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Datum 

2019-10-21 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Hässlehuset måndagen den 21 oktober 2019 kl. 17:00 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan 17:00-18:30 följt av 

nämndsammanträde som startar 18:30.  

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.  

 

 

 

 

Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén 

Kulturnämndens ordförande Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 

linnea.dahlin@boras.se 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 14 oktober kl. 17.00 i Portugallien, 
Kulturhuset  

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 21 oktober kl. 15:00 i 
Hässlehuset  
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare 
 

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Verksamhetsbesök Biblioteken i Borås   

4.  Informationsärenden 
 

 

5.  Allmänhetens frågestund  
 

 

6.  Inkomna och avgivna skrivelser  
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2019-00002 2.1.2.1 

 

7.  Delegationsbeslut, resa utanför Norden 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2019-00052 2.3.6.25 

 

8.  Yttrande över remissen Borås Stads Ungdomspolitiska program 
2020-2023 
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2019-00112 1.1.3.1 

 

9.  Budgetuppföljning till och med september 2019 
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2019-00030 1.2.4.1 

 

10.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 
Handläggare: Catharina Sparre 
Dnr 2019-00063 1.2.4.25 

 

11.  Yttrande över planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 med 
flera, Borås Stad. Samrådshandling 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2019-00114 3.1.1.2 

 

12.  Yttrande över planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 
med flera, Borås Stad. Samrådshandling 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2018-00150 3.1.1.2 

 

13.  Yttrande över detaljplan för Hulta Hulta 4:36 m.fl. Borås Stad. 
Samrådshandling 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2019-00116 3.1.1.2 
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Ärende  

14.  Yttrande över detaljplan för Hulta, Klippingen 7 med flera, Borås 
Stad. Samrådshandling 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2019-00128 3.1.1.2 

 

15.  Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - styrdokument för 
kulturen i Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet 
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00126 3.6.1.25 

 

16.  Borås - en konststad med nationell och internationell lyskraft 
- utredning om Konstmuseets och skulpturstadens framtida 
inriktning  
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00127 3.6.1.25 

 

17.  Biljetter till Borås Symfoniorkesters konserter hösten 2019 
Dnr 9885  
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2019-10-21         2019-00002  2.1.2.1   
033 357676 
  

 
 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
21 oktober 2019 
 
2017-00088 
Kommunfullmäktige: Beslut 2019-08-22  § 167 Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 
8, Borås. 
 
2017-00088 
Kommunfullmäktige: Beslut 2019-08-22  § 168 Färdigställande av Borås öppna vägg för 
konstnärliga uttryck, 2019. 
 
2018-00134 
Kommunfullmäktige: Beslut 2019-08-22 § 166 Miljörapport för Borås Stad 2018  
 
2018-00135 
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrby, 
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad. 
 
2018-00135 
Kulturförvaltningen: Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad  
 
2018-00151 
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för Norra 
Brämhult, Brämhult 11:1 med flera, Brämhultshöjd, Borås Stad 
 
2018-00151 
Kulturförvaltningen: Yttrande över detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 med 
flera, Brämhultshöjd, Borås Stad  
 
2019-00010 
Kommunstyrelsen: Beslut 2019-08-19 § 320 Uppföljning på Program för ett integrerat 
samhälle. 
 
2019-00056 
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för Trandared, 
Järnhättan 5 med flera, Borås Stad 
 
2019-00056 
Kulturnämnden: Yttrande över detaljplan för Trandared Järnhättan 5 med flera, Borås Stad  
 



  

 

2019-00061 
Borås Konstmuseum: Avtal gestaltningsuppdrag, Byttorpsskolan 
 
2019-00109 
Kommunfullmäktige: Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 2019 
 
2019-00111 
Enskild person: Ansökan om En snabb slant till GAP Oktagon LAN 
 
2019-00111 
Kulturförvaltningen: Beslut om En snabb slant till GAP Oktagon LAN 
 
2019-00113 
Miljö- och konsumentnämnden: Registrering av livsmedelanläggning, Hässlehuset, 
Våglängdsgatan 5 
 
2019-00115 
Enskild person: Ansökan om En snabb slant, manusutvecklare 
 
2019-00115 
Kulturförvaltningen: Beslut om En snabb slant, manusutvecklare 
 
2019-00117 
Enskild person: Förfrågan om lokal till stand-up klubb 
 
2019-00117 
Kulturförvaltningen: Svar på förfrågan om lokal till stand-up klubb 
 
2019-00118 
Kulturnämnden Västra Götalandsregionen: Beslut från Kulturnämnden i Västra 
Götalandsregionens sammanträde den 22 augusti 2019 - Craft Rituals på Textilmuseet 
2020 
 
2019-00119 
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02  § 339 Strategiskt 
inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 
 
2019-00120 
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02  § 341 Redovisning av 
Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018. 
 
2019-00122 
Enskild person: Ansökan och beslut om En snabb slant, Vernissage och Soupy Saturday 
 
2019-00123 
Enskild person: Ansökan om En snabb slant, En kväll med folkmusik och folkdans  
 
2019-00123 
Kulturförvaltningen: Beslut om En snabb slant, En kväll med folkmusik och folkdans 
 
2019-00124 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Rivningslov för rivning av samlingslokal (Rotundan), 
Lundby 1:7 



  

 

 
2019-00124 
Kulturförvaltningen: Svar på rivningslov för rivning av samlingslokal (Rotundan), Lundby 
1:7 
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DELEGATIONSBESLUT, resa utanför Norden

Namn Resmål Datum Syfte

Mats Olsson Cannes 2019-05-15--21 Studiebesök på

Filmfestivalen i 

Cannes 2019

Anmält till Kulturnämnden 2019-10-21 § 
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 
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2019-10-21 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00112 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remissen Borås Stads Ungdomspolitiska 

program 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Kommunstyrelsens förslag till Ungdomspolitiskt 

program med tillägget att skrivningen bör skärpas i avsnittet Delaktighet och 

inflytande.       

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden föreslår att Borås Stads ansvar att möjliggöra ungas delaktighet 

och inflytande förtydligas. Detta genom att under avsnittet Delaktighet och 

inflytande formulera:  

Borås Stad bör, tillsammans med unga, skapa de strukturer som krävs för att ungas 

delaktighet och inflytande återkommande säkras inom de kommunala verksamheterna. 

Genom detta förtydligas Borås Stads skyldighet att skapa de förutsättningar 

som behövs för att höra och tillvarata ungas åsikter i frågor som berör dem.  

Vidare kan de kvalitativa vinsterna av att involvera målgruppen unga - 

demokratiska och kvalitetsmässiga i olika verksamheter - ytterligare förtydligas i 

programmet. Att stärka dialogen med målgruppen och ta tillvara deras åsikter i 

frågor som berör dem ger möjlighet att stärka kvaliteten i beslutsfattande i och 

för verksamhet som berör unga.  

I andra stycket under avsnittet Fritid och kulturliv bör ordet presenteras strykas. 

Även ordet vi ska genomgående bytas ut mot Borås Stad.              

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023                                

Samverkan 

FSG 2019-10-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
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Kungsgatan 55 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-09-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

  

 

 

Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-

2023 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga kommunala bolag  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00587 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Maja Karlsson 
Handläggare 



Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

Regler

Borås Stads

Ungdomspolitiskt 
program
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

10-dagars, 2019-09  

Kulturnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 642 828 621 625 -4  

Kulturadministration 6 585 9 731 7 298 7 430 -132  

Biblioteksverksamhet 34 804 50 698 38 024 35 239 2 785 -700 

Museiverksamhet 16 959 22 389 16 791 17 531 -740  

Konst och utställningsverksamhet 7 211 9 643 7 233 7 244 -11 -400 

Teaterverksamhet 16 735 25 805 19 354 18 185 1 169 -450 

Filmverksamhet 527      

Publika möten  16 116 13 650 12 601 1 049  

Övrig kulturverksamhet 390      

Kulturskolan 19 608 35 365 26 523 27 190 -667 -300 

Stöd till studieförbund 3 345      

Stöd till övrig kulturverksamhet 4 504      

Skolbibliotek -346   -68 68  

Buffert  1 000 750  750 1 000 

Verksamhetens nettokostnader 110 964 171 575 130 244 125 977 4 267 -850 

Kommunbidrag 117 637 171 575 130 244 130 244   

Resultat jfr med kommunbidrag 6 673 0 0 4 267  -850 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 6 673   4 267  -850 

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal medialån biblioteken i Borås 663 719 900 000 73 730 77 921 

Antal besökare biblioteken i Borås 431 500 500 000 44 474 59 915 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal besökare Borås museum 25 165 22 000 3 216 1 132 

Antal besökare Textilmuseet 32 603 55 000 3 106 3 848 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal besökare Konstmuseet 21 804 20 000 1 092 1 663 

Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen 7 704 0 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival 0 2 500 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal besökare Stadsteatern 6 983 20 000 729 1 160 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal elever Kulturskolan 5 545 5 600 5 471 5 654 
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Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal besökare Röda Kvarn 7 507 11 500 264 899 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal besökare Kulturhuset 234 063 330 000 26 336 30 784 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -850 tkr. Av dessa kommer 450 tkr att äskas som bokslutsjustering, se nedan 
under Borås stadsteater. Hela bufferten på 1 000 tkr tas i anspråk. 

  

Biblioteken i Borås 

-700 tkr, är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott. 

Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1 100 tkr. Efter besparingar av tillfällig art är det beräknade 
underskottet för 2019 ca 700 tkr, något som det arbetas med att minska ytterligare. Av de 700 tkr består 400 tkr av en årlig 
fakturering för Mediapoolens tjänster för folkbiblioteken, en tjänst som varken har efterfrågats eller används. Så har det sett 
ut sedan 2017 och Biblioteken i Borås är mycket frågande till fördelningen av den här fakturan eftersom Mediapoolen 
används av skolor, men inte av folkbibliotek. 

Biblioteken söker även i år medel från stat, region och kommunalförbund för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå och 
för att bedriva verksamhetsutveckling. Den balans som finns nu bygger på att den faktiska kostnaden för 
skolbiblioteksverksamheten betalas av Grundskoleförvaltningen såsom förväntas och att Borås får ta del av externt sökta 
medel för att stärka biblioteksverksamheten. 

  

Borås Konstmuseum 

-400 tkr är Borås Konstmuseum prognostiserade underskott. Anledningen är ökade utställningskostnader. Konstmuseet har 
under våren arbetat för att förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet har externa konsulter anlitats. Kostnaderna 
för dessa insatser har tagits från verksamhetsmedel. 

  

Borås stadsteater 

-450 tkr gällande personalkostnader. Denna avvikelse kommer Kulturförvaltningen att äska som en bokslutsjustering i 
årsredovisningen 2019. 

  

Kulturskolan 

-300 tkr är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror på ej täckta kapitalkostnader 2019 på 920 tkr. En 
omfördelning av budget gällande verksamhet- och personalbudget har därför varit nödvändig. 

  

Buffert 

+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Katarina Sparre 
Handläggare 
033 357678 

SKRIVELSE 
Sida 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte ingår 

i budget Tertial 2 2019 och översända denna till Kommunstyrelsen för 

kännedom.              

