering bör strandskyddet bara
upphävas där det är direkt nödvändigt. Beskrivningen har
kompletterats.

Strandskydd vid Viaredssjön: Delvis inom den sydöstra delen av
detta skogsområde planeras uppförande av en förskola. Vad
gäller strandskyddet så kommer förskolan att ligga bakom
avskiljande bebyggelse och beviljande av strandskyddsdispens
av den anledningen torde inte utgöra något hinder. Dock kan
strandskyddets syften komma att påverkas negativt vad gäller
bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Lantmäterimyndigheten

Industrimarken inom strandområdet som nu är stängslad blir vid
ändring till bostadsbebyggelse mer tillgängligt för allmänheten.

Planprogrammets avsnitt 6.1 och 6.2 nämner att ett eventuellt
kommunalt huvudmannaskap för allmän plats kräver både
bredare gator och vändplatser. Man beskriver vidare att avtal
avses upprättas med blivande fastighetsägare/exploatörer av
planen. Av planprogrammet framgår att exploatören förväntas stå
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för de kostnader som uppkommer på grund av exploateringen.
Eftersom planprogrammet beskriver huvuddragen kring
principerna för kostnadsfördelning och finansiering, föreslår vi
att avsnittet även belyser eventuella ekonomiska konsekvenser
för de fastighetsägare inom planområdet som inte beaktas som
exploatörer.

SGI förutsätter därför att de geotekniska förutsättningarna
klarläggs i sin helhet i det fortsatt planarbetet. I detaljplaneskedet
behöver exempelvis klarläggas frågeställningar såsom stabilitetsoch erosionsförhållanden samt om branta fastmarkspartier
förekommer, risk för ytliga bergras eller blocknedfall.
Översiktligt bör också förutsättningarna för grundläggning
redovisas. Föranleder utredningsresultaten behov av åtgärder/
restriktioner behöver dessa regleras i detaljplan, förslagsvis med
planbestämmelser.

Kommentar
Huvuddelen av programområdet har kommunalt huvudmannskap redan idag. Det ska kvarstå i kommande detaljplan.
Den sydöstra delen av området har enskilt huvudmannskap och i
detaljplanearbetet får avvägningar göras om huvudmannaskapet
ska ändras för den delen.
Det pågår en kommunomfattande utredning om att kommunen
ska överta huvudmannaskapet. Det råder dock en stor osäkerhet
vad utredningen kommer resultera i beroende på ekonomiska
konsekvenser för enskilda fastighetsägare. Om kommuen ska
överta även dessa gator behövs en gatukostnadsutrening och det
kommer också innebära breddning av gator och vändplatser.

Beträffande översvämningsrisk framgår att nivåer är framtagna
för dagens 100-årsflöde, vid framtida 100-årsflöde samt dagens
beräknade högsta flöde. SGI ser det positivt att hänsyn tas
till framtida klimatförändringar. Krävs åtgärder med hänsyn
till översvämning är det viktigt att beakta de geotekniska
konsekvenserna av åtgärden.
Sammanfattningsvis har SGI inga invändningar mot
programförslaget förutsatt att ovanstående beaktas i det fortsatta
planarbetet. SGI har inte granskat frågeställningar rörande
markmiljö inkl markradon.

Kommentar
Geotekniska undersökningar kommer att genomföras i
detaljplaneskedet.

Polismyndigheten
Den föreslagna planen tar bra hänsyn till trafiksituationen i
området. Gång- och cykeltrafik inkluderas i planen. Viktigt är att
gång- och cykelväg utmed strandlinjen blir lätt att överblicka för
att undvika otrygghet i området.

Trafikverket
Trafik: Planområdet angränsar i norr till Kust- till kustbanan.
Järnvägen förbinder Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan
är enkelspårig, elektrifierad och trafikeras både at person- och
godståg. Den är utpekad som riksintresse för kommunikationer
enligt Miljöbalken 3 kap 8§.

Parkeringsplatserna bör planeras på ett sådant sätt att
man från verksamheter som egnahemmet kan observera
parkeringsplatsen utan skymmande buskar och träd. Under
mörker ska parkeringsområdet vara upplyst. En viss övertalighet
av parkeringsplatser bör planeras för att undvika trafikfarliga
parkerade fordon i området.

Kommentar
Parkeringsplatser för bostäder ska inrymmas på den egna
fastigheten. Trygghet och tillgänglighet vid strandområdet är
viktigt i det fortsatta arbetet.

SGI
Ur programmet framgår att jordlagren främst utgörs av silt och
sand samt fastmarkspartier. Det anges även att programområdet
ingick i Räddningsverkets översiktliga stabilitetskartering
(2004). Den översiktliga stabilitetskarteringen avser endast en
stabilitetskartering för befintlig bebyggelse. SGI vill poängtera att
det i den översiktliga stabilitetskarteringen finns områden inom
programområdet med utpekad pågående erosion samt partier där
detaljerad stabilitetsutredning bedömts som speciellt angelägen.
I programmet aviseras att geotekniska utredningar kommer att
göras i den utsträckning som behövs under detaljplaneskedet.

Norr om järnvägen finns Lv 1757 (Göteborgsvägen).
Trafikmängden på Lv 1757 är väster om Sandared ca 2500
fordon/dygn och öster om ca 5700 fordon/dygn. Till
planområdet finns tre väganslutningar. Badvägen trafikeras av
ca 500 fordon/dygn och Strandvägen av ca 1000 fordon/dygn.
Det saknas beräkningar av trafikmängden på Gamla Landsvägen.
Inom området finns flera befintliga gång- och cykelvägar.
Förutom gångfållan vid stationen finns också en gångväg i
anslutning till Strandvägen som går över järnvägen och ansluter
till Lv 1757.
Trafikanalys: Planprogrammet redovisar en möjlig exploatering på
ca 40 000 m2, vilket med en lägenhetsstorlek på ca 100 m2 ger ca
400 nya lägenheter. Trafikverket ställer sig undrande till om denna
stora exploatering är möjlig. Om varje lägenhet antas medföra
4-6 bilresor/dag ger detta ett tillskott på ca 2000-2500 fordon/
dag. Om föreslagen bilpool förverkligas kanske antalet fordon
reduceras något. Trafikökningen kommer att innebära stor
påfrestning på det allmänna vägnätet. Trafikverket anser därför
att en trafikanalys borde genomföras innan planarbetet går vidare.
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Denna analys får visa vilka åtgärder som krävs på befintligt
vägnät.

samband med detaljplaneläggningen säkerställs att det i framtiden
finns möjlighet att ersätta plankorsningen med planskildhet.

