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Sammanfattning
Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna 
utökas, inom befintligt industriområde. Gällande plan från 
2011 har i delar visat sig svår att genomföra och har en 
exploateringsgrad som kan resultera i ett område som upplevs 
som glest och utspritt. I planändringen har användningarna 
kvarstått men kompletterats med ytterligare användning 
Z - verksamheter, detta för att göra planen mer flexibel. 
Exploateringsgraden har ökat och särskilt gäller detta för de 
allra största tomterna där det annars finns en risk för uppen-
bart stora överytor. Några bestämmelser som inte längre är 
relevanta har tagits bort och andra har tillkommit för att 
underlätta genomförandet. Utformningsbestämmelserna har 
också setts över för att ge tydliga ramar för områdets gestalt-
ning mot riksväg 40, en av stadens entrépunkter. Lokalgatans 
läge har förändrats inom en mindre del av planområdet, detta 
för att ge förutsättningar för mer ändamålsenliga tomter och 
för att underlätta att dagvatten återförs till befintlig mosse. 

En första del av planen antogs 2018-06-28 och fick laga kraft 
2018-07-20. Den andra delen antogs 2021-09-16 och fick laga 
kraft 2021-10-13. Denna sista del av detaljplanen går ut på ny 
granskning för att kunna addera ett järnvägsreservat i planens 
sydvästra del. Planbeskrivningen beskriver fortfarande planen 
i sin helhet. 

Del som antas

Delar som redan antagits och fått laga 
kraft
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för ett 
attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed riksväg 
40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. 
Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt 
fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som 
entrépunkt till staden ifrån väster är områdets gestaltning 
viktig.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Viareds verksam-
hetsområde. Området avgränsas i norr av riksväg 40 och i 
söder av väg 637, Segloravägen. I väster ansluter området till 
Boråstorpets rastplats. I öster ansluter planområdet till Ellos 
fastighet. Planområdet utgör en port till Borås för motortrafi-
kanter som kommer i från väster. 

Från planområdet till Borås centrum är avståndet cirka 7 
kilometer. 

Arealen för hela Viared Västra är cirka 122 hektar varav 
tomtmark uppgår till ca 87 hektar. Huvuddelen av planom-
rådet ägs av Borås Stad. För mer detaljerad beskrivning av 
områdets markägoförhållanden, se tillhörande fastighets-
förteckning. Delar av detaljplanen antogs 2018. De delar av 
detaljplanen som återstår att antas delas upp i två delar, där 
den ena delen går ut för ny granskning innan antagande. Se 
karta på sida 2 för en redovisning av vilka delar som antas 
i denna etapp av planen. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1166 vann laga kraft 2011 och har en 
genomförandetid på 15 år vilken fortfarande gäller. Detaljpla-
nen anger industri/kontor som huvudsaklig användning.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17 i beslut § 513 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Samhällsbyggnadsnämn-
den gav 2016-03-22 i beslut § 78 Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att 
nämndens förslag tillstyrks av Kommunstyrelsen.

2017-12-11 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017-13 via dele-
gation att sända planen på samråd. Samrådet pågick under 
tiden den 19 december 2017 – den 28 januari 2018. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-19 i beslut 
§101 att skicka planen för granskning. Granskningstiden 
pågick 27 april – 25 maj 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§178 att anta delar av detaljplanen. Den delen fick laga kraft 
2018-07-20. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16 i beslut 
§298 att anta del 2 av detaljplanen. Den delen fick laga kraft 
2021-10-13. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en förlängning av befintligt verksamhets-
område Viared. Den bebyggelse som finns inom området är 
storskaliga industrihallar, i huvudsak för lager och logistik.

Ny bebyggelse
Planområdet planeras för verksamheter. Industri, kontor och 
i någon mån handel, hotell och fordonsservice. Planänd-
ringen innebär att exploateringsgraden ökas i huvuddelen 
av området för att på så vis kunna förtäta inom befintligt 
område, redan innan det är fullt utbyggt. Användningar har 
justerats för att göra planen mer flexibel och vissa otydlighe-
ter har tagits bort. 

Stadsbild och gestaltning
Området är en port till Borås från väster. Utformnings-
bestämmelserna har setts över i syfte att tydligare koppla 
mot bestämmelser i övriga Viared och också att sätta fokus 
på upplevelsen av området från motorvägen. Bebyggelsen 
är storskalig och ett genomförande av gällande plan har 
inneburit en stor förändring av landskapsbilden. I huvudsak 
beroende på att markens höjdsättning kraftigt förändrats då 
ett kuperat skogsområde plansprängts. Jämfört med gällande 
plan innebär dock planändringen en liten förändring av 
landskapsbilden, Bebyggelsen kommer att bli tätare och de 
stora överytor som hade kunnat bli resultatet av gällande plan 
kommer att bebyggas i högre utsträckning. 

Historik och kulturmiljöer
Planområdet gränsar till kulturmarker i Västra Boda. Flera 
planarbeten pågår i närheten av planområdet så även närområ-
det är delvis i förändring. Väster om planområdet ligger Borås-
torpet som är en rastplats med ett äldre torp. Boråstorpet är 
en populär rastplats och fungerar också som utflyktsmål. 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Viared västra, Viared 14:19 m. fl, Borås Stad, upprättad den 16 september 2021.
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Befintlig logistikhall vid områdets entré. Kulturmarkerna vid Västra Boda är i förändring, men i mindre delar kvarstår 
småbrutet odlingslandskap, med murar och solitära träd. Bilder Mikela Ranweg 
maj 2017

3

Granskningshandling

2021-10-14
2

2021-09-16

Redan antaget och fått laga kraft 
sedan tidigare. 

Del som antas

Redan antaget

Illustrationskarta
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Planområdet rymmer inga kulturvärden.

Bostäder
Inga bostäder finns eller tillskapas inom området.

Arbetsplatser
Området är ett verksamhetsområde och kommer helt att 
domineras av verksamheter av olika slag.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns inom området.

Kommersiell service 
Inom delar av området kan sällanköpshandel tillkomma. De 
områden som är möjliga för sällanköpshandel är lokaliserade 
centralt i planområdet.

 

 

Föreslagen gatusektion enligt gällande plan.

Föreslagen utformning i Nabbamotet inklusive anpassning mot Viaredsvägen. (Sweco 2021)

Skissförslag för halvt mot vid Boråstorpet. (Sweco 2021)

Tillgänglighet för funktionshindrade
Planområdet är relativt plant. Eftersom det enbart handlar 
om nybyggnation kommer byggnaderna vara tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet trafikmatas inledningsvis från öster från riksväg 
40 och Nabbamotet via väg 637, Segloravägen. I anslutning 
till planområdets västra del finns det möjlighet att koppla 
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För att minska belastningen i Nabbamotet planerar kommu-
nen att bygga ett separat högersvängfält på Segloravägen, höja 
hastighetsgränsen på Viaredsvägen samt bygga ut ytterligare 
ett körfält in mot Frälsegårdsrondellen från väster.