Ärendet i sin helhet            

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Kulturnämnden har vid 

tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 

budget. Det är ett pågående arbete och därför bedöms dessa uppdrag hittills 

som delvis genomförda och behandlade i nämnden. 

Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, september 2019, 

nämndens rapport                           

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre 
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och 
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska 
förutsättningar både för chefer och medarbetare. Under 2019 
har arbetet fortsatt med att kartlägga och genomföra insatser för 
de medarbetare med hög kortidsfrånvaro, det vill säga, de som 
är borta från arbetet på grund av sjukdom, vid fyra tillfällen under 
ett år. Arbetet har gett resultat. I arbetet med att förebygga 
ohälsa och sjukskrivning samarbetar förvaltningen med 
företagshälsovården. Förvaltningen har även påbörjat ett 
samarbetar med den centrala enheten organisationshälsan och 
planerar utveckla det arbetet i syfte att fortsätta främja och 
förebygga ohälsa och sjukskrivning 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen och arbetar kontinuerligt med att 
digitalisera i flera verksamheter. På sikt kommer digitaliseringen 
att förändra arbetssätt och frigöra tid för medarbetare att arbeta 
med kvalitetshöjande insatser i verksamheten. Ett förändrat 
arbetssättet kan på sikt förutsätta kompetenshöjande insatser för 
enskilda medarbetare eller grupper av medarbetare. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

Förvaltningen samverkar till viss del med utbildningsanordnare, 
arbetsförmedling och branschföreträdare. Det stegvisa jobb- och 
kunskapslyftet syftar till att sänka de strukturella trösklarna på 
arbetsmarknaden samtidigt som rörligheten ökar via kontinuerlig 
tillgång till kompetens- och karriärsutveckling. En relativt kort 
skräddarsydd utbildning och kompetensutveckling sätts samman 
för de specifika arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. 
Vi behöver stärka möjligheterna för arbetsgivare och 
arbetstagare att träffa varandra, då man idag av olika skäl ha 
svårt att hitta varandra. Detta gäller även arbetsgivare och 
framtidens arbetskraft, det vill säga dagens elever och studenter. 
Behov av ökad koordinering kring åtgärder för att underlätta 
dessa möten behövs på central nivå. Här finns det en stor 
utmaning för den offentliga arbetsmarknaden att finna mer 
resurseffektiva samverkansformer. En lika stor 
samverkansutmaning finns mellan de offentliga aktörerna som 
med olika insatser är till för att stötta individen. Utbildningar och 
insatser måste motsvara behoven och till och med ibland ligga i 
framkant. Den kompetens som finns tillgänglig har tyvärr inte 
alltid den kunskapsnivån eller inriktning som efterfrågas. Det kan 
gälla både de som är utan arbete och de som redan har en 
anställning. Det förutsätter ett nära samarbete mellan 
utbildningsväsendet och staden. 
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Yttrande över planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 

med flera, Borås Stad.  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka planprogrammet för Viskafors, Rydboholm 

1:342 m.fl., Borås stad.  

Ärendet i sin helhet 

Planprogrammet upptar miljöer som upptas i Borås stads kulturmiljöprogram. 

Detta, tillsammans med Viskafors vidare koppling till det textilindustriella 

kulturarvet, framhålls i planprogrammet. Det är således viktigt att dessa 

kulturmiljöers värden beaktas i planläggningen av intilliggande områden, såsom 

de norra partierna av utbyggnadsområde etapp 1 och 2 (gul och orange 

markering i planprogramförslaget). Planprogrammets uttalade ambition att 

knyta an till tätortens textila och industriella arv, exempelvis genom att göra 

Viskan synligare, är lovvärd. 

Viskafors bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek som ligger i skolan 

och berörs inte direkt av planprogrammet. Kulturnämnden ser dock fördelar 

med en förtätning av centrum för biblioteket. Det är bra med en översyn av 

trafiksituationen utanför skolan/biblioteket eftersom det då kan bli mer 

attraktivt att röra sig mellan torget och biblioteket. 

Beslutsunderlag 

1. Planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 med flera, Borås stad, BN 

2019:577                                

Samverkan 

FSG 2019-10-15 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplan@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

mailto:detaljplan@boras.se
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Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2057 
BN2019-577  

 
Inbjudan till samråd för Planprogram för Viskafors, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett 
planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Samrådstiden pågår 10 september– 10 oktober.  
 
Syfte och område 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 
april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för 
omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, 
vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett 
planprogram!     
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms 
ha stor utvecklingspotential.  
 

 
Ta del av handlingarna 
Planprogrammet och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–
20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-577), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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VARFÖR ETT PLANPROGRAM FÖR VISKAFORS
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som 
serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av 
kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har 
geografiskt sett ett relativt stort upptagningsområde. 
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors och området i anslutning till 
torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential (se 
översiktsplanens centrumområde respektive centrumnära 
område nedan). Viss utblick görs, men inom tätorten. 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Viskafors är ursprungligen en bruksort, den äldre bebyggelsen 
är kopplad till textilindustrin som främst är belägen söder 
om dagens centrum längs Viskan. Det textila arvet har 
lämnat tydliga spår i Viskafors, både i den byggda miljön 
och i naturen. Äldre fabriksmiljöer, kraftverksanläggningar, 
bostäder för arbetare och direktörer är miljöer med stora 
industrihistoriska, socialhistoriska och estetiska värden. Stor 
del av tätorten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. 
I de centrala delarna är bland annat skolan och den gamla 
prästgården (Herrgården) utpekade som värdefulla delar av 
kulturmiljön. Med undantag för specifika objekt kan dock de 
kulturhistoriskt värdefulla strukturerna vara svåra att få syn på.

På 1970-talet togs det rejäla tag när hela centrum förflyttades 
från området kring stationen till det som är dagens centrum. 
Herrgården med sina trevåningslameller och närservicen vid 
det lilla torget är tidstypisk i sitt uttryck. Lokaliseringen av 
de stadsdelstorg som byggts runt om i hela landet från 1940-
1970-tal har sällan föregåtts av en analys kring rörelsemönster 
och stråk. Torget i Viskafors är inget undantag och det är 
därför önskvärt att tydligare integrera torget genom att skapa 
tydligare kopplingar mellan torget och andra målpunkter. 
Efter hand som orten vuxit har den fortsatt att sprida ut sig 
längs Viskan och upp i skogen. Viskafors är tydligt präglad av 
topografin, gatorna vindlar sig fram i de lägen där det varit 
bäst förutsättningar för bebyggelse och kan av det skälet 
upplevas som utspritt och inte så sammanhållen. Centralt i 
Viskafors finns stora obebyggda områden, men dessa är i 
huvudsak svårtillgängliga, då det är brant och i delar sankt. 
Viskan har gett namn till tätorten och dess kraft har varit 
förutsättningen för den industri som tidigt byggdes här. Den 
är också skälet till att människor valt att bo här sedan sten-/
bronsåldern. Den är trots detta är förvånansvärt osynlig i 
Viskafors. Att hitta sätt att göra Viskan synligare är ett sätt att 
knyta an mot tätortens textila- och industriella arv, samtidigt som 
kvaliteter skapas för de som bor och verkar i Viskafors idag.
För centrala Viskafors gäller byggnadsplan för Viskafors 
samhälle antagen 1970 (till exempel idrottsplatsen vid 
Viskan) Detaljplan för del av Viskafors centrum från 1997 
(Skolområdet) samt detaljplan för Viskafors centrum från 
2010 (Herrgårdsområdet och torget). Särskilt i planen för 
Viskafors centrum finns en tydlig ambition att komplettera 
med nya bostäder inom befintlig bebyggelsestruktur.

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande målsättning är att 
ta fram en målbild för möjliga bebyggelseområden. 
Genomförandefrågorna har varit central vid lokaliseringen 
av lämpliga områden. Liksom att hitta lägen som kan 
stärka upp centrum och ge underlag till befintlig service

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. 
Ett mål är att skapa en tydlig entré för de som tar 
sig till centrum med buss då det saknas idag
Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur 
med fokus på djur och växtlivets spridningsbehov och 
kopplingar för människan till olika grönområden.  

GRANNSKAP 

Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och har 
cirka 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande 
tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs, Seglora samt 
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela 
omlandet.
Från Viskafors finns cykelbana utbyggd till Borås och 
kollektivtrafiken går med 30 minuters mellanrum vid högtrafik. 
Här finns även en tågstation och Viskadalsbanan mellan Borås 
och Varberg stannar i Viskafors. Tågstationen är placerad cirka 
1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står 
för en låg andel av kollektivtrafikresandet. I Viskafors finns 
förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. 
Servicen är huvudsakligen samlad kring torget. Vårdcentral, 
äldreboende och förskola finns dock utanför centrumzonen. 
Väster om Viskan ligger Storsjön som är ett större sammanhållet 
frilufts- och rekreationsområde, med utbyggda vandringsleder, 
grillplatser, badplats med mera. Storsjön är reglerad och 
ursprungligen skapad som vattenmagasin för Viskafors 
kraftverk. Området kring Storsjön är kommunalt naturreservat.

Inledning

Översiktsplanens centrumområde (röd) respektive centrumnära område 
(orange). 
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Storsjön (grönt) är kommunalt naturreservat och ett viktigt natur- och 
reakreationsområde för hela kommunen. Förutom centrum och centrumnära 
bebyggelse visas här även övrig bebyggelse (gult). 

2019-06-12 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&& 1/1

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

IDROTTSPLATS

IDROTTSHALL

FRITIDSGÅRD

TORG & SERVICE

UTVECKLINGSSTRATEGIN ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN

• Styrkan kommer inifrån - Förtäta, komplettera 
och omvandla inom befintliga orter

• Koncentrerat och sammanbundet - bebyggelse 
och funktionen samlas i centrala lägen 

• Tätt och mixat - så bred blandning som möjligt 
av funktioner och människor.

• Mer mötesplatser och målpunkter - Attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter.

• Grönt och blått runtom - Näthet till rekreation 
värnas genom att bebyggelsen hålls ihop.

• Bygg för mer buss, cykel och gång - Ny bebyg-
gelse prioriteras där kollektivtrafik redan finns.

• Viskan och textilien synliggörs i staden - Borås 
vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den 
textila identiteten när staden växer
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Programmet föreslår inte att några ytterligare ytor 
avsätts för skola, men konstaterar att det inom 
Viskaforsskolans område finns relativt stora ytor som 
vid behov kan utnyttjas om skolans ytbehov ökar.

LSS- OCH ÄLDREBOENDE

Lss-boenden ryms inom de områden som pekas ut för bostäder. 
Ingen specifik yta har därför arbetats fram för Lss-boenden 
utan får hanteras i vidare detaljplaneläggningar i den takt som 
behov uppstår. En planeringsreserv bestående av 1200 m2 
byggrätt finns i Fagersberg som eventuellt skulle kunna nyttjas 
om behov att utöka befintligt äldreboende, Fagersro, uppstår.