Plankorsningar: För järnvägens del handlar trafiksäkerhetsfrågorna framförallt om riskerna kring att tåg kolliderar med
vägfordon eller skyddade trafikanter. Riskerna för sådana olyckor
är störst vid plankorsningar. Trafikverket har en ambition att
minska antalet plankorsningar och eftersträvar att nya passager
ska utföras som planskildheter.

Vägkorsningar: Trafikverket är tveksamt till hur befintliga
väganslutningar ska klara en större trafikmängd. Korsningen vid
Göteborgsvägen – Gamla Landsvägen är smal och har dåliga
siktförhållanden åt norr. Det är relativt höga hastigheter på
länsvägen. För att förbättra trafiksäkerheten bör väganslutningen
rätas upp och upphöjda refuger anläggas på länsvägen.

Trafikverket står inte för eventuella åtgärder som krävs i
järnvägsanläggningen eller inom vår fastighet som följd för
ökad exploatering i närområdet. De eventuella kostnaderna som
åtgärder i befintliga plankorsningar eller anordnandet av nya
passager för med sig bör därför ingå som en förutsättning för att
möjliggöra den föreslagna utbyggnaden av området.

En upprustning av korsningen Göteborgsvägen-Badvägen är
tveksam, bland annat på grund av korta fordonsmagasin vid
plankorsningen.

Plankorsningen vid Badvägen är belägen nära Göteborgsvägen
och de korta fordonsmagasinen medför att fordon kan
bli stående inom spårområdet vid bomfällning. Eftersom
plankorsningen ligger över två spår finns även risk för att långa
godståg blockerar korsningen i samband med tågmöten. På
grund av att spåret ligger i kurva och är doserat är dessutom
vägprofilen dålig och risk för att långa och låga fordon kör fast.
Trafikverket föreslår därför att plankorsningen stängs, eventuellt
kan det dock finnas anledning att hålla den öppen för gång- och
cykeltrafik. Om korsningen ska finnas kvar och vara öppen för
fordonstrafik behöver trafikmiljön runt korsningen åtgärdas i
samband med detaljplanearbetet. En trafikanalys borde kunna ge
närmare besked kring lämplig lösning.
Gångfållan vid Sandareds station saknar såväl bommar som
ljus- och ljudsignaler, vilket innebär att den upplevs som otrygg.
Korsningen är utformad för att tågresenärer ska kunna korsa
järnvägen och inte för att utgöra en del i ett allmänt gångstråk.
Om föreslagen exploatering ska genomföras måste säkerheten
vid korsningen därför förbättras. Trafikverket ser positivt på
det presenterade förslaget om att förse plankorningen med
bommar men för att ytterliga förstärka säkerheten samt minska
järnvägens barriäreffekt bör även alternativ med planskild
korsning utredas i det fortsatta detaljplanearbetet.

Tågpassager/dygn
15
70
12

Buller och vibrationer: Programområdet kommer att utsättas för
buller från Lv 1757 och Kust- till kustbanan. Ljudnivån från
vägtrafikbuller närmas Lv 1757 har uppskattats till 45-50 dBA.
Det är viktigt att den sammantagna ljudnivån från väg- och
järnvägstrafik samt eventuella vibrationer utreds så tidigt som
möjligt i kommande detaljplaneskede.
Även översiktliga bullerberäkningar och enklare kännedom
om geotekniska förutsättningarna kan vara till stor hjälp för
att komma fram till lämplig lokalisering och utformning av ny
bebyggelse.
Trafikverket anser att följande trafikeringsuppgifter bör ligga
till grund för bullerberäkningar kopplade till ny exploatering
inom planområdet. (se tabell nedan) Uppgifterna inkluderar
en eventuell utbyggnad av järnvägen mellan Mölnlycke och
Rävlanda/Bollebygd via Landvetter flygplats.
För de tåg som antas stanna i Sandared kan lägre hastigheter
användas. Tabellen nedan visar förslag på hastigheter för
dessa tåg, värdena är tilltagna något i överkant för att undvika
missledande resultat av bullerberäkningarna. (se tabell nedan)
Hänsyn bör även tas till de broms- och accelerationsljud som
uppstår för de tåg som gör upphåll vid stationen.

Plankorsningen vid Strandvägen är försedd med helbommar.
Även här är spåret doserat, vilket medför en vägprofil som om
möjligt bör förbättras. Korsningen har i övrigt god standard och
bör kunna användas som huvudled till planområdet. Med tanke
på korsningens läge, avståndet till Lv 1757 och det fria utrymmer
som finns runt korsningen ser Trafikverket gärna att det i

Tågtyp
Godståg
Moderna motorvagnar
Lokdragna tåg

Korsningen vid Göteborgsvägen-Strandvägen är försedd med
mittrefuger och har relativt goda siktförhållanden, som dock kan
förbättras om träd och buskar röjs i dikeskanten.

Avstånd från station (m)
100
200
500

Medellängd
400m
100m
120m
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Maxhastighet (km/h)
60
80
100

Maxlängd
650m
160m
160m

Hastighet
90 km/h
100km/h
100 k/h
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Spårspring: Att vistas i spårområdet är förenat med livsfara och är
förbjudet enligt lag. Det är endast tillåtet att passera spåren vid
särskilt utmärkta platser som plankorsningar och gångfållor. Det
är därför viktigt att inför kommande detaljplaneläggning beakta
hur förändrad bebyggelsestruktur kan påverka problem med
spårspring.

Korsningen vid Badvägen behövs för boende i området och för
aktiviteter nere vid Viaredssjön. En djupare analys av korsningen
görs i detaljplanearbetet som t ex kan vara att flytta korsningen
söder om järnvägen en bit bort från järnvägen. Att stänga
korsningen helt anser Borås Stad inte är ett bra alternativ.

Elsäkerhet: Kust till kustbanan är en elektrifierad järnväg. I
enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS2008:1,
får byggnader, upplag och liknade föremål av elsäkerhetsskäl
normalt sett inte förekomma inom fem meter från del av
järnvägsanläggningen som kan föra högspänning. Beroende på
placering och avstånd till järnvägsanläggningen kan en eventuell
bullerskärm behöva jordas i enlighet med f.d Banverkets standard
BVS510 ”Jordning och skärmning i Banverkets anläggningar”
Farligt gods: Kust till kustbanan är transportled för farligt gods.
Längs Kust till banan gäller att nya byggnader eller upplag inte
bör uppföras inom 30 meter från spårmitt.

En förbindelseväg på södra sidan om järnvägen innebär ökad
säkerhet om det uppstår problem vid någon av korningarna.
Gångpassagen: Säkerheten vid gångpassagen är viktig och
exakt utformning och placering får utredas i det fortsatta
detaljplanearbetet.
Väg: Planprogrammets avgränsning har ändrat och den västra
delen är inte med i programmet. Det finns dock inget som
hindrar att korsningen längst i väster byggas om och det
behövs ingen planändring för det. En exploatering kan dock
vara nödvändig för att kommunen/exploatören ska finansiera
ombyggnaden.