Utbyggnad av ett halvt eller helt mot vid Boråstorpet 
beräknas vara samhällsekonomiskt lönsamt givet kommunens 
framtida exploateringar. Den huvudsakliga orsaken till detta 
är att trafiken som är riktad mot väster får stora vägförkort-
ningar. Den logistiska inriktningen på framtida verksamheter 
bedöms innebära att lastbilstrafiken kommer allt mer från 
väster till följd av Göteborgs Hamns pågående expansion.

Åtgärdsvalstudie
En åtgärdsvalstudie är framtagen av kommunen för att 
beskriva vilka brister som finns i vägnätet i och kring Viared 
idag och med framtida exploatering, samt att ta fram och 
pröva olika åtgärder för att förbättra trafiksituationen. 
Åtgärdsvalsstudien baseras i första hand på tidigare utförda 
trafikutredningar och dessa har arbetats in i studien enligt 
processen för en åtgärdsvalsstudie. Under processen har 
även ytterligare åtgärder föreslagits och utvärderats enligt 
fyrstegsprincipen. Inom ÅVS har totalt 28 åtgärder studerats, 
varav 20 har gått vidare till bedömning av måluppfyllelse och 
effekter. Föreslagna åtgärder har grupperats inom två paket: 
Paket 1 för åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik med 
10 bedömda åtgärder, samt paket 2 för motorfordonstrafik 
med 9 bedömda åtgärder. Föreslagna paket 1 och 2 är 
studiens rekommendationer för att genomföra åtgärder som 
successivt ger en hög måluppfyllelse. För att följa upp resulta-
tet av arbetet samt hålla processen aktuell föreslås att arbetet 
följs upp regelbundet, förslagsvis årligen som ett arbetsmöte.

Gång- och cykeltrafik och cykelparkering
Gång- och cykelväg är under utbyggt längs gatorna inom 
planområdet och inom Viareds verksamhetsområde. Gång- 
och cykelvägar är viktigt både för de som väljer cykeln som 
färdmedel men även för de som väljer att resa med buss och 
för att det ska vara enklare att röra sig till fots inom området. 
Att gångvägarna upplevs som attraktiva gör det lättare att 
välja en promenad före bilen för att till exempel använda sig 
av områdets service. Bestämmelsen allé längs Prognosgatan 
och Stormgatan är ett exempel på hur gaturummet kan göras 
attraktivare, både för bilister och långsamma trafikanter. 
Allén ska, så långt det är möjligt vara dubbelsidig. Cykelpar-
kering löses inom kvartersmark.

Kollektivtrafik
Inom området finns en hållplats som under vardagarna 
trafikeras med tiominuterstrafik, vid högtrafik, och en buss i 
timmen vid lågtrafik. Busslinjen planeras förlängas i takt med 
att området byggs ut. 

området till ett framtida mot . Detaljplanen Viared 13:1, 
Trafikplats Boråstorpet håller på att tas fram för att möjlig-
göra ett nytt mot. Riksväg 40 har en trafikmängd på cirka 
26 000 fordon per årsmedeldygn år 2020 i anslutning till 
planområdet, väster om Nabbamotet. Öster om Nabbamotet 
uppgår trafikmängden till cirka 32 250 fordon. En trafikut-
redning för Nabbamotet togs fram inför granskning, men har 
till antagandet av denna plan ersatts av en trafikutredning för 
Viared framtagen 2021-03-09. 

Trafikanalyserna i denna utredning visar att den befintliga 
utformningen inte klarar riktvärdena för god framkomlighet 
givet trafikbelastningen från att hela detaljplanen Viared 
västra skulle vara genomförd.

Ett förslag till ombyggnad har tagits fram som innebär att 
den norra korsningen i Nabbamotet byggs om till droppe och 
den södra till cirkulation. Avfartsrampen med västgående 
trafik breddas till två körfält närmast droppen och detta 
föreslås även för avfartsramp för östgående trafik. Påfarts-
rampen med östgående trafik breddas närmast cirkulationen 
till två körfält, men smalnas av till ett före påfart till riksväg 
40. För att det lokala nätet ska ha kapacitet för att hantera den 
större kapaciteten i Nabbamotet föreslås att Viaredsvägen 
breddas med ett körfält i varje riktning mellan den föreslagna 
cirkulationen i Nabbmotet och Ödegärdesgatan. För att öka 
kapacitet och säkerhet vid påfart mot öster i Nabbamotet 
föreslås att anpassningssträckan förlängs med 150 meter till 
totalt 300 meter. Anläggningskostnaden för åtgärderna i 
Nabbamotet bedöms grovt uppgå till storleksordningen 27 
miljoner kronor.

Utformningsförslaget för Nabbamotet med ombyggnad från 
dagens ABC-korsningar till droppe och cirkulation bedöms 
förutom ökad kapacitet också ge ökad trafiksäkerhet.

Enligt genomförda kapacitetsanalyser kommer utform-
ningsförslaget för Nabbamotet ge förbättrad och tillräcklig 
kapacitet för trafiktillväxten till följd av detaljplanen för 
Viared västra.

Med förutsättningen att även de två andra områdena skulle 
exploateras, Västra Viared västra och Viared Sydöstra, behövs 
ytterligare kapacitet till riksväg 40. Denna kapacitet fås 
genom att bygga den halva trafikplatsen vid Boråstorpet. Den 
tillkommande trafiken från de framtida eventuella områdena 
Västra Viared västra kommer med naturlighet att välja påfar-
ten i Boråstorpet och därmed inte belasta Nabbamotet. En 
trafikökning på riksväg 40 enligt Trafikverkets basprognos 
tillsammans med trafikökningen från de framtida områdena 
kommer att medföra att belastningsgraden i växlingssträckan 
mellan Nabbamotets påfart mot öster och riksväg 40 på 
längre sikt blir högre än riktvärdet vilket innebär att påfarten 
inte uppfyller kriteriet för önskvärd servicenivå.
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Biltrafik och bilparkering  
Lokalgatans läge har förändrats inom en mindre del av 
planområdet, detta för att ge förutsättning för mer ända-
målsenliga tomter. Parkering skall anläggas på kvartersmark. 
Antalet parkeringsplatser skall följa kommunens parkerings-
norm och ställas i relation till exploateringens omfattning, 
antalet sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta 
inte känt skall lokalytorna ligga till grund för beräkning av 
parkeringsbehovet. Enligt parkeringsnormen är behovstalet 
för

kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande norm 
för industri är 6 pl/1000 kvm och för lager 3 pl/1000 kvm. 

Planområdet är lokaliserat och utformat på ett sådant sätt att 
det är lätt att välja bilen också för persontransporter. 

Angöring och utfarter
Planområdet angörs via riksväg 40 och Segloravägen. De 
enskilda fastigheterna angörs från Prognosgatan och Storm-
gatan.

Riksintressen
Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som planeras 
mellan Göteborg och Stockholm via Borås. Alla allmänna 
järnvägar utgör riksintresse. 