VARIATION

Blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäder 
ska eftersträvas då det ger dynamik och variation. Det 
tillfredsställer olika behov och vardagsliv och gör det 
enklare att bo kvar i tätorten över livets olika skeden.

GÅNG- OCH CYKELINFRASTRUKTUR

Gång- och cykelvägar finns längs Varbergsvägen, Nya vägen 
och Fritslavägen. Det finns även gång- och cykelväg som 
kopplar Åsahagen/Högen samt Pumpkällehagen/Villavägen 
mot centrum. Av programförslagets olika föreslagna 
utbyggnadsområden är Viskafors centrum (etapp 1 och 2) 
välförsett med gång- och cykelvägar. Vid Ödgärdet (etapp 
1) finns anslutande gång- och cykelvägar vid Fristslavägen 
respektive Varbergsvägen. Skansen (etapp 3) kan anslutas till 
befintlig gång- cykelväg i förlängningen av Pumpkällevägen.

ATTRAKTIVT BOENDE

I planprogrammet föreslås bostäder som har förutsättningar 
för olika sorters attraktivitet; centrumnära boende, tomter 
med möjlighet att bygga själv, samt bostäder i höjdlägen 
med förutsättningar för utblickar. I Viskafors är det nära 
till naturen och det är viktigt att den bostadsnära naturen 
fortsätter att vara tillgänglig för lek, rekreation och vila.

SERVICE

I Viskafors finns både kommersiell och offentlig service. Ett 
tillskott av bostäder, både i och utanför de centrala delarna, ger 
ett ökat kundunderlag till den befintliga servicen. Vid torget 
och vid skolan finns redan befintliga planer som möjliggör 
för centrumverksamheter som handel och annan service. 
STRÅK

I planprogrammet läggs särskilt fokus på Pumpkällevägen och 
den koppling som idag saknas för de trafikanter som till fots eller 
med cykel ska röra sig mellan busstation torg, hem, arbete eller 
skola. Programmet föreslår inte nya områden för kommersiell 
service utan fokuserar istället på att ge förutsättningar för 
att befintlig service ska kunna kvarstå och utvecklas. 

SKOLA OCH FÖRSKOLA 

I programmet föreslås att den befintliga förskolan vid 
Pumpkällevägen ges förutsättningar att byggas ut. Vid planering 
av alla större bostadsprojekt behöver tillkommande behov av 
förskole- och skolplatser analyseras och tas med i planeringen.

Områdets struktur

TOPOGRAFI

Området är kuperat och  kräver en 
noggrann höjdsättning. Viktiga 
särdrag i naturen behöver lokaliseras 
för att kunna sparas och framhävas. 
Det kan handla om landskapsrum 
men även detaljer som bergsbranter 
och  stenblock kan bli karaktärsinslag.

HÅLLBART RESANDE

Gång och cykel är prioriterade med 
framkomlighet och trivsel som ledord. 
Strukturer där kollektivresande är lätt 
och tillgängligt. 
Bilen ska få plats men inte dominera.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER

Inbjudande och öppenhet mellan 
bostadsområdena.  
Viktigt att inte tillkommande 
bostäder utformas så att de 
blir en barriär mellan befintliga 
områden och natur och vyer

Torget i Viskafors med nerservice och utrymme för möten och umgänge.

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER
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Programförslag
CENTRALT MEN INTE BARA
För Viskafors föreslås utbyggnad från två håll. Dels att förtäta 
och omvandla de centrala delarna och skapa stråk och kopplingar 
till och från torget. Dels att titta på möjliga områden att förtäta 
eller omvandla områden som det inte finns bostäder på idag. 
Även utanför centrum gäller i första hand att titta på lägen 
där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 
infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service.

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1
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kan med fördel vara samma eller liknande den som finns på 
torget. Den kan också tillåtas växa ut till en mindre platsbildning 
i anslutning till korsning och kommande byggnader.
Grusplanerna vid Viskaforshallen avslutas i norr mot ett 
grönområde mellan två höjder. Området skulle, tillsammans 
med den närbelägna kullen kunna utvecklas med en kortare 
promenadslinga. Området är delvis blött och det skulle därför 
kunna vara en bra plats för att bygga en mindre damm för 
att samla vattnet och ge mervärdet av en vattenspegel.

ETAPPER OCH EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och tänkbar exploateringsgrad 
presenteras i strukturskissen. Med tillhörande illustration

VÅNINGSANTAL
I de centrala delarna av orten kan ett våningsantal på 5-6 
våningar prövas. Särskilt gäller detta inom Herrgårdsområdet 
som redan är relativt storskaligt och där en variation i höjd 
skulle kunna berika området. Liksom på grusplanen vid 
Viskaforshallen där möjlighet finns att ta stöd i topografin.  
Skalan i orten som helhet är annars relativt låg, både i höjd och 
utbredning. 3-4 våningar föreslås därför, med undantag för vad 
som anges ovan. I anslutning till befintliga kulturbyggnader 
behöver självklart en avvägning och anpassning göras så att 
tillskotten inte omöjliggör förståelsen för den historia som 
bebyggelse och andra anläggningar har att berätta. I anslutning 
till befintliga villaområden så föreslås skalan 1-2 plan.

CENTRALA VISKAFORS - FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN

HERRGÅRDEN

I anslutning till torget så ligger bostadsområdet Herrgården 
som är byggt på 1970-talet. För Herrgårdsområdet finns en 
gällande detaljplan som möjliggör att bygga på befintliga hus. 
Planen innebär att cirka 100 bostäder kan tillkomma som inte 
har genomförts, det kan finnas utrymme för ytterligare tillskott 
av cirka 50 bostäder inom Herrgården utöver påbyggnaderna. 
Det är också lämpligt att möjliggöra att den befintliga förskolan, 
Herrgårdsleken, ges utrymme att utöka när behov uppstår.

GAMLA FRITIDSHEMMET VID HERRGÅRDSVÄGEN

Längs Herrgårdsvägen finns två hus i funktionalistisk stil som 
tidigare inrymt fritidshem. Husen är välbevarade och i gällande 
plan finns skyddsbestämmelser införda som skyddar husens exte-
riör. Marken ägs av Borås stad och via fastigheten finns potential 
att på ett bättre sätt koppla samman torget med den kommersi-
ella servicen och skola, bibliotek och busshållplats. Det kan även 
vara möjlig att förtäta med ett mindre antal bostäder eller service. 
Dessa placeras lämpligen i nära anslutning till Pumpkällevägen 
för att tydligare avgränsa gaturummet och utformas på ett sätt 
som fungerar ihop med befintliga byggnader. 

CENTRALA VISKAFORS - OMVANDLINGSOMRÅ-
DEN
I anslutning till Viskaforshallen finns två grusplaner, en 
fotbollsplan och en mindre plan, med kringytor. Planerna 
används sparsamt då idrottsklubbarna istället använder 
gräsplanerna vid Sven Erikssonvallen, norr om centrum. 
I grusplanens östra kant finns en bergsskärning och uppe 
på berget möter skogen. Höjdskillnaden mellan grusplanen 
och skogen är mellan 8-10 meter. Högre byggnader placeras 
lämpligen inom den östra delen mot skogen där de kan ta stöd 
i landskapet, för att sedan minska i skala mot Fritslastigen
På längre sikt vore det lämpligt att flytta Viskaforshallen 
så att denna läggs tillsammans med bollplanerna vid 
Sven Erikssonvallen. En flytt av hallen skulle möjliggöra 
för ytterligare bostäder längs Pumpkällevägen och mot 
Fritslastigen. Sven Eriksson vallens läge vid Viskan gör 

att området kan vara attraktivt att komplettera med en 
promenadslinga nära vattnet, denna behöver sannolikt i 
delar vara spångad, då området på sina håll är blött. 

CENTRALA VISKAFORS - ALLMÄNNA PLATSER
Pumpkällevägen bör ges en annan utformning framförallt i 
mötet med torget. Gatan är idag något av en baksida och entrén 
till torget blir av detta skäl otydlig. Befintlig vägbana är 5,5 meter 
bred men vägområdet (från fastighetsgräns till motstående 
fastighetsgräns) är knappt 10 meter. Det finns alltså utrymme 
att tillskapa till exempel gångbana, se över om det är lämpligt 
att möjliggöra gatuparkering inom del av gatan och komplettera 
med växtlighet. Övergångarna mellan torget och Skolan/
Biblioteket samt där Fritslastigen passerar Pumpkällevägen bör 
hastighetssäkras och gatans materialval ses över. Genom att till 
exempel använda samma markbeläggning i de befintliga och 
tillkommande korsningspunkterna tydliggörs stråken både för de 
långsamma trafikanterna och de motorburna. Markbeläggningen 

Programförslag

Skala: 1:1000
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Mötet mellan höjdryggen från Skansen och befintlig gång- och cykelväg.
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UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

TORGET MED NÄRSERVICE
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UTANFÖR CENTRUM- OMVANDLING OCH FÖR-
TÄTNING I BEFINTLIGA OMRÅDEN

I Viskafors tätort finns relativt stora obebyggda områden, även 
centrumnära. De topografiska förutsättningarna i kombination 
med mossmark innebär dock att många av dessa ytor är svåra 
och olämpliga att bebygga. På kort sikt föreslås följande områ-
den för bebyggelse. 

ÖDGÄRDET

I anslutning till Fritslavägen finns ett mindre område som är planlagt för 
industri som föreslås planläggas för småhusbebyggelse

Där Ödgärdsvägen ansluter mot Fritslavägen ligger ett 
område som i dagsläget är planlagt för industri, viss 
småskalig verksamhet finns inom området, men i huvudsak 
är området obebyggt. Infrastrukturen är i huvudsak utbyggd 
och busshållplats finns i nära anslutning. Området föreslås 
prövas för småhusbebyggelse i detaljplan. Delar av området 
ligget inom område för grundvattenreserv, vilket kan 
behöva utredas närmare i eventuellt framtida planarbete. 
Närmast stationen består bebyggelsen av mindre 
flerbostadshus. Området vid stationen utgjorde centrum i 
Viskafors fram tills Herrgårdsområdet och torget byggdes 
och fortfarande finns viss handel i anslutning till stationen. 
Här finns några mindre områden som är planlagda för 
bilservice (garage) som kan prövas för omvandling och 
förstärka med nya stationsnära bostäder. Det finns även en 
befintlig outnyttjad byggrätt (se streckan linje på kartan).
Eventuellt kan ytterligare mindre områden prövas för 
kompletterande villabebyggelse, men i första hand föreslås 
tomter med ett större bostadstillskott än enstaka villor prioriteras.

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMVANDLINGSOMRÅDE - ETAPP 1

GRUNDVATTENRESERV, OKLAR 
UTBREDNING

VATTENDRAG

VIKTIG MÅLPUNKT (STATIONEN)

Nära stationen finns ett mindre område som är planlagt för bilservice/
garage som föreslås planläggas för bostäder.

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Ödgärdet är ett heterogent område med främst villor från 1910/20-tal till 
1970-tal. Byggnaderna är fritt placerade på tomter som upplevs som stora 
och luftiga. Mellan bebyggelsen finns naturmarksområden som av olika 
skäl bedömts som svårbyggda och därför lämnats orörda.