Även byggnader som placeras på större avstånd är 30 meter från
spårmitt kan det krävas särskilda skyddsåtgärder. Det är därför
viktigt att inför detaljplaneläggningen upprätta en riskanalys som
klarlägger behovet av eventuella skyddsåtgärder.

Beskrivningen har kompletterats med att det behövs en
trafikutredning.

Riksintresse: Kust till kustbanan är utpekad som riksintresse.
Exploatering i dess närhet får inte påverka möjligheterna till
fortsatt drift, underhåll och utveckling av järnvägen.

Avtal: Området kommer troligen att delas upp i flera detaljplaner.
Avtalen kommer att tecknas innan antagande av detaljplanerna.

Avtal: I samband med detaljplaneläggningen anser Trafikverket
att behovet av skyddsåtgärder för farligt gods och buller måste
utredas, liksom standarden på Badvägens och Strandvägens
korsningar med järnvägen och Göteborgsvägen samt Gamla
Landsvägens anslutning till Lv1757. Även uppgradering
av säkerheten vid gångfållan behöver utredas. För att säkra
genomförandet av dessa åtgärder kan ett eller flera avtal mellan
Trafikverket och Borås Stad krävas.
Avslutningsvis: Trafikverket ser fram emot ett fortsatt deltagande i
planprocessen.

Kommentar
Exploateringsgraden är ännu inte fastställd. Ytan 40 000m2 som
står i planprogrammet avser hela tomtytan på marken. Det är
i dagsläget svårt att avgöra vilken exploateringsgrad som det
kommer att bli, men det kommer att avgöras i inledningsskedet
av detaljplanearbetet. Trafikverkets beräkning på antalet
fordonsrörelser kan därför komma ändras.
Järnväg: Största delen av den tillkommande bebyggelsen kommer
att använda sig av den östra infarten via Strandvägen, som har
bäst standard av korningarna. Promenaden förslås stängas av
för genomfartstrafik, vilket leder till ytterligare styrning åt den
östra tillfarten. Ytterligare åtgärder för att styra trafiken till den
korsningen är önskvärd.

Transport av farligt gods, elsäkerhet, buller och vibrationer:
Utredningar kommer att göras i det fortsatta detaljplanearbetet.

2.2 Bolag
Borås Energi och Miljö
Nya och befintliga fastigheter kan erbjudas fjärrvärme
Borås Energi och Miljö AB arbetar intensivt med systematiskt
arbetsmiljöarbete för att bl. a få bort så många backningar med
sopbilarna som möjligt. I planarbetet finns det möjlighet att få
bort backningar genom att lägga ordentliga vändplaner.

Kommentar
Synpunkterna tas med till det fortsatt detaljplanearbetet.

Räddningstjänstförbundet
Med anledningen av det korta avståndet från bebyggelse till
transportled för tung trafik med farligt gods rekommenderar
räddningstjänsten att den riskpolicy för riskhantering i
detaljplaneprocessen som tagits fram av Länsstyrelserna i bl.a.
Västra Götaland följs, vilket innebär att bebyggelse närmare än
150 meter från led med farligt gods ska föregås av en riskanalys.
Gällande avståndet till den närliggande kemiska industrin
instämmer räddningstjänsten i det som nämnts i programmet om
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att skyddsavståndet från industrin till bostäder behöver utredas
närmare och preciseras i detaljplan.

för detaljplaneändring längre fram behöver den inte inledas av
planprogram.

Brandpostnät med kapacitet enligt Svenska vatten- och
avloppsföreningens (VAV) skrifter VAV P76 och VAV P83
konventionellt system ska finnas i området. Detta medför att
avståndet mellan brandposter inte ska överstiga 150 meter och att
avståndet mellan brandpost och fastighet inte överstiger 75 meter.
Frågan om placering av brandposter och utformning av nätet bör
behandlas i planprocessen.
Om bostäder planeras till en sådan höjd att räddningstjänstens
stegutrustning kan bli en förutsättning vid utrymning ska
gatunätet dimensioneras utifrån detta där det behövs. Förutsatt
att det ordinarie vägnätet inte kan garantera räddningstjänstens
framkomlighet kan särskild körväg (räddningsväg) anordnas.
Denna ska vara skyltad, ha uppställningsplatser som rymmer
erforderliga fordon och vinterväghållas. Bärbar utskjutsstege och
slang ska inte behöva bäras mer än 50 meter från räddningsväg
till fastighet.

Kommentar
Synpunkterna tas med till det fortsatta detaljplanearbetet.
Den västra delen av programområdet har tagits bort vilket
innebär att skyddsavstånd från industri får utredas vid ett senare
tillfälle.

Samhällsbyggnadsnämnden

Att omvandla mark för industri till mark för bostäder är också
bra. Här skapas förutsättningar för attraktiv bostadsmark, som är
sjönära och har god tillgång till service. Placeringen av föreslagen
förskola är också bra och blir en ny lämplig markanvändning av
den redan ianspråktagna tomten.

Kommentar
Västra delen av området tas bort från planprogrammet efter
synpunkter från fastighetsägare. Det innebär att byggrätten
för gamla Rv 40 kommer vara kvar. Om området blir aktuellt

Tekniska nämnden
En översyn av området mellan järnvägen och Viaredssjön är
viktigt, speciellt området från Strandvägen och mot väster.
Utvecklingen bör ske mer planerat än vad som varit fallet tidigare.
Området ska enligt programmet få in fler bostäder och samtidigt
se över placeringen av tennisbanorna.
En översyn av trafikstrukturen skall också ske för området enligt
visionen. När det gäller trafiken idag så finns det ett problem
med matningen till och från området vid Strandvägen, som är
enda vägen ut till Göteborgsvägen. När bommarna är nere är
detta området helt avskuret. I förslaget finns en ny koppling
från Strandvägen västerut till Industrivägen, detta medför
en bättre och säkrare koppling till området, inte minst för
utryckningsfordon.

Promenaden från Badvägen ska sluta med en vändplan intill det
som i planen är redovisat som damm. Från den nya delen av
Industrivägen blir det en skaftgata med vändplan, det är där som
Promenaden slutar idag.

Förslaget är välstuderat och ger goda anvisningar för fortsatta
detaljplanearbeten. Det är hög tid att släcka ut rester av byggrätt
för gamla riksväg 40 genom Sandared. Att binda samman det
lokala trafiknätet med en väg längs järnvägen är bra bland annat
för att störningskällor för till exempel buller samlas.