Tidigare fanns två alternativa spårsträckningar för Göta-
landsbanan som ansluter till aktuellt planområde. Ett läge 
söder om planområdet som delvis anknyter till Segloravägen, 
och ett som följer parallellt med riksväg 40. Borås Stad har 
förordat det förstnämnda, söder om planområdet. Planför-
slaget innehåller därför ett reservat för järnväg utmed riksväg 
40 och ett i den södra delen av planområdet. Detaljplanen 
redovisar att reservatet ska hållas tillgängligt för järnväg 
för att sedan, om annan bansträckning beslutas, kunna 
nyttjas för verksamhetsändamål. Planbestämmelse anger 
att järnvägstrafik ska medges inom reservatet om beslut om 
järnvägskorridor i Trafikverkets järnvägsutredning så medger. 
riksväg bedöms inte påverkas negativt. 

Lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen mellan 
Göteborg och Borås var på samråd under våren 2021. I 
utredningen har alternativet norr om Viared Västra längs 
med riksväg 40 plockats bort, vilket innebär att endast 
alternativet söder om planområdet kvarstår. Järnvägsreserva-
tet i den norra delen av planområdet behålls till antagandet 
ifall det mot förmodan skulle ske några förändringar i det 
kommande arbetet med planeringen av järnvägen.  

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Ledningsnätet är utbyggt för att motsvara 
kapacitetsbehovet. Inom området finns brandposter utbygg-
da, med en brandvattenkapacitet på 30 l/s (1800 l/minut)

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

Dagvatten
Även dagvatten omfattas av kommunalt verksamhetsområde. 
I detta fall hanteras det i öppna, täta diken, dagvattnet 
kommer att renas innan det släpps till recipient. Borås Energi 
och Miljö är huvudman för dagvattenhanteringen. På plan-
kartan finns en bestämmelse om att det skall finnas möjlighet 
att fördröja dagvatten inom fastigheten. Detta för att undvika 
plötsliga flödestoppar på det kommunala dagvattennätet. Se 
även under rubriken Vatten - dagvatten.

Värme
Fjärrvärmenätet är utbyggt i området. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och telenätet. För all kvartersmark 
finns användning E, teknisk anläggning, med som en möjlig 
användning. Det betyder att till exempel transformatorer 
kan byggas inom samtliga fastigheter när behov uppkommer. 
Det är även möjligt att placera tekniska anläggningar på 
prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) om inget 
annat anges.

Koncessionsgränsen mellan Vattenfalls respektive Borås 
Elnäts distributionsområden skär genom planområdet. 
Vattenfall är huvudman för befintlig kraftledning (130 
kV) som korsar planområdet. Ledningen har flyttats inom 
området som en del i genomförande av gällande plan

Avfall
Då detaljplanen innefattar enbart verksamheter är det upp till 
varje företag att själva välja system för omhändertagande av 
sitt avfall. Dock uppstår avfall jämförligt med hushållsavfall 
i alla verksamheter där det vistas människor (exv. lunchrum, 
restauranger). Allt sådant avfall (matavfall, restavfall) är 
verksamheterna skyldiga att sortera ut och de måste ha 
abonnemang för detta hos Borås Energi och Miljö AB. 
Avfall som uppstår i verksamheten (produktion etcetera) får 
verksamheten anlita valfri entreprenör som samlar in.
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5. Mark
Natur och vegetation
Mycket lite växtlighet finns inom planområdet. Undantag 
är det centralt placerade naturområdet, del av Ryds mosse. 
Mossen är ca 11 hektar stor. I genomförande av gällande plan 
har mossen påverkats. Tydligast är den påverkad/uttorkad i 
kantzonerna på grund av att den har dränerats mot spräng-
stensfyllning. 

Mossen kan delas in i tre olika delar med delvis olika karak-
tär. Av dessa är det bara delområde A, samt mindre delar av 
del område B som ligger inom planområdet (se bild på sid.8).

Delområde A består av öppen koncentrisk myr. I fältskiktet 
finns tuvull, flera sphagnum-arter, klockljung, vitag och 
tuvsäv. Marken är fuktig och näringsfattig med höljor i en 
växlande fastmatte- lösmattemjukbottenmosaik. Trädskiktet 
är glest och domineras av senvuxen tall med förekomst av 
äldre knotiga exemplar. Delområde B, är en trädbevuxen 
myr vilket utgörs av tallmosse av tuvulltyp på frisk till fuktig 
mark. Trädskiktet domineras av senvuxen tall. Fältskiktet 
består av tuvull, sphagnum-arter, kråkbär, ljung, tuvsäv samt 
skogsmarksindikerande mossarter som husmossa, väggmossa 

Föreslagen dagvattenföring i färdigt område. Bild från geohydrologisk utredning (Cowi)

Mossen kan delas in i tre delar. Bild från MKB (Cowi)

Den norra delen av Rydsmosse är i gällande plan helt innesluten av verksamhetsom-
rådet. I dess nordöstra del har mossen relativt mycket träd. Bild från MKB (Cowi)
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och vitag. Liggande och stående död ved förekommer främst 
i den norra delen av delområdet, Alltså inom P1256, detalj-
plan för Viared 8:110 - Prognosgatan. 

För naturområdet i planområdets östra del finns en 
utformningsbestämmelse som anger att området ska ges 
gles lövskogskaraktär, med buskvegetation under befintlig 
högspänningsledning. I huvudsak föreslås att den lövsly 
som vanligtvis etablerar sig på öppna ytor tillåts växa upp, 
Vilket i förlängningen skulle ge blandad lövskog med arter 
som björk och rönn, vide och kanske hassel under högspän-
ningsledningen. De självsådda träden kan kompletteras med 
plantering av ett mindre antal blommande träd.

Inom kvartersmark regleras marken så att det inom 
prickmark mot Prognosgatan och Stormgatan ska finnas 
planteringar. Planeringar ska uppgå till minst 70 % av den 
yta mot Prognosgatan och Stormgatan där byggnader inte 
får uppföras. Detsamma gäller för prickmarksområdet mot 
riksväg 40, bestämmelse n4 . Det är lämpligt att marken 
utförs tät. Detta för att underlätta dagvattenhantering och 
möjligheterna att styra vattnet till rätt ställe. Täta lösningar 
innebär inte att området inte kan planteras. Tvärtom behöver 
sannolikt till exempel ett tätt jordlager, som lera eller 
morän, täta mot sprängstenen innan jord kan läggas på och 
planteringar utföras. Detta för att undvika att planteringarna 
dräneras och torkar. 

Skyddad natur 
Området omfattas inte av skydd enligt miljöbalken och har 
inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
översiktsplan. 