Programförslag
ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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SKANSEN

Vid Skansen finns befintlig infrastruktur i form av gator och 
teknisk försörjning som VA och el redan utbyggd. Gatunätet 
är utformat på sådant sätt att det är möjligt att bygga vidare 
söderut, mot centrum. Mindre tillskott kan prövas för 
småhusbebyggelse i relativ närtid. På längre sikt kan det bli 
aktuellt att gå vidare söderut med ytterligare bebyggelse. 
Skansen ligger högt och det finns i anslutning till området 
förutsättningar att på längre sikt bygga attraktiva bostäder med 
utsikt mot Viskan och Storsjöområdet, både i förlängningen 
av Skansen och på höjden bakom skolan. Höjdsättning 
och trafikföring behöver studeras vidare i detaljplan. 

Skansen är ett villaområde som är väl sammanhållet utformningsmässigt. 
Rött och gult tegel dominerar, byggnaderna vänder långsidan mot gatan och 
är ordnade i linje. 

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

NYBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA 
UTBYGGNADSRIKTNING

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Skogsområdet är välanvänt med stigar och konstruktioner som skvallrar 
om att det leks i området.



Genomförande
KOMMUNAL MARK
Marken inom planprogramsområdet ägs till största delen av 
Borås Stad men även andra markägare förekommer. Kartan 
visar markfördelningen, gulmakerat område ägs av Borås Stad.

Mark som ägs av Borås Stad kan bebyggas av 
kommunen själv eller markanvisas till en privat 
byggherre. Områden som ska bebyggas med 
villatomter kan tillfalla kommunens småhustomtkö. 
Aktuell information om markanvisningsprocessen och 
småhustomtkön hittas på Borås Stads hemsida. 

Exploateringskostnader som exploateringar 
inom planprogramsområdet ger upphov 
till ska bekostas av exploatören. 





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



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-21 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00150 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över planprogram för Östra Brämhult, 

Svensgärde 3:1 med flera, Borås Stad. 

Samrådshandling 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka det reviderade planprogrammet för Östra 

Brämhult, Svensgärde 3:1 med flera, Borås stad.        

Ärendet i sin helhet 

De ändringar och tillägg som efter samråd presenteras i det reviderade 

planprogrammet för Östra Brämhult bedöms tillvarata landskapsbild och 

kulturvärden på ett acceptabelt sätt. Som påpekas i planprogrammet är riktlinjer 

för bevarande av värdefulla kulturmiljöer i allt väsentligt bibehållna. 

Kompletterade ytor för bostäder vid Flädergatan samt norr om 

Dammkullevägen bedöms inte påverka kulturmiljön negativt. Vad gäller 

utökningen i Kyllared anges i planprogrammet att arkeologiska undersökningar 

kan komma att ske vid exploatering. 

Beslutsunderlag 

1. Planprogram upprättat 2019-08-19 med tillägg 2019-09-10 

Samverkan 

FSG 2019-10-15                             

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplan@boras.se  

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplan@boras.se


 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

Inbjudan till förnyat samråd för Planprogram för Östra Brämhult 
 
Hej! 
Planprogrammet var på samråd i nov-dec 2018 och ett samrådsmöte hölls i Myråsskolans matsal 15 nov. Inkomna 
synpunkter och ändringar finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen är att 
planprogrammet kompletteras med ett nytt exploateringsområde för bostäder norr om Dammkullevägen. 
Planprogrammet har även kompletterats med ett utökat område för verksamheter vid Kyllared samt med mindre 
område för bostäder vid Flädergatan. Dessa ändringar föranleder att planprogrammet skickas på ett förnyat 
samråd. 
 
Du får den här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker.  
Ny samrådstid pågår 13 september–11 oktober 2019.  

 

Syfte och område 
Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som 
underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla 
rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för 
bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar vidare till att peka 
ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva 
lämpligheten för byggnation.  
 
Planprogrammet omfattar ett större område i östra delen av Brämhult, 
dvs Kyrkvägen med odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på 
Brämhultsdrumlinen och dess kringliggande naturområden i nordost och 
ner till Ymer, Dammgatan samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i 
sydväst.  

 

Ta del av handlingarna 
Planprogrammet finns tillgängligt på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i 
Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta 
emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post 
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett nytt samrådsmöte för både detta planprogram och för detaljplanen vid Kyrkvägen, 
Brämhultshöjd på plats i Myråsskolan, 25 september kl. 18.00–20.00.  Mötet inleds med en gemensam 
presentation, därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens 
representanter för olika frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm. 
 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer BN2015-1200, din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information.  

  



 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-12 
 

 
 
 
 
 
 
 

Föreslagna ändringar i markanvändningskartan: 
 

 

Förslag till nytt 
bostadsområde vid 
Dammkullevägen 

Förslag till nytt 
område för bostäder 
vid Flädergatan 

Utökat område österut för 
verksamheter vid Kyllared 

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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MEDVERKANDE

PROJEKTSTUDIOTEAM 2016-2018

Saeed Ebrahimabadi, Projektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Rickdorff  Lahrin, Stadsledningskansliet, Mark- och exploatering
Johannes Olsson, Stadsledningskansliet, Mark- och exploatering
Sebastian Andersson, Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering
Maria Albertsson, Tekniska förvaltningen
Adnan Hadziavdic, Tekniska förvaltningen
Kent Claesson, Tekniska förvaltningen
Anna Ljunggren, Miljöförvaltningen
Pia Aspegren, Miljöförvaltningen
Jeanette Pettersson-Ek, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Daniel Göök, Stadsledningskansliet, Näringsliv

PLANGRUPP 2018-2019

Elena Eckhardt, Planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Ljunggren, Miljöförvaltningen
Susanne Carlsson, Fritid och folkhälsoförvaltningen
Jan Petersson, Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering
Martina Johansson, Stadsledningskansliet, Mark- och exploatering
Daniel Göök, Stadsledningskansliet, Näringsliv
Kent Claesson, Tekniska förvaltningen, Skogsenheten
Andreas Blomqvist, Tekniska förvaltningen, Trafikenheten
Jan-Åke Claesson, Tekniska förvaltningen, Trafikenheten
Filip Ström, Borås Energi och Miljö
Jeanette Pettersson-Ek, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov

ÖVRIGA MEDVERKANDE 
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnes Sandstedt, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAMMANFATTNING
Syftet med detta planprogram är att skapa underlag och ge 
riktlinjer för kommande detaljplaner, förhandsbesked och 
bygglov i Östra Brämhult. 

Brämhult gränsar i öster till värdefulla natur- och 
kulturmiljöer samt områden av betydelse för landskapsbilden 
och för rekreation. Brämhult är också ett attraktivt 
bostadsområde och det finns ett stort intresse för 
byggnation. Det har därför bedömts finnas ett behov av 
riktlinjer för hur dessa intressen ska avvägas mot varandra. 

Som underlag för planprogrammet har en översiktlig 
kartläggning (habitatnätverksanalys) gjorts av olika 
livsmiljöer (naturtyper)och dess spridningslänkar som 
är av betydelse för olika arters överlevnad och därmed 
den biologiska mångfalden. Kultur- och fornlämningar 
har inventerats. Sen tidigare finns Naturdatabasen med 
inventerade klassade naturvärden och Grönområdesplanen 
med klassning utifrån både natur- och rekreationsvärdet.
Riktlinjer föreslås i syfte att skydda värdefulla områden från 
åtgärder/byggnation som riskerar skada dess värden. 

Med hänsyn till ovanstående värden och andra 
planeringsaspekter som t ex kollektivtrafik och annan 
infrastrukutur ger planprogrammet förslag på områden som 
bedöms som lämpliga för ny sammanhållen bebyggelse. 
Nya bostäder planeras redan inom ett markområde 
utmed Kyrkvägen, Brämhultshöjd och uppdrag finns för 
ett nytt verksamhetsområde vid väg 40 Kyllaredsmotet, 
(dessa redovisas som pågående projekt). Planprogrammet 
föreslår därutöver nya bostäder på ett mindre område vid 
Tyllgatan/Kärrarondellen, ett större område i slutet av/
norr om Dammkullevägen och ett mindre område vid 
Flädergatan. Sistnämnda två områden har tillkommit efter 
programsamrådet i nov-dec 2018 och är anledningen till att 
planprogrammet skickas på förnyat samråd. 
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SYFTE
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults 
värdefulla natur- och kultur- och rekreationsområden och ge 
riktlinjer för bevarande av dessa.

Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt 
och nya områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva 
lämpligheten för ny byggnation.

BAKGRUND
Brämhult i nordöstra delen av Borås är ett attraktivt 
bostadsområde och det finns ett stort intresse för byggnation 
av nya bostäder samtidigt som det finns värdefulla natur- och 
kulturmiljöer att ta hänsyn till. För att kunna möta framtida 
markanspråk finns ett behov av underlag, avvägningar mellan 
olika intressen och riktlinjer för lämplig markanvändning. 

Flera pågående uppdrag/projekt finns i området; 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för nya bostäder vid Kyrkvägen, Brämhultshöjd 
(prövas samtidigt med planprogrammet). Det finns också ett 
uppdrag att ta fram detaljplan för ett verksamhetsområde vid 
väg 40, Kyllaredsmotet. Svenska Kyrkan bygger för närvarande 
ut kyrkogården vid Brämhults Kyrka. Det söks även många 
enskilda bygglov och förhandsbesked i området.

KOMMUNALA BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 i beslut § 318 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i nära samarbete med 
Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram.
Begäran grundar sig på att det i dagsläget finns ett stort 
exploateringstryck i de östra delarna av Brämhult. 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade 2015-08-27 i 
beslut § 244 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta planprogram.

SBN beslutade 2018-10-25 i beslut § 256 att sända 
planprogrammet på samråd.

SBN beslutade 2019-04-24 i beslut § 128 att godkänna 
information om inkomna samrådssynpunkter. 

Inledning
ARBETSMODELL 
Planprogrammet har arbetats fram i ett projektstudioformat. 
Projektstudion är ett arbetssätt där man mixar kompetenser 
från strategisk nivå till utförande- och genomförandenivå i 
ett projektstudioteam. Projektstudioteamet har inledningsvis 
arbetat med att identifiera viktiga utgångspunkter baserade på 
olika kompetenser och kunskaper för att gemensamt skapa ett 
planprogram. Arbetsformen innebär även att teamet arbetar ihop 
under mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling 
och samordning. 

SBN beslutade 2019-08-29 i beslut § 234 att godkänna 
samrådsredogörelsen och sända det reviderade planprogrammet 
på förnyat samråd. Till detta beslut togs ett tilläggsbeslut 2019-
09-10 § 2061 att planprogrammet kompletteras med ett mindre 
område för bostäder vid Flädergatan.

ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET 
Planprogrammet var på samråd under nov-dec 2018. Samtliga 
inkomna synpunkter, bemötande och ändringar finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.

Samrådet har föranlett några större ändringar och därför görs ett  
ett förnyat samråd av planprogrammet:

• Ett nytt bostadsområde föreslås i slutet/norr om 
Dammkullevägen 

• Föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster.