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker planprogrammet.

Nämnden ser positivt på planprogrammet och de möjligheter
som programmet ger för framtiden och har inget ytterligare att
tillföra planprogrammet.

Däremot att koppla ihop Promenaden med den nya länken som
förslaget visar till Industrivägens nya del är inte bra. Det medför
trafik in i ett område som är natur och rekreationsområde.

2.3 Kommunala nämnder

Planprogrammet ger förutsättningar att Sandared ”öppnas”
mer mot sjön. Det är också mycket värdefullt att den föreslagna
promenadslingan längs stranden till Viaredssjön byggs.

Fritids- och folkhälsonämnden

Gång och cykelvägen som redovisas i förslaget skall ha ett
stråktänkande och vara planerad för cyklister.
Det finns en passage idag för gående förutom vägövergångarna.
Dessa måste ses över i samråd med trafikverkets banavdelning,
med tanke på att fler bostäder planeras i området.
Parkeringsmöjligheterna vid badplatsen bör ses över, så att den är
i rätt storlek till antalet besökare.

Kommentar
Programmet ändras så att Promenaden stängs av närmast
Viaredssjön till förmån för natur och rekreationsområde.
Gång- och cykelvägen ändras till promenadstråk för att
bättre anpassas till pågående aktiviteter utmed Viaredssjön.
Sträckningen av promenadstråket kan diskuteras.
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Kulturnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Kulturvärdena utgörs av en äldre välbevarad industribyggnad och
två fyndplatser som gränsar till planområdet (Raä 32, ett flintpsån
och Raä 34, en halv stenyxa båda lösfynd från stenåldern), vilket
medför att området bör undersökas av Länsstyrelsen inför
detaljplanen.

De synpunkter som Miljöförvaltningen har framfört i
arbetsgruppen rörande buller och vibrationer, skyddsavstånd,
dagvattenhantering, naturvärden samt strandskydd har
beaktats i förslaget till planprogram. Dessa frågor kommer
sedan att regleras genom planbestämmelser i kommande
detaljplaner, i vissa fall efter ytterligare utredningar. Miljö- och
konsumentnämnden tillstyrker förlaget.

Bebyggelsen inom planområdet består av fristående villor samt
industribyggnader och ett f.d. vattenverk. Industrifastigheterna
bör analyseras närmare inför detaljplanearbetet då framför allt
den ena fastighetens exteriör är väl bevarad och har stor betydelse
för Sandared.
Kulturnämnden har inga övriga synpunkter.

Kommentar
Kulturvärden kommer att diskuteras i kommande detaljplaner
och eventuella skydds- och varsamhetsbestämmelser kan komma
att tillämpas.

Lokalförsörjningsnämnden är positiv till planprogrammet och ser
lämpligheten med att förändra området och skapa möjligheten till
fler bostäder i centralt läge.
I programmet finns det förslag om en tomt som kan bebyggas
med en förskola, arean är drygt 6000 m2 vilket ger plats för en
byggnad och utevistelse. Tomten är placerad vid Strandvägen
som är en återvändsgata vilket kan ge problem med biltrafik till
och från förskolan när föräldrarna transporterar sina barn. Det
är därför viktigt att det byggs en stor vändplats vid gatan på en
plats söder om förskolefastigheten. Tomten ligger strandnära
och i anslutning till Sandaredsån varför det vid den första
utvärderingen kan misstänkas finnas risk för översvämning på
tomten. Enligt den översvämningskartering som tagits fram
under förra året visar dock inte på någon risk för den aktuella
förskoletomten. Tas det hänsyn till ovanstående anmärkning ser
nämnden det som positivt med möjligheten att i framtiden bygga
en förskola i området.
Helst ska angöring anordnas med separerade in- och utfarter så
att vändplats på gatumark inte är nödvändig.
Tomten ligger ovanför den högsta vattennivån enligt
översvämningskarteringen.
Tomten har kompletterats med bostadsändamål om det inte
skulle bli aktuellt med förskola.

Socialnämnden tycker att det är bra att det tas fram en vision för
området. I visionen är det viktigt när det gäller bostäder att det
skapas förutsättningar för boenden till de målgrupper som ingår
inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Nämnden förutsätter att planprogrammet följer program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnersättning som är antaget av Borås stad.

Kommentar

Lokalförsörjningsnämnden

Kommentar

Socialnämnden

Upplåtelseform kan inte regleras i detaljplan.

Stadsdelsnämnden Väster
Inom stadsdelsförvaltningen Väster pågår en övergripande
lokalutredning under 2011, där behovet av förskoleplatser
kommer att aktualiseras. Det är inte möjligt att i nuläget uttala
sig om behovet av en ny förskola eller om det kommer att finnas
tillräckligt med platser inom befintliga verksamheter.
Stadsdelsnämnden Väster är, med vissa reservationer,
positiv till förslaget om planprogram för del av Sandared.
Planprogrammet påverkas av strandskydd, men i valet mellan den
markanvändning med industribebyggelse som finns idag, bedöms
bostadsbebyggelse som mer lämplig. Avsteg från strandskydd bör
endast medges för den yta som idag upptas industribyggnaden
vid Industrivägen. Upplåtelseformen bör vara hyresrätt, för
att åstadkomma en bättre balans mellan upplåtelseformerna i
området. Under 2011 pågår en övergripande lokalutredning inom
SDF Väster, vilket gör att behovet av ny förskola i området inte
är klarlagt.
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker yttrandet.

Kommentar
Det är bra att behovet av förskolor studeras noga. Byggrätten för
förskola är en rättighet, men behöver inte utnyttjas om det inte
finns behov. Tomten har kompletterats med bostadsändamål.
Det är inte möjligt att reglera upplåtelseform i detaljplan. Det är
önskvärt med en blandad upplåtelseform i området och en dialog
med fastighetsägaren bör hållas i den frågan.
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Exploatörer kommer att göra en bedömning av marknadsläget
inför val av upplåtelseform.

2.4 Angränsande kommuner
Bollebygds kommun
Bollebygds kommun har inget att erinra mot aktuellt planprogram

2.5 Övriga organisationer
Sandareds Intresseförening

Sandareds Scoutkår

Sandareds Intresseförening ser med stor tillfredsställelse på att
området söder om järnvägen blir föremål för planändringar som
ger förutsättning för utveckling av området. Genom sitt centrala
läge med avseende på service och närheten till Viaredssjön har
området stor potential för både nya bostäder och utvecklade
rekreationsytor. Intresseföreningen är i stort positiv till förslaget
till planprogram.