Skyddsåtgärder
För att minska påverkan på den södra delen av Ryds mosse 
föreslås en damm i planområdets västra del. Dammen ska 
utformas för att fånga upp partiklar och näringsämnen och 
kommer även att fungera som fördröjning och utjämna 
flödestoppar. För att styra vattnet finns även en bestämmelse 
om att tomter ska höjdsättas på sådant sätt att dagvatten inte 
kan avrinna ytledes till allmän plats. Dagvattenhanteringen 
kommer att ske genom öppna växtbeklädda diken där både 
rening och fördröjning uppnås. Dikena kommer att utföras 
med tät botten så att förorenat dagvatten inte kan infiltrera 
ner i marken. Samtliga utlopp från området går via dammar, 
dammarna konstrueras så att utloppet kan stängas för att 
fånga upp eventuell förorening samt utrustat med permanent 
läns för att fånga upp oljespill. Vid brand så används stora 
mängder släckvatten som ofta är kraftigt förorenat, för att 
undvika att förorenat släckvatten når recipienten kan fast-
igheterna hårdgöras och förses med en cirka 20-30 cm hög 
sarg i nederkant av stängsel eller dylikt. Sargen i kombination 
med möjlighet att stänga dagvattenutloppet på fastighetsnivå 

leder till att släckvattnet samlas inom fastigheten och efter 
avslutat släckningsarbete kan slamsugas bort. I det fall 
förorenat släckvatten ändå rinner ut i dagvattensystemet 
samlas det upp i dammarna som sedan behöver saneras. Ett 
kontrollprogram är upprättat av Borås Energi och Miljö för 
att mäta vattenkvaliteten på utgående vatten samt i recipient. 
Den norra delen av mossen inom planområdet har påverkat 
under genomförandet. Det är främst i den nordöstra delen 
av mossen som dränering av mosskanten fortgår. På grund 
av att en tidigare vattendelare försvunnit vid genomförande 
av gällande plan. Denna dränering av mossen kommer att 
åtgärdas vid genomförande av P1256 - plan för Viared 8:110 
- Prognosgatan. Genom att en mindre del av kvarvarande 
mosse görs om till industrimark och att det i samband med 
detta placeras täta jordmassor mellan den nya mosskanten 
och sprängstensfyllningen kan vidare dränering undvikas. 

I huvudsak ligger den norra delen av Ryds mosse lågt i 
förhållande till omgivande mark. Sprängstensterasserna har 
av ekonomiska skäl byggts upp ovanpå ursprunglig mark där 
detta varit möjligt. Det är alltså till stor del den ursprungliga, 
om än kompakterade moränen som underlagrar terrasserna. 
Se mer under rubriken Geoteknik och radon. I låglägen ligger 
dock sprängstensterassen lägre än mossen, i dessa lägen har 
mosskanten läckt vatten och efter påpekande tätats och tunga 
massor har lagts upp för att undvika sprickbildning i mossen. 
Ytterligare åtgärder för den norra delen av Ryds mosse har 
inte bedömts nödvändiga.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom tidigare planarbete har en särskild arkeologisk utred-
ning gjorts. Inga fornminnen hittades däremot några kultur-
lämningar i form av tre äldre torpplatser (grunder och dylikt). 
Inga lämningar av antikvariskt intresse påträffades varför 
ytterligare arkeologiska undersökningar under planarbetet 
inte behövts. Kulturlämningarna har tagits bort i samband 
med att gällande plan genomförts.

Geoteknik och Radon
De geotekniska förutsättningarna avviker inte från gällande 
plans. Vars slutsats är att moränen har hög bärighet och att 
sättningarna blir små vid framtida belastning. Någon risk för 
skred eller ras föreligger ej. (Översiktlig geoteknisk undersök-
ning WSP 2009-04-21) Inom torvområdena är bärigheten 
dock starkt begränsad och de mindre torvområden som 
nyttjas som industrimark har därför grävts ur under genom-
förande av gällande plan. 

Exploateringen har inneburit att det skett stora förändringar 
av topografin i området då området har plansprängts och 
terrasserats. Under sprängstensutfyllnaden finns fortfarande 
de ursprungliga, fasta jordlagerna till stor del kvar, dock 
något kompakterade. Dessa består i huvudsak av morän. 
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Dagvatten
En dagvattenutredning gjordes 2011 för den nu gällande 
planen. Då höjdsättningen i området har förändrats blev en 
ny dagvattenutredning nödvändig. Även en ny hydrogeo-
logisk utredning har gjorts för att klargöra vattenflödena i 
området och hur vattenbalansen i den kvarvarande mossen 
inom planområdet, liksom i den större delen av Ryds mosse 
sydväst om planområdet kan säkerställas. Så att rätt mängd 
vatten hamnar på rätt plats. 

Ändringen av markanvändningen från i huvudsak skog- och 
mossmark till hårdgjord yta innebär en ökning av dagvatten-
flödet från området på årsbasis. Så länge ytorna inte är 
hårdgjorda rör sig vattnet i stort sett som det gjorde tidigare, 
fast under sprängstensterasserna. Den damm som har anlagts 
och den del av mossen som ligger inom Viared Västra 
beräknas enligt utredningen ha kapacitet att fördröja framtida 
största flöden med en återkomsttid på 50 år. 

För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas, fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet 
genom dammar samt mosse. Dammarna fördröjer och renar 
dagvatten. Dagvattenrening kommer ske både i växtbeklädda 
diken, mossen och i dagvattendammar. Reningseffekten följs 
upp genom kontrollprogram på utgående dagvatten samt i 
recipient. 

I nuläget avleds huvuddelen av dagvattnet inom området 
till Västersjön respektive södra delen av Ryds mosse, en 
mindre del avleds mot Viaredssjön. Efter utbyggnad föreslås 
avledningen mot Viaredssjön minimeras. För en utförligare 
beskrivning av dagvattenhanteringen i området hänvisas 
till dagvattenutredningen (COWI 2016-06-27) och den 
hydrogeologiska utredningen (COWI 2016-10-24, reviderad 
2017-03-20 och 2017-09-18).

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 

Terrasseringsarbete har utförts enligt gällande föreskrifter 
i AMA Anläggning. På de bergpartier där marknivån har 
varit högre än angiven terrasseringsnivå har vegetationstäcke 
och morän bort-schaktats för att sedan användas till terräng-
modulering inom området. Därefter har bergrensning med 
efterföljande sprängningsarbetet genomförts. Det sprängda 
berget har sedan använts till fyllningar inom området. 

I de mindre mossområden som tagits bort, har vegetation, 
torv och viss del av moränen schaktats bort och använts till 
terrängmodulering. Urgrävningen har gjorts ned till pack-
ningsbar morän eller fast berg. Uppfyllnad har gjorts med 
sprängt berg till angiven terrasseringsnivå. 

Alla typer av byggnader förutsätts kunna grundläggas med 
kantförstyvad bottenplatta eller separata sulor/plattor av 
betong.