• Kyrkvägen föreslås att stängas av för genomfartstrafik i 
korsningen med Sörbovägen. En trafikutredning har tagits 
fram som visar hur planprogrammet påverkar trafiken.

Därutöver har mindre ändringar och förtydliganden gjorts av 
planprogrammet. Planprogrammets innehåll vad avser riktlinjer 
för bevarande av värdefulla rekreation- natur kulturmiljöer är i 
allt väsentligt bibehållet.

PROGRAMOMRÅDET 
Brämhult ligger i nordöstra delen av Borås med ca 6-7 km 
till stadskärnan. Programområdet omfattar ca 4 km2 och har 
avgränsats med hänsyn till tätortsnära rekreation-, natur- och 
kulturmiljövärden inom och i närheten av Östra Brämhult. 

Ordmolnet visar ord som workshopdeltagarna satte på Brämhult om 
platsen, framtida utbyggnad, utamaningar, möjligheter etc. 
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ÖVERGRIPANDE KOMMUNALA BESLUT OCH    
PLANER

GÄLLANDE DETALJPLANER 

Gällande detaljplaner framgår av kartan bredvid.

VISION 2025

I enlighet med Borås 2025 strävar kommunen efter en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. 
Kommunen strävar även efter att förtäta befintliga 
boendemiljöer där befintlig infrastruktur kan tas tillvara.

ÖVERSIKTSPLAN

Borås Stads nya översiktsplan (som antogs 2018) innefattar 
utvecklingsstrategier och rekommendationer för kommunens 
markanvändning. 

De redan bebyggda delarna av Brämhult anges som övrig stads- 
och tätortsbebyggelse. Det innebär att kommunen är positiv till 
nya bostäder med inslag av annan användning. Komplettering 
med bostäder och blandad användning rekommenderas i lägen 
som stärker lokal handel och service.

Översiktsplanen pekar också ut möjliga utredningsområden 
för nya storskaliga verksamhetsområden utanför staden, bl a. 
området V1 Kyllared/Östra Brämhult: Området bedöms ha 
potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter 
som inte kräver centrala lägen

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING

I juni 2019 antog Kommunfullmäktige riktlinjer för 
bostadsförsörjning, handlingsplan för bostadsbyggandet och 
befolknings- och bostadsanalys. Riktlinjerna anger att kommunen 
ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är 
resurseffektivt ur markanvändnings- och samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

Riktlinje för Brämhult är att bygga komplettera med nya bostads- 
och upplåtelseformer och att bygga i närhet till stadsdelstorg 
och kollektivtrafikstråk. Det stämmer väl med föreslagna nya 
områden för bostäder i planprogrammet.

Gällande detaljplaner (byggnadsplaner, stadsplaner och detaljplaner)

Förutsättningar och förändringar
LANDSKAP
Borås Stad ligger i ett storskaligt sprickdalslandskap där de 
stora sprickdalarna följer en nordöst-sydvästlig riktning och 
de mindre sprickdalarna ligger vertikalt mot huvudriktningen. 
Sprickdalarna kan variera i storlek, men man upplever hela 
landskapet som kammat. Den uppodlade marken, bebyggelsen 
och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna.

DRUMLINERNA

En karaktärsfull del av landskapet inom programområdet 
är den 2,5 km meter långa Brämhultsdrumlinen som 
sträcker sig i nordöst -sydvästlig riktning hela vägen genom 
odlingslandskapet från Främgärde ner till korsningen 
Kyrkvägen-Dammgatan. 

En drumlin är en långsträckt höjdrygg som bildades vid botten 
av inlandsisen. Drumliner är svagt välvda och har formen av 
en val med nosen/bergskärnan vänd mot nordost varifrån 
inlandsisen vuxit fram. På valens rygg/drumlinens läsida och 
lutningen mot sydväst har stora mängder morän avlagrats, 
vilket förklarar det gynnsamma läget för odling. På stora 
drumliner som denna påbörjades inte sällan odlingen redan 
under bronsåldern. 

Uppe på Brämhultsdrumlinen sträcker sig den gamla 
landsvägen, Kyrkvägen, i stort sett i sin gamla sträckning. 
Drumlinens svagt välvda form framträder tydligt i det öppna 
odlingslandskapet och erbjuder långa vida vyer runt om, när 
man rör sig utmed Kyrkvägen. Vid Sörbo finns ytterligare ett 
par mindre parallella drumliner som är mycket framträdande 
i landskapet. Bebyggelsen på de ursprungliga gårdarna 
Främgärde, Sörbo, liksom flera kvarvarande utflyttargårdar 
från 1800-talet, är kopplade till jordbruk och djurhållning.

DALGÅNGEN

Brämhults villabebyggelse är belägen i den platta dalgången 
mellan drumlinen och det högt belägna skogsområdet vid 
Ymer och bort mot Borhult. Dalgången är platt och har en 
svag lutning mot sydväst vilket är den generella lutningen i 
hela landskapet.

Bild från Kyrkvägen i Främgärde visar Brämhultsdrumlinens välvda form 
i landskapet.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV

YMER

Ymer, norr om Brämhult, är ett populärt rekreationsområde 
med flera motionsspår, skidstadion, discgolfbana, boule, utegym 
och grillplats. Inom området bedriver Idrottsklubben Ymer 
sina sektioner inom orientering, frisbee, skidor, cykel, boule och 
motion. 

Ymerområdet är under utveckling. Planprogrammet främjar 
friluftslivets intressen och ett stärkt föreningsliv. Det finns många 
olika aktiviteter i området och utvecklingen behöver därför 
ske koordinerat med hänsyn till de olika intresseanspråken. De 
åtgärder som görs ska även ske i samklang med områdets höga 
natur- och kulturvärden. 

Kartan nedan visar det område i anslutning till Ymer som 
används idag och där det finns intresseanspråk för utveckling av 
friluftslivets intressen.

BORÅS SKIDSTADION

Kyrkvägen är en vacker och omtyckt väg för ridning och 
rekreation. Med föreslagen stängning av Kyrkvägen i korsningen 
mot Sörbovägen bedöms trafikmiljön förbättras för ridande och 
andra oskyddade trafikanter.

MYRÅSSKOGEN

I Myråsskogen har Brämhults scouter sin scoutstuga och 
föreningsverksamhet. Brämhults bastuförening är belägna intill 
Myråsbäcken. 

SJUHÄRADSLEDEN

Sjuhäradsleden är en 14 mil lång vandringsled mellan Hindås och 
Mullsjö. I Brämhult passerar del av etapp fem förbi fornåkrar vid 
Ymergården, över Svinåsamossen och ner genom Myråsskogen, 
öster ut bakom Brämhults kyrka där det gamla gränsmärket 
Femstenarör, torpgrunden Örnatorpet samt vattenkällan 
Gullkällan är belägna. Därefter fortsätter sjuhäradsleden under 
riksväg 40 och visare österut mot Karlsaflogarna. 

Sjuhäradsleden tangerar norr om planområdet för verksamheter 
vid Kyllared och kan behöva dras om en kortare sträcka.

SKIDSTADION

Intill Ymergården finns Borås skidstadion (Borås SK), en konst-
snöanläggning som iordningställer skidspår för längdskidåkning.
Borås SK sköter skidspåren i uppdrag av Borås Stad. Skidspår 
med konstsnö prepareras för en elljusslinga om 4,6 km. Vid 
tillräcklig mängd natursnö prepareras längre spår upp till 15 
km. Inom området finns även en rullskidbana. Borås stad står 
värd för SM-veckan vintern 2021 och inför det kommer Borås 
skidstadion att utvecklas med nya lokaler.

RIDNING

Två stall med ridverksamhet finns inom planområdet. Kakas 
Ridklubb Brämhult finns på Svinåsa gård inom Ymerområdet 
med 14 hästar. Brämhults Ryttarsällskap är beläget vid 
Kyrkvägen vid infarten till Brämhults kyrka och är ett 
kollektivstall, även det med 14 hästar. Föreningarna anordnar 
tävlingar, hästhoppning och andra aktiviteter. 

Vid Brämhults Ryttarsättskap
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Kyrkvägen

GRÖNOMRÅDESPLAN

I översiktsplanen redovisas Gröna och blå strukturer, dvs grönska 
och vatten som ska erbjuda den växande staden ett nära 
friluftsliv och naturupplevelser. Utpekade Park- och grönområden 
grundar sig på en grönområdesplan. 

I grönområdesplanen klassas områdena i fyra klasser 
utifrån en sammantagen bedömning av både natur- och 
rekreationsvärdet. Grönområdesplanens klass I och II områden 
(högsta respektive mycket högt värde) ska värnas från negativ 
påverkan. Övriga klass III- och IV-områden som påverkas 
ska ersättas med kompensationsåtgärder. Planeringen ska 
säkerställa sammanhängande grön infrastruktur för människors 
rekreation, djurs och växters livsförutsättningar samt tillgång till 
ekosystemtjänster.

Brämhult omges av ett stort naturområde vid Ymer som i 
översiktsplanen/grönområdesplanen klassas som högsta värde 
klass I och ett stort område vid Främgärde, Sörbo och Brämhults 
kyrka som klassas som mycket högt värde klass II för natur och 
rekreation, se karta.

GRÖNOMRÅDESPLAN 
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Vällbevarad jordkällare vid Lilla Brämhult. (foto: Kula HB)Stenmur vid Främgärde. (foto: Kula HB) 

NATUR- OCH KULTURMILJÖUTREDNINGAR

Brämhults villasamhälle gränsar i norr och i öster till skogsmark 
respektive odlingslandskap som utgör värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. Som underlag för planprogrammet finns ett flertal 
utredningar, se förteckning sist i dokumentet. 

• Naturdatabasen bygger på naturvärdesinventering med 
klassning av naturvärden, se kartor sid 12 och 14

• Habitatnätverksanalys har tagits fram för ett 
större område, östra delen av Borås tätort med 
omgivningar. Denna syftar till att på en övergripande 
nivå kartlägga sambanden av habitat (livsmiljöer) för 
olika fokusarter/naturtyper och dess spridningslänkar. 
Habitatnätverksanalysen är framtagen utifrån marktäckedata 
och biotopkartering genom flygbildstolkning. Det innebär 
att naturvärdesinventeringar behöver tas fram som 
kompletterande underlag vid prövning av ärenden som 
riskerar att skada beskrivna naturvärden, se kartor sid 13-15.

• Kulturmiljöinventering har utförts inom planprogrammets 
område, se karta sid 11

HABITATNÄTVERKSANALYS

För att kartlägga de ekologiska landskapssambanden har olika 
fokusarter använts i Habitatnätverksanalysen. En fokusart är en 
arealkrävande art som är knuten till en viss typ av livsmiljö och 
vars förekomst innebär att också en mångfald andra arter finns i 
livsmiljön. Föreslagna riktlinjer är därför gynnsamma för många 
fler arter och leder till att den biologiska mångfalden kan stärkas 
som helhet. Kunskap om hur arterna använder landskapets olika 
komponenter under hela sin livscykel och hur de kan sprida 
sig har använts för att kartlägga arternas habitatnätverk, dvs 
livsmiljöer och spridingslänkar. I fragmenterade landskap med 
små lokala populationer är spridningslänkarna dem emellan 
avgörande för arternas överlevnad.