Sandareds scoutkår grundades 1959 och sedan dess varit en
av Sandareds viktigaste föreningar när det gäller att skapa en
bra fritidsverksamhet för samhällets unga. Idag har vi ca 100
medlemmar varav 70 är barn och ungdomar i olika ålder från
åtta år och uppåt. Scoutverksamheten har en både utbildande
och kulturell roll i samhället. En viktig del av verksamheten
är friluftsliv i form av läger, hajker och andra natur – och
utomhusaktiviteter samt en långtgående och framsynt
miljötänkande. Basen för verksamheten är vår egen scoutgård,
belägen vid Viaredssjön i Sandared. Vi är ute så mycket vi kan
och på vår tomt har vi ofta mindre läger och hajker, både själva
och tillsammans med andra kårer. Vi paddlar ofta på sjön i våra
egna kanoter. Fyra kvällar i veckan har vi normalt någon form av
avdelningsverksamhet som, så ofta som möjligt förläggs utomhus,
på eller i anslutning till vår tomt.

Genom Industivägens förlängning österut mot Strandvägen
ges Lillsjöområdet en alternativ järnvägsöverfart vid Badvägen
i väster. Detta är ur säkerhetssynpunkt helt nödvändigt för bl.a.
utryckningsfordon och har varit ett stort problem under många
år. Denna säkerhetsaspekt berörs dock inte i planprogrammet.
Den föreslagna gångöverfarten över spåren vid stationshuset
måste göras planskild. Idag använder många denna passage över
spåren med incidenter allt som oftast. Gångtrafiken kommer att
öka när det blir fler bostäder inom planområdet.

Vi har inom kåren noga studerat det framtagna planförslaget
och tycker att de övergripande idéer och tankar som förs fram i
förslaget är mycket positiva. Vi tror att de föreslagna åtgärderna
kommer att göra hela området söder om järnvägen mer tilltalande
och tillgängligt för samhällets invånare.

De nya bostäderna bör till en mycket stor del bestå av
hyreslägenheter.
Den föreslagna gångvägen vid scoutstugan över Sandaredsån
till Strandvägen bör studeras ytterligare så att den inte inkräktar
på befintliga bostäder vilket borde finnas goda möjligheter till.
Behov en sådan gångförbindelse finns dock.
Det föreslagna läget av för en förskola bör kompletteras med
andra alternativ som ger mindre trafik på Strandvägen. Varför inte
på området mellan kyrkan och järnvägsövergången?
Vid Badvägens slut nere vid badstranden bör fler p-platser
tillskapas. Sommartid är det alldeles för lite med den stora
mängden badande allmänhet. Intresseföreningen skulle också
vilja se att det byggs en iläggningsramp för småbåtar i Badvägens
förlängning.

Kommentar
Gång- och cykelbanan vid scoutstugan ändras i programmet till
promenadstråk för att bättre anpassas till aktiviteterna vid stugan.
Alternativa sträckningar kan diskuteras i detaljplanen.
Programmet tar inte ställning till utformning av järnvägsövergången vid stationen, men planskild korsning kan bli aktuell.

En lokaliseringsstudie för förskolor togs fram av Borås Stad
2009. Den pekade på nu angiven tomt är lämplig. När i tid är inte
klart i dagsläget. Tomten kompletteras med bostadsändamål om
förskolan inte skulle bli aktuell på platsen.

Det enda vi vänder oss mot är den gång och cykelväg som
föreslås gå mellan scoutkårens mark och stranden för att sedan
gå över vår mark innan den korsar Sandaredsån. Då scoutkårens
mark går ända ut i ån kan vägen inte dras enligt förslaget utan
att gå över det område som scoutkåren använder för i stort
sett all utomhusverksamhet vid scoutstugan. Detta vore helt
förödande för kårens verksamhet och inger vi kan acceptera.
Dessutom utnyttjar kåren hela området mellan scouternas tomt
och Viaredssjön för mycket av vår verksamhet. En väg mellan vår
tomt och sjö skulle på många sätt försvåra en t.o.m omöjliggöra
vår verksamhet.
Vi anser dessutom att en väg så nära, eller på strandkanten
skulle vara till stort men för att som sommartid utnyttjar den
fina stranden och området i dess närhet för bad och allehanda
friluftsverksamhet. Detta är ett område som nyttjas av
Sandaredsbor för friluftsliv sedan lång tid tillbaka och en miljö
som vi anser skulle missgynnas av att en väg dras rakt genom
området. Vägen skulle störa strandlivet och vi är alltså helt emot
och mycket starkt kritiska till denna del av förslaget.

Upplåtelseform på lägenheter kan inte regleras i detaljplan.
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Gång och cykelvägen som sådan tror vi kan vara ett positivt inslag
och det har inget emot. Vårt förslag är att det istället dras längs
den befintliga vägen, Promenaden, eller från infartsvägen till
scoutgården och till vänster mellan fastigheterna 1:88 och 1:48,
där det redan finns en väg som ansluter till Promenaden. Därefter
skulle vägen kunna fortsätta längs Promenaden, in via den väg
som går mellan fastigheterna 1:48 och 1:112, för att sedan korsa
ån, gå över kommunens mark längs åns norra sida och ansluta
till Sjöstigen alternativt direkt till Strandvägen längre norrut. En
minst lika attraktiv sträckning som enligt förslaget och utan att
det inverkar på, eller omöjliggöra, den för många av Sandareds
ungdomar så viktiga scoutverksamheten.

Kommentar
Gång- och cykelbanan vid scoutstugan ändras i programmet till
promenadstråk för att bättre anpassas till aktiviteterna vid stugan.
Alternativa sträckningar kan diskuteras i detaljplanen.

PRO Sandared-Sjömarken
Planprogrammet överensstämmer i stora stycken med
översiktsplanen men när det gäller flerbostadshus måste några av
dessa vara anpassade till äldreboende i form av trygghetsboende.

Kommentar
Upplåtelseform går inte att reglera i detaljplan. Den privata
marknaden kommer att identifiera målgrupper som är intressanta
att vända sig till. Lägenheter för äldre borde vara intressant för
delar av bebyggelsen.

Naturskyddsföreningen
Med nuvarande bebyggelse i området är strandskyddet i stort
sett åsidosatt. Vid planeringen bör man utvidga grönområdena,
så att strandskyddade ytor ökar. Villor och flerfamiljshus bör
inte ligga inom strandskyddat område. Förskolan kan förläggas
längre åt norr, så att Sandaredsparken förblir orörd. Närheten
till naturen för barnen bibehålls ändå. Den planerade gång/
cykelleden längs med stranden ökar tillgängligheten till området.
Grönområdet norr om denna bör utvidgas. Området är i behov
av förändringar, dock inte för att öka antalet bostäder utan för att
öka grönområdena.