Enligt Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning, 
(Norconsult, 2014-09-30) utgörs de våtmarksområden som 
kvarstår av mossmark med omgivande kärr. Skillnaden 
mellan mossmark och kärr är att mossmark i huvudsak 
tillförs vatten genom nederbörd medan kärr tillförs vatten 
i en kombination av yt- och grundvatten samt nederbörd. 
I en mosse utgör ofta övre skiktet av mossmark vilken 
underlagras av kärrtorv, vilket i sin tur underlagras av 
ler- och/eller moränjord. Jordarten i våtmarkerna domineras 
av torv med olika långt gången nedbrytning. Generellt så är 
nedbrytningen av organiskt material större i kärrtorven vilket 
även innebär en tätare jordart. Våtmarken består av torv med 
1-5 meters mäktighet. Torven har en hög grundvattennivå 
och låg genomsläpplighet, vilket innebär att den är mättad 
samtidigt som den inte släpper ifrån sig några större mängder 
vatten. 

En hydrogeologisk utredning gjordes 2016-10-24 som 
beskriver de hydrogeologiska förutsättningarna i Viared 
Västra., utredningen har reviderats 2017-03-20 och 2017-09-
18. Se mer under rubriken Dagvatten.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

6. Vatten
Den kvarstående mossen inom planområdet är en del av Ryds 
mosse som har sin avrinning i Västersjön som i sin tur är en 
del av Viskans vattensystem.

Översvämningsrisk
Inom planområdet bedöms det inte finnas någon risk för 
översvämning. 
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eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status. 

I planen för Prognosgatan, P1256, föreslås att kanten 
mellan planområdet och mossen tätas, i syfta att minimera 
påverkan på och dränering av den kvarvarande mossen. Inom 
planområdet kommer dagvatten fördröjas och renas. Rening 
och fördröjning kommer att ske i täta, växtklädda diken 
samt i dagvattendammar, viss fördröjning och i förekom-
mande fall rening kommer att ske inom respektive fastighet. 
Dagvatten kommer inte att infiltrera till grundvattnet 
genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), utan 
dagvattenflödena kommer att styras till mosse och dammar 
för att i möjligaste mån efterlikna förutsättningarna innan 
exploatering.

I och med åtgärderna bedöms inte grundvattnet i området 
påverkas.

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

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

Det finns ingen större mängd ytvatten inom planområdet. En 
bäck i sydvästra delen av planområdet avvattnar mossen mot 
den södra delen av Ryds mosse. 

Dagvatten i från området avrinner till Ryds mosses södra 
del, respektive till Västersjön och i någon mån Viaredsjön. 
Västersjön och Viaredssjön hade i den senaste klassningen 
som gäller 20016-2021 god ekologisk status.

Avledningen till Viaredssjön föreslås i planförslaget mini-
meras. Dagvattnet kommer därför att rinna mot Västersjön 
och södra delen av Ryds mosse. Vattnet kommer att renas 
i växtklädda diken, damm och i den kvarvarande delen av 
Ryds mosse inom planområdet, innan det når recipienten. 

Fördröjningsåtgärder på kvartersmark samt fördröjning i den 
kvarvarande delen av mossen samt de öppna dikena innebär 
att flödena till Västerjön inte kommer att förändras i någon 
större grad. 

Med föreslagna reningsåtgärder bedöms ytvattnet i recipient 
inte påverkas negativt. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter. Gång- och cykelvägar finns i området, dessa 
ligger längs Prognosgatan och Stormgatan där det är möjligt 
att ha visuell kontakt med andra trafikanter. Detta kan 
upplevas som mindre otryggt än att till exempel cykla igenom 
naturområden när det är mörkt. Föreslagen belysningslös-
ning innebär att vägbanan belyses också för de långsamma 
trafikanterna.

Identitet
Området kommer sannolikt att bebyggas med mycket stor-
skaliga industri- och lagerhallar. Bebyggelsemässigt kommer 
detta att knyta an till det befintliga industriområdet Viared. 
Särskilda utformningsbestämmelser finns för byggnader 
som ligger i anslutning till riksväg 40. Planområdet utgör en 
entrépunkt till Borås för motortrafikanter som färdas österut. 
Som sådan är gestaltningen av området viktig. Förutom 
utformningsbestämmelser för tillkommande byggnader finns 
bestämmelse om att planteringar ska utföras samt att upplag 
och parkering inte får finnas mot riksväg 40. 

Mötesplatser
Inom planområdet skapas inga nya mötesplatser på allmän 
plats. Beroende på vilka verksamheter som etablerar sig är 
det möjligt att nya mötesplatser uppstår i anslutning till, till 
exempel en populär lunchrestaurang. I och med att sällan-
köpshandel är möjligt inom delar av planområdet kan också 
dragare som drar folk som inte arbetar inom planområdet 
etableras. Breddningen av möjliga användningar innebär att 
en större blandning inom området blir möjlig.

8. Störningar på platsen
Planområdet är bullerstört från trafik på riksväg 40. För 
de användningar som föreslås finns inga riktvärden kring 
buller. Användningen innebär att industri medges, även 
kontor och verksamheter medges och i mindre delar även 
sällanköpshandel och hotell. Vilket betyder att möjliga 
verksamheter inom området skulle kunna störa varandra. För 
hotell, som är den känsligaste verksamheten, gäller precis 
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som för övriga verksamheter det inomhuskrav för buller som 
preciseras i BBR (Boverkets byggregler) några riktvärden för 
buller i fasad finns inte. Om det finns risk för bullerstörning 
är det alltså en fråga som hanteras med bättre ljudisolering 
av fasad. Riktvärden för utemiljöer, om uteplats anordnas, är 
samma som för bostäder. Att anordna bullerskyddad uteplats 
för hotellgäster och de som arbetar inom området bör vara 
möjligt, men är till skillnad från bostäder inte något krav.

För att undvika störning för befintliga bostäder har området 
närmast dessa reglerats som J1 icke störande småindustri.

Risk
Området ligger i direkt anslutning till riksväg 40 som är utpe-
kad farligt godsled. Borås Stad har tagit fram en översiktlig 
riskanalys för sina farligt-godsleder. I denna bedöms lämpligt 
skyddsavstånd mellan riksväg 40 och mindre känslig verk-
samhet, till exempel industri, till 30 meter. För normalkänslig 
verksamhet, till exempel kontor, gäller skyddsavstånd 40 
meter. I planen är ett prickmarksområde (mark där byggnad 
inte får uppföras) på mellan 20 och 40 meter utlagt mot 
riksväg 40. Utöver det tillkommer ytterligare avstånd mellan 
plangräns och vägkant. Totalt är avståndet mellan byggrätts-
gräns och riksväg 40 cirka 50 meter. En bestämmelse har 
införts om att ventilation ska placeras högt och vetta bort 
från riksväg 40, det är också lämpligt att ventilation utformas 
så att den är avstängningsbar. Inom en mindre del av plan-
området medges även fordonsservice, vilket i praktiken ofta 
innebär bensinstationer. Från bensinstationer är det utifrån 
riskhänseende lämpligt med ett minsta avstånd till bostäder 
och hotell/motell på 50 meter. En bestämmelse har införts 
om detta, samt att det ska vara möjligt att utrymma hotell 
bort från bensinstationer.

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Närmast befintliga bostäder är användningen reglerad 
som icke störande småindustri.