Habitatnätverksanalysen visar utbredning av livsmiljöer och 
viktiga spridningkorridorer dem emellan för respektive fokusart. 
Inom planprogrammet finns två större områden som har 
bedömts som särskilt värdefulla, dessa benämns kärnområden. 
Inom dessa kärnområden överlappar flera livsmiljöer varandra 
och naturmiljön är därför gynnsam för flera fokusarter (se karta 
Markanvändning och riktlinjer sid 21).

KULTURMILJÖINVENTERING

Tidigare kända kultur- och fornlämningar;  bl. a. gravfält, 
stensättningar, lösfynd och fossil åkermark visar att landskapet 
i Östra Brämhult varit utnyttjat under förhistorisk tid. Äldst är 
troligtvis hällkistan vid Snökulla från yngre stenåldern. 

I kulturmiljöinventeringen 2016 har en fem kvadratkilometer 
stor yta fornminnen inventerats (vilket motsvarar särskild 
utredning steg 1), varvid ytterligare gravar och fossila 
lämningar identifierades. Dessa har tillsammans med 
tidigare kända kulturlämningar värderats utifrån äldre kartor. 
Kulturmiljöinventeringen lyfter fram två områden som särskilt 
värdefulla; Främgärde- Sörbo och landskapet kring Ymergården, 
se kartan bredvid. 

Vid framtagande av detaljplaner kommer en arkeologisk 
utredning steg 2, behöva göras över de områden som ska 
exploateras och där okända fornlämningar under mark kan 
förmodas. Vid exploatering som berör nu kända fornlämningar 
kommer förundersökning att behöva göras.

Passagemöjligheten under Rv40 fungerar även som faunapassage, ett av 
fåtal ställen där djur kan korsa vägen
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KULTURMILJÖER

FRÄMGÄRDE-SÖRBO

Främgärde och Sörbos gamla inägomark (se röd inringad zon) 
är den mest innehållsrika och kulturhistoriskt intressanta miljön 
genom en nästan sammanhängande fossil odlingsmiljö. Här 
finns en bred uppsättning av lämningar; röjningsröseområden 
från förhistorisk tid, långsmala åkertegar som framträder genom 
terasskanter och stensträngar från järnåldern samt senare 
perioders återutnyttjande av marken. Gravar ligger mitt i eller 
i anslutning till de övergivna åkermarkerna. Lämningarna som 
finns på de välvda Sörbodrumlinerna framträder tydligt i dagens 
lövskogsbevuxna betesmarker och har därigenom även ett stort 
pedagogiskt upplevelsevärde. 

LANDSKAPET KRING YMER

Lida och Svinåsas gamla inägomark utgör också en variationsrik 
kulturhistorisk miljö. Lämningarna domineras av förhistorisk 
fossil åkermark, gravar och många stenmurar. Från gården 
Lida som var belägen intill dagens Ymergården finns en 
välbevarad fägata ut mot den tidigare utmarken. Lämningarna i 
lövskogsmiljön bedöms ha en upplevelsemässig potential.

BEBYGGELSELÄMNINGAR

Längs med Borhultabäcken påträffades flera välbevarade spår av 
dammar och kvarnbyggnader. Andra tidigare kända värdefulla 
bebyggelselämningar är Örnatorpet söder om Brämhults kyrka 
med bevarad husgrund, brunn och inägomark samt vid Lilla 
Brämhult med flera husgrunder och en jordkällare.

KULTURHISTORISK VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH                   

BEBYGGELSEMILJÖER: 

Inom programområdet finns en sammanhållen kulturmiljö som 
är utpekad i Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Miljön 
är koncentrerad runt Brämhults Kyrka och den konstitueras 
främst av bebyggelsen i form av kyrkobyggnaden, klockstapel 
samt en skolbyggnad och en vagnsbod. 

Även bebyggelsemiljön kring Sörbo Heleneberg och Lilla 
Brämhult bedöms idag vara intressant utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Den är dock inte utvärderad i dagsläget. 

Inom området finns också en enskild fastighet, Sörbo 1:10, 
Mossatorpet, som har utvärderats som kulturhistoriskt värdefull. 
I övrigt har ingen enskild fastighet inom planområdet pekats 
ut vid den inventering som gjordes av dåvarande Älvsborgs 
Länsmuseum 1998. Under 2019 kommer dock en revidering av 
bebyggelseinventeringen att genomföras vilket kan innebära att 
ytterligare objekt pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla. När 
historien flyttas framåt kommer ständigt nya bebyggelsemiljöer 

att betraktas som exponenter för stadens utveckling och historia. 
1970-talets villaområden är idag snart 50 år gamla och utgör en 
viktig del av vår kulturhistoria. 
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Naturvärde Odlingslandskap - Landskapsobjekt Brämhult med delobjekt utifrån Naturdatabasen.

NATURVÄRDE ODLINGSLANDSKAP

LANDSKAPSOBJEKT BRÄMHULT

Detta odlingslandskap är ett inventerat landskapsobjekt i 
Naturdatabasen och skiljer sig på så sätt från Naturvärde 
odlingslandskap på sid 13 som bygger på Habitatnätverksanalysen. 

RIKTLINJE 

Se specifika riktlinjer för landskapsobjektet på sid 20. Därutöver 
gäller översiktsplanens riktlinjer för Gröna och blå strukturer och 
Områden med höga naturvärden i Borås översiktsplan sid 40-41 
respektive sid 72.

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

Landskapsobjekt Brämhult är ett lövskogsrikt, variationsrikt 
odlingslandskap i vackert höjdläge med stor betydelse för 
närrekreation. Brämhult Kyrka och bygden runt den ligger 
med utsikt åt sydväst. Landskapet är tilltalande med ekhagar, 
björkhagar, stenmurar, öppna betesmarker och små körvägar. 
Landskapsobjekt Brämhult har som helhet klass III högt 
naturvärde i naturdatabasen. Observera att området också är 
utpekat i grönområdesplanen, men där med en högre klassning, 
klass II mycket högt naturvärde. Inom landskapsobjektet 
Brämhult (08-082-00) finns följande delobjekt:

1. Lövskog: klass III högt naturvärde 
Delvis betade lövskogsbestånd med ek, björk 
och klibbal, inslag av äldre ädellövträd.

2. Hagmark: klass II mycket högt naturvärde
Vid gården Sörbo finns en särskilt värdefull ekhage. 
Hagen består dels av tätare ekhagepartier, dels av 
öppnare mark omväxlande med hasselbuskage och 
stora odlingsrösen. Området har artrikt fågelliv med 
bl.a. fyra hackspettsarter samt nötkråka. Det är också 
betydelsefullt för friluftslivet och hyser bl. a. en forngrav. 

3. Hagmark: klass III högt naturvärde
Öppen hagmark med en del grova ekar, askar och grov al. 
Större delen av hagen är fuktig med älgörtsbestånd, men i 
kanterna är det torrare. Hagen betas av hästar men skulle 
behöva betas ned av t ex kor för att gynna gräsväxten.

4. Solitära träd: klass III högt naturvärde
Utmed landsvägen norr om kyrkan växer en rad 
med grova almar och kring gårdarna står enstaka 
vårdträd och alléer. På dessa växer ovanliga lavar 
och mossor bl a den hotade alléorangelaven. 

6. Barrskog: klass III högt naturvärde
Utmed Sörbobäcken finns en gransumpskog, kullfallna 
träd och rik mossvegetation med inslag av arter som 
signalerar höga naturvärden. Bland förekommande mossor 
kan nämnas mörk husmossa och rutlungmossa.

7. Solitära träd: klass III högt naturvärde
Kyrkomiljö med grova bokar, ekar, askar och 
björkar. Även grova sälgar och rönnar.
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NATURVÄRDE ODLINGSLANDSKAP

LIVSMILJÖER OCH SPRIDNINGSLÄNKAR            
FÖR GRODDJUR

Groddjur och mindre hackspett trivs i viss mån i samma 
livsmiljöer, dvs på platser med närhet till vatten och i äldre 
åker-/ängs-/betesmarker, där den stora mängden odlingsrösen 
är en lämplig livsmiljö för många växter och djur. Groddjur, 
som även representerar andra amfibier, lever både på land och i 
vatten. Dess livsmiljö består av murkna träd och stubbar, blockig 
terräng, fuktig lövdominerad skog, fuktiga hagar och permanenta 
vattensamlingar. Småvatten och dammar är livsnödvändiga för 
groddjurens reproduktion, generellt råder brist på lekvatten.

RIKTLINJE

Byggnation kan prövas under förutsättning att nedanstående 
värden inte påverkas negativt. För bedömning i ärenden behöver 
underlaget kompletteras med naturvärdesinventering. 

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridningslänkar på kartan:

• Livsmiljön vid Sörbo-Främgärde samt Hallabron bör 
undantas från större exploatering pga habitatets storlek och 
då det finns bra spridningsstråk från detta habitat till andra 
områden. Avgränsningen behöver förtydligas med detaljerad 
habitatnätverksanalys.

• Lekvatten såsom småvatten, bäckar och diken värnas och 
lämpliga ekologiska kantzoner säkerställs. Tillskapande av 
nya lekvatten ger goda resultat och uppmuntras. Lekvatten 
bör undantas från exploatering även utanför utpekade 
livsmiljöer och spridningsstråk.

• Livsmiljön i odlingslandskapets småbiotoper, såsom 
stenrösen, murar och husgrunder värnas. Grova skyddsvärda 
lövträd och döda murkna träd värnas.

• Vid planering av ny bebyggelse behöver groddjurens 
aktivitetsområden och spridningsvägar särskilt främjas 
genom att synliggöra yt- och dagvatten, nyskapa/återskapa 
vattenstråk och fuktmiljöer. 

• Riksväg 40 försvårar spridningen i livsmiljön 
Hallabron. Åtgärder för förbättrade/återupprättande av 
spridningsmöjligheter bör prioriteras.

Livsmiljöer och spridningslänkar för fokusart groddjur utifrån Habitatnätverksanalysen.
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NATURVÄRDE LÖVSKOG

LIVSMILJÖER OCH SPRIDNINGSLÄNKAR            
FÖR MINDRE HACKSPETT

Mindre hackspett lever i löv- och blandskog med förekomst av 
äldre träd, särskilt ädellövträd. Arten missgynnas av avverkning 
av äldre lövträd samt dränering och avverkning av al- och 
björkkärr. Död ved är en bristvara i samtliga skogliga naturtyper. 
Den döda veden som innehåller många insekter, mossor och 
lavar är en förutsättning för tex hackspettar att hitta föda. 
Analysen visar att det är en brist på livsmiljöer för mindre 
hackspett i förhållande till det generella måttet för hur mycket 
livsmiljö som behövs för att bibehålla en art i ett landskap. 

RIKTLINJE

Enstaka byggnader kan prövas under förutsättning 
att nedanstående värden inte påverkas negativt. För 
bedömning i ärenden behöver underlaget kompletteras med 
naturvärdesinventering.