Kommentar
Förskoletomten kompletteras med bostadsändamål vilket innebär
att området kommer att bebyggas. Om det blir förskola eller
bostäder återstår att se.
Trafiken på Promenaden närmast Viaredssjön stängs av till
förmån för natur och rekreation.

2.6 Övriga sakägare
Privatperson, Sandared 1:554
I planförslaget står bl.a. att strandområdet utgör en attraktiv
del i Sandared och är ett välanvänt och uppskattat bad- och
rekreationsområde som lockar besökare från både Sandared och
andra delar av kommunen. När man läser detta måste man ställa
sig frågan hur man då kan vilja förfula detta område genom att
flytta de befintliga utomhustennisbanorna till ett område intill
Badvägen där alla som vill nå strandområdet passerar.
De befintliga banorna ligger betydligt mer avsides och bör vara
kvar på sin nuvarande plats där de inte stör alla de besökare som
via Badvägen söker avkopplig vid bad- och strandområdet. Om
sedan tennisutövarna tycker det är långt att gå från nuvarande
utebanor till tennishallen så finns ju möjligheten att flytta banorna
till tennishallens baksida. Här finns redan en in-/utgång från
hallen som kan användas och man kommer direkt ut på banorna.
Denna banplacering skulle även ge ljuddämpande effekt genom
tennishallen i väster och sydsidan bör de störande ljuden dämpas
ytterligare. Familjerna som bor i närheten av tennishallen har
redan idag problem med dunket och ropen från nuvarande
tennisbanor, ca 300 m bort, utgör ett kraftigt störande inslag
sommartid. Flyttas banorna intill ett än mer centralt läge blad
husen kommer de närmaste boende villaägarna att drabbas
mycket hårt genom att det påträngande ljudet från banorna
kommer att göra det så gott som omöjligt att vistas i trädgården
så länge aktivitet pågår, vilket som regel är från tidig morgon till
sena kvällen.
Lämna området framför tennishallens entré fritt från fula och
störande tennisbanor. Försköna istället området genom att placera
den föreslagna dagvattendammen här- gärna med en porlande
springbrunn i mitten. Bygg en sandlåda för de minsta och sätt
upp några gungor. Placera ut soffor där man kan sitta och njuta
av sjöutsikten. Plantera några träd och blommor. Ett parkområde
här längs ett av Sandareds mest populära promenadstråk skulle
uppskattas och kunna utnyttjas av alla – inte bara av den som
spelar tennis. Det är många äldre, som nästan dagligen tar en
promenad ner till sjön men av brist på sittplatser sällan orkar
stanna en längre stund. Det är nu dags att Sandared även ta med
de äldre i planeringen och inte bara idrottare som orkar gå.
Att förlägga tennisbanorna till området framför tennishallens
entré förfular inte bara området utan kommer även att skapa stora
trafikproblem. Vi kommer att få erfara samma svårigheter som
på 70-talet då det på området fanns fotbollsplan om vintertid
spolades och användes som skridsko- och bandybana. Den
bilburna publiken som kom ner till matcherna parkerade då på
båda sidor av Badvägen där de hade en strålande utsikt över spelet
på planen. Detta gjorde framkomligheten för övrig trafik i högsta
grad begränsad. Under sådana förhållanden finns möjlighet för
ambulans eller räddningstjänst att snabbt ta sig fram om en olycka
skulle inträffa nere vid sjön eller i något av husen längre bort på
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vägen. Detta kan vara en direkt livshotande i en akut situation.
Badvägen är redan idag hårt belastad av trafik. Detta gäller inte
bara genomfarten in på Promenaden utan även all trafik ner
till sjön med bilar, båtar och trailers. Vintertid tillkommer alla
bilar som har isracing på sjön. Även om den tunga trafiken på
sikt kommer att minska så kommer den ökade bebyggelsen att
medföra en kraftig ytterligare belastning. Detta skulle innebära en
betydande risk för alla de barn som sommartid går ner till sjön
för att bada. Veckorna före skolavslutning brukar ofta ett flertal
skolklasser i alla åldersgrupper promenera denna väg, endast
ledsagade av en eller två vuxna. Att använda denna väg som
matningsled för ett helt nybyggt bostadsområde vore förenligt
med livsfara.
Istället förslås att Promenaden stängs av strax efter infarten till
scoutstugan så att ingen genomfartstrafik kan ske och att all
trafikmatning till nybyggnationen istället sker via Industrivägen/
Promenaden. På så vis skulle Badvägen betjäna besökare till
Strandområdet samt de boende väster om tennishallen och den
nya trafikleden övriga boende inom området.

Kommentar
Nuvarande utformning med en koncentration av nya bostäder
söder om stationen innebär att den tillkommande trafiken
i huvudsak kommer att använda den östra infarten. Att
stänga av Promenaden för genomfartstrafik kan ytterligare
stärka den effekten. Trafikverket förordar också att den östra
järnvägskorsningen för att den har bäst standard. Programmet
ändras så att tydliggöra att det inte ska vara genomfartstrafik på
Promenaden.

Eventuell breddning av Badvägen skulle vara bra och kan bli
aktuell.

Privatperson, Sandared 1:48
Gör om den föreslagna GC vägen till en natur & strövstig. Det
är utmärkt att området blir mer tillgängligt men att man bevarar
flora och fauna på ett så skonsamt sätt som möjligt. Alltså ingen
asfalterad väg. Om det blir en cykelväg kan man med lätthet köra
moped vilket är mycket störande för fågel och djurliv. (klass III
område)
Vad jag förstår så är Sandareds scoutkår emot den föreslagna
GC- vägen som kommer att störa deras verksamhet. Deras
förslag är att dra vägen mellan deras tillfartsväg och fastigheterna
1:48 och 1:88 för att därefter vika av till höger på Promenaden
mellan 1:48 och 1:112 därefter skulle den sedan korsa ån för att
sedan på något sätt ansluta till Rydet. Detta förslag är förkastligt
ur två aspekter: 1. Vid kraftig nederbörd stiger vattnet i ån så
högt att det måste byggas en bank att gå på och då förstörs stora
naturvärden. 2. Denna sträckning ger inte den närhet till stranden
som är önskvärd.
Vi tycker att vägen ska dras med en bro över det befintliga
avloppsröret, då kan man ansluta till den bank som finns över
avloppet idag. Denna lösning ger en fin naturstig med liten
naturpåverkan och en anslutning mot Rydet.