Ljusstörningar
Reglering av skyltar har gjorts i planen så att blinkande 
eller bildväxlande skyltar inte är tillåtna. Ljusstörningar för 
trafikanter på riksväg 40 bör därför inte uppstå. Fasader 
mot riksväg 40 är riktade mot norr, ljusstörningar i form av 
reflexer har därför bedömts som mindre troliga. 

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna 
överskrids troligen inte på platsen och de bedöms inte troligt 
att de kommer att överskridas på grund av den nya bebyggelse 

som tillåts i detaljplanen. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att marken ska användas som 
gator. NATUR anger naturmark. 

Kvartersmark
Bokstaven J står för industri, J1 innebär icke störande småin-
dustri, K tillåter kontor. Bokstaven Z står för verksamheter 
och är en flexibel användning som kan inrymma till exempel 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter 
av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 
I huvudsak anges Z1, inom dessa områden får inte sällan-
köpshandel byggas. E tillåter att tekniska anläggningar får 
uppföras och O att hotell eller motell får byggas, G står för 
fordonsservice som till exempel bensinstationer.

Huvudmannaskap allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.

Utnyttjandegrad och begränsningar
Detaljplanen tillåter att 70 % respektive 60 % av fastighet-
sarean bebyggs. Prickad mark innebär att byggnader inte får 
uppföras, med undantag för tekniska anläggningar.

Egenskaper på kvartersmark
På samma sätt regleras kvartersmarken med bestämmelser 
om att planteringar ska finnas mot Prognosgatan, Stormga-
tan och mot riksväg 40 och att parkeringar och ytor för fast-
ighetens interna logistik ska lösas på kvartersmark. Med plan-
tering menas grönska som kan växa med de förutsättningar 
som området har, till exempel genom att marken tätas och 
fylls med jord, eller genom större planteringslådor anpassade 
för större växter och träd. Den växtlighet som av egen kraft 
etablerar sig kan vara värd att vårda sig om, särskilt gäller det 
de träd som etablerar sig. Träd ger en nivåskiktning i plan-
teringarna och tar ned skalan mellan de storskaliga byggna-
derna och de människor som ska röra sig i vägområdet.

Utformning och utseende 
Utformningsbestämmelser har införts för byggnader längs 
riksväg 40. Bestämmelserna är till för att ge ett varierat 
uttryck och första intryck för resenärer som kommer västeri-
från. God gestaltning eftersträvas vilket också innebär att 
skyltar och dylikt inte ska vara blinkande eller föränderliga, 
mot riksväg 40 gäller att skyltar ska monteras på fasad. 
Skyltmaster tillåts ej. För övriga området medges skyltmaster, 
men dessa får inte vara högre än byggnadens nockhöjd. Inom 
området gäller högsta totalhöjd 16 meter respektive 30 meter, 
takvinkeln är begränsad till 14 grader.
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Information
Vid verksamheter med stora parkering- , ranger- eller 
uppställningsytor kan krav på oljeavskiljning komma att 
ställas. Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs 
kvalitetskrav kan släppas orenat till det kommunala dagvat-
tennätet. Vid högre föroreningshalt kan krav på rening innan 
utsläppspunkt komma att ställas. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planarbetet har tydligast koppling till målområdet ”Företa-
gandet växer genom samverkan”. 

Enligt Vision 2025 ska det vara lätt för företag att etablera 
sig i Borås. ”Längs de större riksvägarna finns attraktiva 
områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommu-
nikationer till stadskärnan”. Planändringen innebär att 
attraktiv mark, med visningsläge mot riksväg 40 kan erbjudas 
och också utnyttjas effektivare. Därmed anses planförslaget 
vara förenligt med Borås Stads vision.

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjade denna plan 
gällde och överensstämde den med Översiktsplanen för Borås 
Stad, ÖP06 och bidrar till följande samhällsbyggnadsmål: 

» En resurshushållande bebyggelsestruktur.

» Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjlighet 
för handel och service.

» Lokalisering av bebyggelse ska stärka underlaget för 
kollektivtrafik.

» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.

» Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöj-
ligheter.

Planförslaget överensstämmer även med Borås Stads nya 
översiktsplan (2018) som bland annat pekar ut Viared Västra 
som ett ”större verksamhetsområde”.

Miljömål
» Levande sjöar och vattendrag: Dagvatten hanteras och 
renas inom området för att minimera föroreningar till närlig-
gande vattendrag.

» God bebyggd miljö: Komplettering av etablerat verksam-
hetsområde med omsorg om gestaltning och gröna inslag.

Befintlig byggnad vid områdets entré har fasaden indelad i vertikala fält som 
avviker i färg. Detta gör att fasaden upplevs mindre monoton.

Samma effekt ger avvikande material, som här med glas och grafisk betong.

Att använda sig av formelement som till exempel murar knyter an mot den 
rest av kulturlandskapet som fortfarande ansluter mot området. Här i form av 
gabionmurar. Bilder Mikaela Ranweg 2017
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11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs även under 
respektive rubrik. Till exempel under rubriker som bebyg-
gelsestruktur, buller eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts för gällande plan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) finns. 

Planändringen innebär inte någon större förändring av mark-
användning jämfört gällande plan även om användningen 
har breddats med användningen Z (verksamheter), i delar 
med användningen G (fordonsservice) och O (hotell/motell)
och dragningen av lokalgatan till viss del ändrats. Ingen ny 
naturmark tas i anspråk. I ett fall har användning ändrats 
från allmän plats lokalväg till industrimark. I huvudsak så 
innebär planen att exploateringsgraden ökar inom ett redan 
ianspråktaget område. 

Under planarbete för Viared 8:110 - Prognosgatan har en 
MKB tagits fram för området, det planområdet är undanta-
get i denna planändring. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs för 
aktuell planändring. 

Störningar som planen ger upphov till
Planen påverkar trafiksituationen på platsen till viss del. 
I jämförelse med vad som tillåts i befintlig plan innebär 
planändringar att exploateringsgraden ökar i delar av 
planområdet, vilket kan antas innebära att också trafiken 
kommer att öka. Sett till gällande plans trafikinnehåll är dock 
påverkan att betrakta som relativt liten ur ett störningsper-
spektiv. Dock kan det framöver komma att krävas åtgärder 
vid Nabbamotet för de framtida sammantagna trafikflödena.

Hållbar utveckling
Industriområdet har god tillgänglighet för gång- och 
cykel-trafik samt goda förutsättningar för kollektivtrafik. 
Fjärrvärmeanslutning är möjlig.

Miljö
Inom planområdet är det främst påverkan på vatten som 
varit föremål för diskussion. Jämfört gällande plan så innebär 
planförslaget inte att förutsättningarna försämras. Dagvatten 
förutsätts tas om hand och renas inom området innan det 
släpps till recipient. Också eventuellt förorenat släckvatten 
som inte kan samla upp på de enskilda fastigheterna kan 
samlas upp i de föreslagna dagvattendammarna som kan 
stängas av och förhindra att släckvatten når recipient.

Naturvärden
Inom planområdet finns begränsat med naturvärden. De 
naturvärden som finns inom området är avgränsade till den 
norra delen av Ryds mosse. Mossen kommer i huvudsak att 
kringbyggas med industri, men får inte sämre förutsättningar 
än med gällande plan. Med genomförande av planen för 
Viared 8:110 Prognosgatan föreslås att en bortsprängd vatten-
delare återställs. Ett återställande av vattendelare leder till 
att avvattningen av den norra delen av mossen upphör och 
denna istället avvattnas, liksom tidigare, mot sydväst. I den 
sydvästra delen av planområdet planeras en damm som kan 
fungera som kvävefälla. Detta för att minska påverkan på 
den södra delen av Ryds mosse, utanför planområdet. Kväve-
fällan tillsammans med en styrning av vattenflödena, via 
befintlig mosse och växtklädda diken ger förutsättningar för 
att södra delen av Ryds mosse ska kunna kvarstå som mosse 
och inte växa igen. Genom att vattenbalansen bibehålls. Inga 
naturvärden kvarstår i övriga naturmarksområden.

Landskapsbild/stadsbild
Planens genomförande kommer endast att påverka land-
skapsbilden marginellt jämfört med gällande plan från 2011. 
Med föreslagen ökning av exploateringsgraden kommer 
området att upplevas tätare och stora obebyggda överytor 
kan undvikas.

Grönområden
Inom planområdet finns stora ytor naturmark, det är dock 
ytor som sannolikt kommer att ha begränsat rekreations-
värde. Med ändrad dragning av lokalgatan kommer dock 
mossen att bli mer tillgänglig, då den inte längre i sin helhet 
är kringbyggd av industri. Detta påverkar upplevelsen av 
området, som sannolikt kommer att upplevas som grönare än 
om gällande plan genomförs.

Infrastruktur
Planändringen förändrar inte trafikföring, vägområden eller 
övrig infrastruktur. Även om läget på lokalgatan har föränd-
rats inom del av planområdet. En ny dagvattenutredning har 
gjorts och hanteringen av dagvatten har anpassats till denna 
och till områdets förutsättningar. Se mer under rubriken 
Vatten - dagvatten.

Nya arbetstillfällen
Planen väntas tillföra ytterligare arbetstillfällen i Viared 
Västra.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller. Närmast befintliga bostäder är användningen 
reglerad som icke störande småindustri, vilket betyder att 
planändringen inte innebär någon större förändring för 
omgivningen.
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar, i egenskap av huvudman för allmänna 
platser, för framtida drift och underhåll av allmän platsmark 
inom området.

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

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning.

Avtal
Genom planändringen och den ökade exploateringen 
bedöms trafikbelastningen i Nabbamotet öka. Borås Stad och 
Trafikverket har ingått ett medfinansierings- och samver-
kansavtal med innebörden att åtgärder för att öka kapaciteten 
i trafiksystemet ska vidtas i Nabbamotet och anslutande 
vägar.

Fastighetsrättsliga frågor
Endast del av den kommunala fastigheten Viared 14:19 ligger 
inom det område som nu omfattas av granskning. Detaljpla-
nen innebär att fastigheten medges en utökad byggnadsarea 
men kommer att belastas av ett järnvägsreservat, vilket 
innebär att kvartersmarken inte kommer kunna ianspråktas 
för avsett ändamål förrän beslut om järnvägskorridor så 
medger.

Nya fastigheter inom planområdet kan bildas genom avstyck-
ning.

Kvartersmarken belastas av servitut för fjärrvärme- och 
sprinklerledningar. Ledningarna är belägna inom markreser-
vat för allmänna underjordiska ledningar.

Ekonomi
Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
fastigheten som detaljplanen medför genom ökad exploate-
ringsgrad, förutsatt att beslut om järnvägskorridor medger att 
fastigheten kan tas i anspråk för avsett ändamål. 

De trafikåtgärder som ska vidtas i Nabbamotet, som en 
konsekvens av detaljplanen, bedöms kosta ca 35 000 000 
kronor. 

Kommunens totala intäkter från försäljning av fastigheter 
inom planområdet bedöms överstiga de kostnader som 
detaljplanen medför.

Planarbetet finansieras genom planavgifter som tas ut i 
samband med bygglov.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande. 
Utökat förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 »  Hydrogeologisk utredning (COWI, 2017-09-19)

 »  Dagvattenutredning (COWI, 2016-06-27)

 »  PM Naturmiljö (COWI, 2016-10-06)

 »  Kontrollprogram (COWI, 2017-02-16) 

 » Redovisning av geotekniska förutsättningar (Kanona-
den 2018- 02-12)

 » Trafikutredning Viared (SWECO, 2021-03-09)

 » Åtgärdsvalstudie Borås Viared (Borås Stad, 2021-03-
09)

Följande utredning togs fram i gällande plan och utgör 
underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2009-04-21, rev. 2011-09-
05)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
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representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har fram till granskning varit Ramböll genom 
Mikaela Ranweg. Handläggare från Borås Stad har varit 
Jonatan Westlin.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin 
plan- och bygglovschef  planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson   
Mark- och exploateringsingenjör   
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Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Viared västra, Viared 14:19 m. fl, Borås Stad, upprättad den 27 juni 2018, reviderad den 27 augusti 2021.

 » att godkänna granskningsutlåtandet som sitt eget samt

 » att anta detaljplanen.

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17 i beslut § 513 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Samhällsbyggnadsnämn-
den gav 2016-03-22 i beslut § 78 Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att 
nämndens förslag tillstyrks av Kommunstyrelsen.

 2017-12-11 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017-13 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 19 december 2017 – den 28 januari 2018. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsre-
dogörelse. 

Den 19 april 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att 
skicka ut planen på granskning. Granskningstiden pågick 
från den 27 april - 25 maj 2018. Inkomna synpunkter finns 
sammanfattade i ett granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§178 att anta delar av detaljplanen. Den delen fick laga kraft 
2018-07-20. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16 i beslut 
§298 att anta del 2 av detaljplanen. Den delen fick laga kraft 
2021-10-13. 

Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den 9 april 2018 har ägt rum under tiden 27 april - 5 maj 2018 
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har 
underrättats med brev till granskningen. Under gransknings-
tiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handling-
arna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

9 remissinstanser har skickat in yttranden under   
granskningstiden. 

Delar av planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-
06-28 §178 och fick laga kraft 2018-07-20.

Yttrandena har lett till att planbeskrivningens text har 
justerats och mindre ändringar gjorts i plankartan för ökad 
tydlighet. Se nästa underrubrik. Planens innehåll vad avser 
markanvändning och principer är till största del bibehållet. 
Enda större förändringen är att användningen järvägsreser-
vat har lagts till i den sydvästra delen av detaljplanen. Utöver 
detta har vissa förtydliganden gjorts i planbeskrivningen 
sedan den första granskningen. 