För att klara av att genomföra planprogrammets intentioner,
med nya gator och förbättringar av korsningar etc, behövs
ett nytillskott av bostäder som hjälper till att finansiera
förändringarna. Utökning av parkområde är inte aktuell, utan
upprustningar koncentreras till strandområdet. En annan
placering av tennisbanor innebär att ytan skulle bebyggas med
bostäder. Då kommer utsikten att skymmas för bostäderna norr
om området. Öster om tennishallen finns inga befintliga bostäder
som på samma sätt kommer att skymmas av en byggnation.
Räknas antalet boende öster och väster om tennishallen utifrån
planprogrammets vision så kommer det att vara fler boende
öster om tennishallen oavsett var tennisbanorna skulle kunna
placeras. De aspekterna tillsammans med markägoförhållandet
gör att tennisbanorna blir lämpligast på tennishallens västra sida.
Dagvattenutredningen som är gjort har bedömt lämplig plats för
dagvattendammen.
Parkeringsplatser kring badet ligger nu utanför programområdet
men kommer att ses över, för att motverka parkeringsproblem.
Att fullt ut anordna parkeringsplatser för badgäster är inte möjlig,
men förbättrade promenadstråk kan innebära att fler promenerar
ner till standarden istället för att ta bil.

Nästa problem och även önskemål är följande. Som framgår av
bifogad detaljkarta går tillfartsvägen till Sandared 1:19 & 1:54
över vår tomt. Jag har varit i kontakt med Exploateringsingenjör
Jessica Ekberg på Markavdelningen för att kontrollera om några
servitut som reglerar användandet av vägen till förmån för dessa
fastigheter finns, och hon har kontrollerat i arkiven utan att finna
några. Jag har även bett henne att hos kommunens VA avdelning
undersöka om det finns något servitut som ger kommunen rätt
att dra avloppsledning över vår fastighet, Va enheten kan inte
heller se att det finns något servitut.
Fakta: Fastigheten Sandared 1:19 köptes 4/3 1905 av Hugo
Henning senare förvärvades även 1:54. I detta köp tillförsäkrades
tillgång till körväg ut från fastigheten på en väg som gick parallellt
med Sandared 1:48 gräns mot sjön. Alltså vägen gick nedanför
den väg som finns idag. Utanför denna väg gick ytterligare en
väg benämnd Fiskevägen. Det fanns alltså två vägar. Sandared
1:48 förvärvades 29/10 1921 av Anna & Oskar Johansson på det
arealbevis med karta som utfärdades då framgår ovan nämnda
tillfartsväg samt den så kallade Fiskevägen tydligt. 1924 gjordes
en ägostyckning över det berörda området (Akt: 15-SAN-150) jag
har noggrant studerat detta 156 sidor upprättade protokoll som
reglerade in utfartsvägar, och kan inte se att några ändringar som
berör ovan nämnda fastigheter ingår.
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Privatperson, Sandared 1:24, 1:98

I samband med det nya planarbetet vill jag att vi reglerar dessa
frågor, mitt förslag är att om ägarna till Sandared 1:19 och 1:54
samtycker att en del eller hela fastigheten 1:54 införlivas med
Sandared 1:48 mot att 1:48 gräns mot sjön regleras så att vägen
och avloppsledningen kommer utanför.

Undertecknad är ägare till fastigheten Sandared 1:24. Tillsammans
med min hustru äger jag även Sandared 1:98. Vi bor på denna
fastighet.
Jag noterar av planprogrammet att detta är initierat av
fastighetsägaren till Sandared 1:81 som önskar bygga sin fastighet
med flerbostadshus.

Vidare vill jag att gräns för byggrätt inom 1:48 ska gälla ut
till tomtgräns mot Sandared 1:88 samt mot sjön där befintlig
byggnad är uppförd. Samt att rätten att använda nuvarande
tillfartsväg mot sjön inte kommer att ändras för att en eventuell
GC väg byggs. Det vore även lämpligt att skylta upp denna väg
för att undvika obehörig trafik.

Av planprogrammet framgår (punkt 8) att det utsetts dels en
projektgrupp, dels en samrådsgrupp och dels en styrgrupp
som har ansvarat för arbetet med och framtagandet av
planprogrammet.

Kommentar
Det är ett bra förslag att beskriva den angivna GC-vägen på ett
annat sätt. En passage mellan strandområdet och Strandvägen är
viktig för området men alternativa dragningar av promenadstråket
skulle kunna studeras närmare i detaljplanearbetet.
Programkartans teckenförklaring justeras till promenadstråk.
Detaljplanearbetet syftar till att klara ut gränser och rättigheter.
Ovanstående förslag är en rimlig och trolig lösning men behöver
diskuteras med alla inblandade parter. Planprogrammet justeras
för att i denna fråga öppna upp för vidare diskussioner.
På privat mark kan skyltar om obehörig trafik sättas upp.

Privatpersoner,
Sandhults-Rydet 1:131, 1:132, 1:133, 1:134, 1:135
Tanken att ett daghem/fritidshem ska placeras så att jäktade
småbarnsföräldrar ska behöva passera en järnvägskorsning med
bommar 4 gånger per dag vare sig de anländer med bil, cykel
eller till fots är det dåligt genomtänkt och vi boende i närområdet
avråder bestämt från denna åtgärd. Den naturliga platsen för den
tilltänkta byggnationen är naturligtvis den stora friytan som finns
intill kyrkan/församlingshemmet. På detta sätt undviks ju helt
att behöva passera över järnvägen. Det tilltänkta markområdet är
idag anpassat som strövområde för rekreation och för att rasta
hundar. Vi närboende är även starkt medvetna om att fastigheter
i närområdet blir mindre attraktiva och att detta påverkar
prisbilden negativt.

Kommentar
I gällande detaljplan (från 1974) för området finns redan en
byggrätt för allmänt ändamål. Kommunfullmäktige antog 2009
en lokaliseringsstudie för förskolor i kommunen och detta läge
var ett av alternativen som utreddes, där många aspekter vägs
samman. Slutsatsen var att denna tomt är lämplig och att den har
prioritet 2.
Tomten har kompletterats med bostadsändamål om förskola inte
skulle bli aktuell.

I samrådsgruppen ingår Claes Ryström och Daniel Ryström som
representanter för fastighetsägaren och därutöver representanter
för Sandareds intresseförening och Sandareds tennisklubb.
Claes Ryström och Daniel Ryström är företrädare för ägaren till
Sandared 1:81 d.v.s den som initierar planprogrammet och vars
syften är att få bebygga den egna fastigheten.
Av planprogrammet (punkt 1.2) framgår att detta kommer att
lägga fast riktlinjer för kommunens fortsatta arbete med området
och kommer att ligga till grund för framtida detaljplaner i
området. Det är således ett viktigt dokument för de som äger
fastigheter inom planområdet och inte bara för de som initierat
planprogrammet och för Borås Stad.
Det är mycket anmärkningsvärt att jag, såsom ägare till en av
de större fastigheterna inom planprogrammet inte har blivit
informerad om det pågående arbetet eller tillfrågad om att ingå i
samrådsgruppen eller givits möjlighet att på ett tidigt stadium av
processen komma med synpunkter.
Detta särskilt med tanke av att projektgruppens,
samrådsgruppens och styrgruppens förslag till planprogram
innebär att hela min fastighet föreslås vara naturområde.
På fastigheten finns garage, två byggnader i övrigt och
en tennisbana och en del utgör även trädgård till vår
bostadsfastighet. Av någon för mig okänd anledning har
byggnader och tennisbana retuscherats bort såväl från den
programkarta som är med i programförslaget som övriga
kartor i programförslaget. Att fastighetens byggnader och
tennisbana samt att del av fastigheten används som trädgård
till vår bostadsfastighet omnämns överhuvudtaget inte i
programförlaget. Fastigheten i övrigt har inte heller den
naturkaraktär som programmet vill göra gällande.
Jag har erhållit den informationen att ingen i projektgruppen
eller styrgruppen under arbetet med framtagandet av förslaget till
planprogrammet har besökt fastigheten för att förvissa sig om
förhållandena på plats och lämpligheten av olika delar i förslaget
vilket även det är anmärkningsvärt.
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Fastigheten angränsar mot fastigheter med bostäder och mot
kommunens fastighet Sandared 1:333 närmast Viaredsssjön.
Fastigheten lämpar sig därför mycket väl för bostadsändamål. I
detta sammanhang vill jag hänvisa till kommunstyrelsens förslag
till kommundelsplan från september 1983 som anger att läget på
fastigheten motiverar en relativt tät bebyggelse. Ett kommande
planprogram bör innehålla att fastigheten kan bebyggas med
bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden. Kommundelsplanen från 1980-talet
har också upphört att gälla som planeringsunderlag.
Det är Sandhult kommundel som är initiativtagare till uppdraget
att ta fram planprogrammet.

Jag accepterar inte förslaget till planprogram i den del fastigheten
föreslås bli naturområde. Något skäl till detta ställningstagande i
programförslaget och till denna negativa särbehandling av mig i
egenskap av ägare till fastigheten har inte framförts.
Jag är medveten om att området närmast Viaredssjön är ett
uppskattat bad- och rekreationsområde och att området mellan
fastigheten och Viaredssjön, bör behållas som rekreationsområde
utmed stranden.
En gång- och cykelväg bör också finnas utmed stranden för
att öka tillgängligheten. Någon anledning att låta gång- och
cykelvägen vika av över min fastighet på det sätt programkartan
i programförslaget visar finns inte. Denna bör istället fortsätta
längs strandkanten hela vägen till Göteborgsvägen i enlighet
med kartan från kommunstyrelsens förslag på kommundelsplan
från september 1983. Naturområde E i programkartan i
programförslaget skulle då knytas samman med kommunens
fastighet Sandared 1:333 och VA-sidans önskemål om
en bro för att komma till naturområde E kan tillgodoses,
(minnesanteckningar från planarbetsgruppen den 12 januari
2011).
Jag begär att planprogrammet kompletteras i enlighet med
ovanstående och att fastigheten läggs ut som område för
bostäder. Jag begär vidare att få ingå i samrådsgruppen som en av
representanterna för fastighetsägarna.

Objekten på kartunderlaget har inte retuscherats bort.
Kartunderlaget är hämtat från vår kartdatabas där aktuella
byggnader och tennisbana inte finns med. Inmätning av
byggnaderna har inletts.
Utdrag ur Miljöbalken:
Kap 7, 18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om
det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl
utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag
(2009:532).

KOMMUNSTYRELSEN

Kommentar
Hela den västra delen av planprogrammet stryks helt från
handlingen. Om förändringar sker kan en begäran om
planändring behandlas utan att planprogram för den delen
godkänns.

Tom Andersson
Kommunalråd

Vid upprättande av ny detaljplan återinträder strandskydd enligt
dagens gällande lagstiftning. För att upphäva strandskyddet finns
särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18c §. (se nedan) I aktuellt
fall uppnås inget av dessa kriterier, vilket även kan tolkas in av
Länsstyrelsens yttrande. Det gör det omöjligt att i dagsläget
tillmötesgå fastighetsägarens synpunkter. Idag har Viaredssjön
200 meter strandskydd, vilket kan komma att ändras framöver.

Bengt Himmelmann
T f samhällsplaneringschef

Genomförandetiden på nuvarande detaljplan från 1945 har gått
ut, vilket innebär att det inte finns en garanti för att planens
innehåll kan förverkligas. Bygglov enligt gällande plan prövas av
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3 Inkomna yttranden
0
1
-

Har inte lämnat skriftliga synpunkter
Har lämnat skriftliga synpunkter
Har avböjt från att lämna skriftliga synpunkter

Yttranden från samrådskretsen

Yttranden

Svarsdatum

Sidan

2011-02-25
2011-04-28
2011-04-01
2011-03-31
2011-04-12

22
21
23
23
23

1
0
1
0

2011-03-15

25

2011-03-03

25

1
1
1
1
1
1
1
1

2011-03-21
2011-04-08
2011-05-10
2011-04-15
2011-04-01
2011-04-20
2011-03-28
2011-04-12

26
26
26
26
27
27
27
27

1

2011-04-05

27

2011-03-23

29

2011-03-01
2011-04-13

27
28

2011-04-11

29

Statliga myndigheter
Bohusläns museum
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Polismyndigheten
SGI
Trafikverket
Vattenmyndigheten för Västerhavet

0
1
1
1
1
1
0

Bolag
Borås Energi och Miljö
Sandhults/Sandareds Eldistrubitionsförening
Räddningstjänstförbundet
Västtrafik Sjuhärad

Kommunala nämnder
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritid och folkhälsonämnden
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Väster

Angränsande kommuner
Bollebygds kommun

Övriga organisationer, företag mm
IWT Angelboard
Claes Rydström
PRO i Södra Älvsborg
Friluftsfrämjandet i Borås
Ungdomsrådet
Föreningsrådet
Handikappföreningarnas
Samarbetsorganisation (HSO)
Sandareds intresseförening
Sandareds Scoutkår
Sandareds Tennisklubb
Viaredssjöns Segelsällskap
Borås Naturskyddsförening
Västergötlands Ornitologiska Förening

0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
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Övriga sakägare
Privatpersoner, Sandared 1:554
Privatperson, Sandared 1:48
Privatpersoner, Sandhults-Rydet 1:131,
1:132, 1:133, 1:134, 1:135
Privatperson, Sandared 1:24, 1:98

Yttranden

Svarsdatum

Sidan

1
1

2011-04-14
2011-04-19

29
30

1
1

2011-04-19
2011-05-26

31
31
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