Ändringar i planförslaget
Antagandehandlingen innebär följande ändring jämfört med 
granskningshandlingen:

 » Användningen järnvägsreservat har lagts till i den 
sydvästra delen av plankartan. 

 » Förtydligande i planbeskrivningen har gjorts under 
stycke 3. Kollektivtrafik, samt under stycke 12. Avtal. I 
övrigt har mindre språkliga justeringar gjorts i planbe-
skrivningstexten.

 » Ett tillägg angående avsiktsförklaring och medfinan-
sieringsavtal har lagts till under rubriken 12. Planens 
genomförande. 

 » Bestämmelse om tekniska anläggningar på prickmark 
har förtydligats och prickmark inom E utökats.

 » Bestämmelsen f har omformulerats och bestämmelsen 
om takmaterial tagits bort och istället lagts in som en 
del av bestämmelsen under byggnadsteknik. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

1. Yttranden från remisspart 19

G1 Kommunstyrelsen  19

G2 Länsstyrelsen  19

G3 Trafikverket  19

G4 Borås Elnät  20

G5 Borås Energi och Miljö 20

G6 Lantmäterimyndigheten 20

G7 Förskolenämnden  20

G8 Västtrafik 20

G9 Polismyndigheten 20
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1. Yttranden från remisspart
G1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Kommentar
Noteras. 

G2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning Länsstyrelsen bedömer 
med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför 
inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.    
Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

 » Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översväm-
ning, erosion).

Synpunkter på granskningshandlingen: 
Trafik  
Länsstyrelsen har tagit del av den trafikutredning som 
efterfrågades i granskningsskedet. Trafikutredningen 
föreslår åtgärder i Nabbamotet för att minska risken för att 
en kösvans bildas på väg 40 i ett framtida scenario. Läns-
styrelsen bedömer att åtgärder för att minska denna kösvans 
är genomförbara även om de kan behöva utredas närmare. 
Det är viktigt att kommunen fastställer i sin genomföran-
debeskrivning att kommunen är ansvarig för finansieringen 
och genomförandet av dessa åtgärder. I maxtimmen noteras 
enligt trafikutredningen flöden på ca 1200 respektive 1600 
fordon per timme i av- och påfartsramperna mot Borås i 
Nabbamotet. Detta är tre gånger större flöden än år 2015 
samt 30 % högre flöden än vad gällande detaljplan bedöms 
generera. Nabbamotet blir, om uppskattningen slår in, en 
av de mest belastade trafikplatserna i vårt län. Kommunen 
behöver aktivt arbeta med att minska antalet transporter. 
Åtgärder för att öka kollektivtrafikens marknadsandel genom 
ökad turtäthet, bättre framkomlighet och snabbare resor 
behöver implementeras i kommunens fysiska planering.

Kommentar
En ny trafikutredning är framtagen för Viared och ett 
medfinansieringsaval med Trafikverket är tecknat. En 
åtgärdsvalstudie är också framtagen. Inom ÅVS har totalt 28 
åtgärder studerats, varav 20 har gått vidare till bedömning av 
måluppfyllelse och effekter. Föreslagna åtgärder har grup-
perats inom två paket: Paket 1 för åtgärder för gång, cykel 
och kollektivtrafik med 10 bedömda åtgärder, samt paket 2 
för motorfordonstrafik med 9 bedömda åtgärder.

G3 Trafikverket 
Avsiktsförklaring 
Trafikverket region väst samt representanter från Borås Stad 
och SWECO träffades den 21 juni 2018 för att diskutera 
fortsatt process för planen. Anledningen är att kommunen är 
angelägen om att anta planen torsdagen den 28 juni 2018. På 
mötet beslutades att kommunen tar fram en avsiktsförklaring 
där kommunen åtar sig följande:

 » Kommunen ombesörjer och bekostar nödvändiga 
åtgärder för att uppnå önskad servicenivå för framkom-
ligheten enligt Swecos rapport.

 » Anta en del av detaljplanen, resterande del avses att 
antas i höst.

 » Inkludera Nabbamotet med dess konstruktion i pågå-
ende arbete med rätt avgränsat väghållarskap.

Parallellt kommer Trafikverket att skriva ett medfinansie-
ringsavtal för föreslagna åtgärder.

Sammantaget 
Då arbetet med detaljplanen kommer att fortsätta under 
hösten 2018 genom ovan beskriven avsiktsförklaring har 
Trafikverket inga invändningar mot att en del av detaljplanen 
antas.

Trafikalstring 
Trafikverket bedömer att föreslagna åtgärder i trafikutred-
ningen förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten, 
däremot behöver vävningssträckan på avfartsramp mot öster 
ytterligare studeras.

Fortsatt arbete avseende genomförbarhet och vävnings-
sträcka måste studeras vidare av kommunen parallellt med 
framtagande av medfinansieringsavtalet.

Trafikverket godtar i dagsläget inte en sänkning av hastig-
heten på väg 40 vid Nabbamotet som åtgärd i samband med 
denna exploatering.
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ut, vändmöjlighet för bussen kommer att ordnas provisoriskt 
under utbyggnadstiden i cirkulation eller vändslinga utifrån 
de behov som finns i det utbyggda området.

Kommentar
Texten har justerats i planbeskrivningen.

G9 Polismyndigheten
Lokalpolisområdet har tagit del av detaljplanen och har ingen 
erinran.

Kommentar
Noteras.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Medfinansieringsavtal 
För att genomföra föreslagna åtgärder med påverkan på 
statlig infrastruktur krävs att medfinansieringsavtal tecknas 
mellan Trafikverket och kommunen. Trafikverket har 
generellt inga möjligheter att finansiera åtgärder som påkal-
las av kommunala utbyggnadsplaner, vilket framkommer i 
den regionala planen för transport-infrastrukturen i Västra 
Götaland.

I och med att åtgärderna till stor del påverkar statlig infra-
struktur kommer åtgärderna med största sannolikhet att 
anläggas av Trafikverket. Även denna process är i dagsläget 
hårt belastad och prioritering kan innebära långa ledtider.

Kommentar
En ny trafikutredning är framtagen för Viared och ett 
medfinansieringsaval med Trafikverket är tecknat.  

G4 Borås elnät/Stadsnät 
Ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

G5 Borås Energi och Miljö 
Inga ytterligare synpunkter.

Kommentar
Noteras.

G6 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförsla-
get.

Kommentar
Noteras.

G7 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Viared  
västra Viared 14:19 m.fl. 

Kommentar
Noteras.

G8 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av ändring av Detaljplan för del av 
Viared västra Viared 14:19 m. fl. (BN2016-612), och ser 
positivt på en utbyggnad i närheten av befintlig kollektiv-
trafik. Några synpunkter gällande texten under rubriken 
Kollektivtrafik. Förslag till ändring: Inom området finns 
en hållplats som under vardagarna trafikeras med tiominu-
terstrafik, vid högtrafik, och halvtimmestrafik däremellan. 
Busslinjen planeras förlängas i takt med att området byggs 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

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

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

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

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

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

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



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan