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridningslänkar på kartan:
• Samtliga utpekade livsmiljöer bör bevaras. 

• Ädellövskog värnas. Plantering av ny lövskog med olika 
arter av lövträd uppmuntras.

• Döda murkna träd värnas.

• Utpekad spridningslänk mellan värdekärna 1 och 2 är svag 
och behöver stärkas genom en mosaik med olika lövträd; 
lind, björk, al och ek samt kontinuerligt förekommande död 
ved i solbelysta lägen. 

• Riksväg 40 är en stor barriär för spridning i nord-sydlig 
riktning, åtgärder bör prioriteras.

Naturvärde Lövskog som livsmiljö för fokusart mindre hackspett utifrån Habitatnätverksanalysen - gröna ytor.
Landskapsobjekt Ymergården med delobjekt utifrån Naturdatabasen - markerade med svart linje.

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

Landskapsobjekt Ymergården
Landskapsobjektet som helhet utgörs av lövskog 
och hagmark, är av stor betydelse för friluftslivet 
och har mycket högt naturvärde – klass II.

Inom landskapsobjektet Ymer (08-036-
00) finns följande delobjekt:

1. Stor lövskog med inslag av lundflora och 
signalarter - klass II mycket högt naturvärde 

Borås skidstadion ligger högt vid Lida. I omgivningarna kring 
friluftsgården finns lövskog och öppna betesmarker som 
bidrar till att skapa en tilltalande miljö kring stadion och 
motionsspåren. Skogen utgörs till viss del av yngre gallrad 
hedekskog men i östsluttningen återfinns frodigare vegetation 
med äldre mossbelupna ekar, hassel och en del ask. På 
askarna växer rikligt med korallblylav och på ekar påträffas 
svavelticka. En hel del torrakor förekommer. Fältskiktet 
är örtrikt med inslag av blåsippa, skogssallat och ormbär. 
Lövskogen genomkorsas av ett stort antal motionsspår.

2. Hagmark med inslag av ogödslad 
flora - klass III högt naturvärde

Väster om stadion ligger en vacker öppen hagmark 
med spridda björkar och ekar. Marken är välbetad av 
hästar och bitvis stenig. Floran omfattar flera av de 
naturligt förekommande ängsväxterna och visar endast 
svaga tecken på gödsling. Slåttergubbe förekommer. I 
kanten av betesmarken ligger en kreatursdamm. 

3. Bokskog - klass III högt naturvärde

Ytterligare västerut växer en fin liten bokskog med mossbelupna 
bokar som står i en varierad och något kuperad terräng.
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NATURVÄRDE BARRSKOG

LIVSMILJÖER OCH SPRINDNINGSLÄNKAR         
FÖR BARRSKOGSMESAR

Barrskogsmesar är fokusart för barrskogsnätverket. Arterna 
gynnas av större sammanhängande barr- och blandskogar, 
särskilt talldominerad skog. 

RIKTLINJE

Enstaka byggnader kan prövas under förutsättning 
att nedanstående värden inte påverkas negativt. För 
bedömning i ärenden behöver underlaget kompletteras med 
naturvärdesinventering.

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridingslänkar på kartan:

• Gammal barrskog värnas.

• Flerskiktat och rikt busk- och trädskikt värnas.

• Fuktstråk värnas.

• Döda murkna träd värnas.

Naturvärde Barrskog som livsmiljö och spridningslänkar för foikusart barrskogsmesar utifrån Habitatnätverksanalysen - gröna ytor.
Landskapsobjekt Svinåsamossen (1) och Myråsskogen (2) utifrån Naturdatabasen - svart linje.

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

Landskapsobjekt Svinåsamossen (1)
Område med naturskogskaraktär - Klass IV visst 
naturvärde. Barrnaturskog med gamla grova träd 
och inslag av död ved i torrträd och lågor.

Landskapsobjekt Myråsskogen (2)
Barrskog med stor betydelse för närrekreation 
– klass III högt naturvärde.

Skogen i anslutning till Myrås är ett närrekreationsområde 
och används av skolan. Här rinner Myråsbäcken fram i en 
imponerande brant ravin. Grönvit nattviol förekommer rikligt 
på gammal odlingsmark och gullpudra växer i sumpskog.
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BEBYGGELSESTRUKTUR 
Bebyggelsen i Östra Brämhult består mestadels av bostäder i 
form av fristående villor och i mindre utsträckning av radhus. 
Inom programområdet finns två bostadsområden, ett större 
område från 1960-70-talet och ett mindre område från 2010, 
Brämhult Kärra, öster om Dammgatan. 

Det äldre området uppfördes från 1960-talets senare hälft 
och framför allt efter miljonprogrammets slut 1974. I Borås 
fullföljdes inte de storskaliga planerna av miljonprogrammet på 
grund av tekokrisen och efterfrågan på bostäder i Borås sjönk 
därmed under slutet av 70-talet. Bostadsbyggandet i Borås 
inriktades då i princip mot endast enfamiljshus och Brämhult 
är en av några nya stadsdelar utanför stadskärnan som gav 
Borås ytterligare en årsring. Områdets gatunät är typiskt från 
denna tidsperiod, med en omslutande matargata (som t ex 
Dammkullevägen) runt området varifrån återvändsgator med 
villor ansluter. Centralt i området finns en bilfri park för lek och 
rekreation. Alla villagator är anslutna med gång- och cykelväg till 
denna park.

Området Brämhult Kärra från 2010 ligger omedelbart 
sydväst om kyrkogården med anslutning från Dammgatan. 
Villaområdet har en högre täthet jämfört med det närliggande 
1970-talsområdet. Trafiken i området är strukturerad som en 
ringgata med två kopplade gatuslingor. 

Kyrkvägen, som är en gammal landsväg, går igenom jordbruks-
landskapet uppe på drumlinen. Väster om Kyrkvägen finns 
en smal markremsa i sluttningen ner mot villaområdet. Här 
pågår framtagande av detaljplan för bostäder. Öster om 
Kyrkvägen öppnar landskapet upp sig med större åkrar och 
betesmarker. Här ligger Brämhults Kyrka med kyrkogård, 
Brämhults Ryttarsällskap, och ett par gårdsbildningar. I denna 
del av området finns även ett flertal kulturminnen och bevarade 
stenmurar i det gamla odlingslandskapet. I nordöstra delen av 
programområdet ligger Främgärde med ett antal utskiftade 
gårdsbildningar samt Sörbo och Lilla Brämhult som tillhör 
äldre, dels oskiftade bystrukturer. Intrycket domineras av 
jordbruksmark med medelstora gårdar, betesmarker och lövskog.

TRAFIKSTRUKTUR

BILTRAFIK

Från Borås centrum nås östra Brämhult med bil via riksväg 40 
antingen från Brämhultsmotet via Dammkullevägen, Kyrkvägen 
eller från Kyllaredsmotet via Dammgatan.

En trafikutredning har utförts av Sweco 2019-07-10. 
Planprogrammet föranleder trafikalstring från föreslagna nya 
exploateringsområden, se planförslag sid 18-21. En stängning 
av Kyrkvägen söder om Sörbokrysset föreslås till följd av 
inkomna synpunkter på detaljplanen för Brämhultshöjd, vilket 
skulle innebära att genomfartstrafiken på Kyrkvägen styrs över 
till Dammkullevägen och Dammgatan. Det finns god kapacitet 
i det befintliga trafiknätet även efter föreslagen exploatering i 
planprogrammet och en stängning av Kyrkvägen.

RIKSINTRESSE FÖR VÄG 40

Förväntad trafikalstring till följd av planprogrammet är 4000 
fordonsrörelser per vardagsdygn. Verksamhetsområdet Kyllared 
bedöms stå för den största trafikalstringen. Det innebär att 
trafiken på väg 40 väster om Kyllaredsmotet ökar med 2500 
fordon/dygn, vilket ger ett totalt trafikflöde på ca 31 600 
fordon/dygn enligt prognos för 2040. Den tillkommande 
trafiken från planprogrammets exploateringar bedöms inte att 

påverka kapaciteten i Kyllaredsmotet eller Brämhultsmotet i 
någon nämnvärd omfattning. Kapaciteten och framkomligheten 
på väg 40 och i moten bedöms som fortsatt god. 

För väg 40 gäller enligt länsstyrelsens föreskrifter utökad 
tillståndsplikt för byggnation inom 50 meter.

VÄG 1797 OCH 1799 (SÖRBOVÄGEN)

Trafikflödet på Sörbobvägen har mätts och är lågt. Under 
förutsättning att aktuellt förslag om att stänga korsningen med 
Kyrkvägen genomförs, föranleder planprogrammet en marginell 
trafikökning på väg 1797. Dock minskas trafiken även på del av 
sträckan. 

KOLLEKTIVTRAFIK

Brämhult har en god kollektivtrafikförsörjning med 
bussförbindelser var 15:e minut i högtrafik och därutöver var 
20:e minut. Det tar ca 25 minuter med bussen in till centrum. 
Busshållplatserna finns utmed Dammkullevägen. 

GÅNG- OCH CYKELNÄTET

Brämhult har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät in till staden. 
Cykelväg finns längs med hela Dammkullevägen. Cykelvägen 
i den centrala parkmarken ansluter till Myråsgatan och 
Myråsskolan. Brämhults kyrka och bostäderna i Brämhult Kärra 
har cykelförbindelse söderut till Kyrkvägen via en tunnel under 
Dammgatan. En ny cykelväg färdigställdes 2018 längs södra 
delen av Kyrkvägen mellan Prästliden och Dammgatan. 

GÖTALANDSBANAN
Programområdet ligger inom de röda och gula korridorerna i 
utredningsområdet för Götalandsbanan, delen mellan Göteborg 
och Borås. I nuläget bedöms korridorerna inte som riksintresse 
för kommunikation. Korridorerna ska beaktas i kommande 
detaljplaner. 

Flygfoto över Brämhult villabebyggelse från 1970-talet. 
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OFFENTLIG SERVICE 

Det finns tre förskolor inom eller i närheten av programområdet; 
Kärrabackens förskola vid Dammgatan vilken öppnades i 
november 2017 med sex avdelningar, Ängsgårdens förskola vid 
Kamgarnsgatan med fyra avdelningar och Kyrkbackens förskola 
intill Brämhults Kyrka med fyra avdelningar. 

Det finns en grundskola på Brämhult, Myråsskolan 
F-6 som är belägen 1-1,5 km från programområdet. 
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar just nu med en förstudie 
av Myråsskolan för att kunna bygga ut Myråsskolan från 3- 
parallellig F-3 skola till 4 paralleller (från 500 till ca 750 elever) 
samt anpassa skolans övriga lokaler till en utökad elevmängd och 
en modern skolverksamhet. Färdigställande är enligt gällande 
Lokalresursplan för 2018-2020 planerat till 2021. 

Parallellt med detta arbetar Lokalförsörjningsförvaltningen 
också med att hitta en lämplig lokalisering för en ny grundskola 
F-6 i Borås. Beroende av vilken lokalisering som studien landar 
i kan framtida upptagningsområden och fördelning mellan 
grundskolorna bli annorlunda. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Nya områden ansluter till befintligt vatten- och avloppsled-
ningsnät i Brämhult. Förutsättningarna för omhändertagande av 
dagvatten omnämns i avsnittet om vatten.

Optokabelnät finns utbyggt i hela Brämhult. Fjärrvärme finns 
inte utbyggt öster om Dammgatan.

MARK

GEOTEKNIK

SGU:s jordartskarta redovisar huvudsakligen fastmark; sandig 
morän med inslag av berg inom föreslagna utbyggnadsområden. 
För Kyllared, där det finns branta lutningar, kan det finnas risk 
för ytliga ras/blocknedfall. De geotekniska förhållandena ska 
närmare klarläggas i kommande detaljplaner.

FÖRORENAD MARK
På fastigheten Sörbo 1:2 har det tidigare funnits en avfallsdeponi 
enligt information från länsstyrelsen.

VATTEN

ÖVERSVÄMNING

Risk för översvämning/skyfall ska analyseras i kommande 
detaljplaner. Planprogrammet bedöms inte påverkas av 
översvämning från vattendrag eller vid skyfall pga instängda 
områden. Föreslagna exploateringsområden består av sluttande 
och genomsläpplig mark och det finns därför goda möjligheter 
att planera områdena med en tillfredställande avrinning till 
närliggande diken och vattendrag.

MILJÖKVALITETSNORMER

Exploateringsområdena avvattnas via bäck och dike till 
Myråsbäcken som mynnar i Kransån, Lillån och slutligen i 
Viskan. Myråsbäcken och Kransån,saknar ännu klassificering 
i VISS, de är med i förvaltningscykel 3 där klassning ska göras 
2017-2021. Lillån har miljökvalitetsnorm God ekologisk 
status 2021 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag 
för kvicksilver och bromerad difenyleter. Idag är den 
ekologiska statusen för Lillån måttlig pga vandringshinder 
och en stor del exploaterad strandzon. Såväl näringsämnen 
som försurningsbedömningen visar på God vattenkvalite.
Planprogrammet berör ingen grundvattenförekomst i VISS eller 
inom vattenskyddsområde.

Genomförande av exploateringarna i planområdet bedöms 
inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. Den snabbare 
avrinningen av dagvatten till följd av exploateringarna, finns 
möjlighet att i erforderlig mån rena och fördröja innan vattnet 
når recipient. Omhändertagande av dagvatten ska utredas och 
hanteras i detaljplan. 

STÖRNINGAR

RISK

Väg 40 är rekommenderad transportväg för farligt gods. Vid 
planering av byggnation inom 150 meter från vägen (vilket berör 
verksamhetsområde för Kyllared) ska riskerna från transporterna 
med farligt gods beaktas.

Planprogrammets sammanhållna bebyggelse samt föreslagna 
nya exploateringområden ligger i utkanten av men innanför 
10-minutersgränsen, dvs det område som räddningstjänsten når 
inom 10 minuter efter larm.

BULLER OCH VIBRATIONER

Föreslagna bostadsområden är belägna vid Dammkullevägen 
samt vid Dammgatan som utgör huvudgator i vägnätet där det 
förekommer en viss andel tung trafik. Området Kyllared vid väg 
40 föreslås för verksamheter som är mindre känsliga för farligt 
gods. Påverkan av buller, vibrationer samt risk för farligt gods 
behöver utredas närmare och bedöms kunna hanteras i samband 
med respektive detaljplan. 

KONSEKVENSER

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

I planprogrammet görs ingen undersökning om kommande 
detaljplaner innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 
sjätte kapitel. Det kommer att göras i respektive detaljplan. Om 
undersökningen kommer fram till att planens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att 
planen ska miljöbedömas.
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RIKTLINJER FÖR NY SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

PÅGÅENDE PROJEKT

A. KYRKVÄGEN, BRÄMHULTSHÖJD

För fastigheterna Brämhult 11:1 m fl pågår planarbete (uppdrag 
gavs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-28). Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ca 90 bostäder 
i form av friliggande villor, radhus och flerbostadshus. Plan-
förslaget möjliggör även utvidgning av Ängsgårdens förskola. 

Utpekad spridningslänk för grodor bevaras. Även befintliga stigar 
och delar av områdets stenmurar, hagar och lövträd bevaras så 
långt det är möjligt. 

Del av planområdet är en beteshage, dvs brukningsvärd jord-
bruksmark som är skyddad i miljöbalken och endast får bebyggas 
om det finns ett väsentligt samhällsintresse. Borås Stad anser att 
föreslagen bostadsbyggnation är ett väsentligt samhällsintresse, 
lämpliga lokaliseringar för byggnation har utretts och pekats 
ut i stadens översiktsplan från 2018. Översiktsplanens mål och 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning från 2019 är att 
bygga en tät, sammanhållen och blandad stad där ny byggnation 
i huvudsak ska ske genom kompletteringar inom den befintliga 
bebyggelsestrukturen där nya bostäder ger underlag för och 
stärka befintlig service och kollektivtrafik. Inriktningen är en god 
hushållning med mark och infrastruktur. Det innebär att staden i 
översiktsplanearbetet övervägt möjliga alternativa lokaliseringar i 
staden som helhet. Flera alternativa platser för byggnation, vilka 
tidigare var utpekade som utbyggnadsområden i översiktsplanen 
från 2006, har därmed valts bort. Brämjhultshöjd ligger inom 
övrig stads-/och tätortsbebyggelse i översiktsplanen. Det innebär 
att området bedömts som lämpligt för bostäder med inslag 
av annan användning. Området utgör en förtätning i den 
långsmala markremsan mellan Kamgarnsgatan och Kyrkvägen 
och bidrar till en sammanhållen bebyggelse och ett yteffektivt 
markutnyttjande.

B. BRÄMHULTS KYRKOGÅRD

Svenska kyrkan har fått bygglov för att utvidga kyrkogården 
vid Brämhults kyrka åt väster. Området kring Brämhults 
kyrka har högt kulturhistoriskt värde och överlappas med en 
spridningslänk för groddjur, vilket man tagit hänsyn till i arbetet 
med utbyggnaden. Den nya kyrkogårdsdelen kommer att få en 
parkkaraktär med belysta promenadvägar. En groddamm ska 
skapas i västra delen av området. En utsiktsplats och sittplatser 
på ett flertal ställen kommer att anordnas. 

Programförslag

C. VERKSAMHETSOMRÅDE KYLLARED

För området nordöst om Kyllaredsmotet vid riksväg 40 
finns ett planuppdrag (P2008-00023) för att pröva etablering 
av verksamheter på del av fastigheten Kyllared 1:156 m fl. 
Planområdet kan angöras från Dammgatan. 

Översiktsplanen anger att området har ett strategiskt läge utmed 
väg 40 och har potential som verksamhetsområde på kort 
sikt. Området lämpar sig för transportorienterad verksamhet 
eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Detalj- och 
dagligvaruhandel bör undvikas. 

Planprogrammet redovisar en lämplig yta om ca 17 hektar. 
Området sträcker sig liksom i översiktsplanen ca 1,3 km åt 
nordost men avgränsas mot norr med hänsyn till befintlig 
spridninglänk mellan två habitat för barrskogsmesar. Det 
innebär en bredd/djup av verksamhetsområdet om ca 100 
- 150 meter. Vid detaljplanering behöver erforderlig yta för 
barrskogskorridoren och det östra habitatet, vars yta också 
delvis berörs, studeras ytterligare för att närmare bestämma 
lämplig avgränsning av verksamhetsområdet mot norr. Hänsyn 
behöver härvid också tas till topografin, för att säkerställa att 
barrskogskorridoren som ska bevaras inte blir för vindutsatt på 
grund av exploateringen. Barrskogskorridoren är även viktig som 
buffert/skyddsavstånd mellan verksamhetsområdet, väg 40 och 
bostäderna i Brämhult.

Sjuhäradsleden, etapp 5 mellan Rya åsar och Karlsaflogarna, 
passerar huvudsakligen norr om, men tangerar även del av 
programområdet. Omdragning kan behöva göras en kortare 
sträcka.

Fornlämningar finns i planområdet (en milsten i sydvästra 
kanten RAÄ Brämhult 13:1) och två utanför direkt norr om 
(fossila åkrar med ett flertal röjningsrösen,RAÄ 51-52). Det 
behöver undersökas om det finns okända fornlämningar inom 
planområdet i en Arkeologisk utredning steg 2. 
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NYA BOSTÄDER

TYLLGATAN, DEL AV BRÄMHULT 4:2

Området är cirka 4000 kvm stort ligger väster om 
Kärrarondellen. Möjligheten för bostäder i form av mindre 
flerbostadshus i 2-4 våningar kan prövas genom detaljplan.

Bostäderna kan angöras från Tyllgatan som gränsar till 
området norrifrån.  Tillsammans med pågående planförslag 
för Brämhult 11:1 m fl bidrar en byggnation av området till att 
stärka sammanhanget med och entrén till Brämhults befintliga 
bebyggelse.  Naturvärdesinventering behöver göras.

Väg 40 och planområdet för verksamheter norr om sett från Kyllaredsmotet.

Planområdet bortanför Kärrarondellen sett från Kyrkvägen.
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erforderligt skyddsavstånd lämnas till Källedalsbäcken. En 
möjlig kompensationsåtgärd som gynnar grodorna kan vara 
anläggande av dagvattendamm i naturmiljö i grönkorridoren/
spridningslänken som avgränsar planområdet i sydväst.

Det finns inga kända fornlämning i eller omkring planområdet. 
Närmsta fornlämning 150 meter bort och norr om gården 
Källedal 1 är en husgrund från nyare tid (RAÄ Brämhult 16:1).

DAMMKULLEVÄGEN, DEL AV FRÄMGÄRDE 1:20 M FL

Området är beläget i slutet av/norr om Dammkullevägen och 
omfattar ca 3-4 hektar. Området bedöms som lämpligt för 
gruppbyggda lägenheter i småskaliga flerfamiljshus 2-4 våningar 
med plats för cirka 100-200 lgh.

Området är inte ett utpekat utbyggnadsområde i översiktsplanen 
utan ligger inom Landsbygd där arella näringar prioriteras och där 
mindre bostadsområden med inslag av verksamheter kan prövas 
utifrån hänsyn till allmänna intressen samt förutsättningarna för 
teknisk försörjning. Utifrån översiktsplanens planeringsprinciper 
om boende nära kollektivtrafik, varierade bostadstyper och god 
hushållning genom effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur, 
finns dock flera fördelar med planområdet; Området är 
beläget i direkt anslutning till en busshållplats och har en 
god kollektivtrafikförsörjning med tät busstrafik. Genom att 
möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus skapas ett 
komplement till villabebyggelsen i Brämhult. Området är väl 
försörjt med infrastruktur, Dammkullevägen är idag enkelsidigt 
nyttjad, gång- och cykelväg finns hela vägen till centrum och det 
finns kapacitet i det befintliga VA-ledningssystemet.

Området angörs från Dammkullevägen i det avsnitt där diket är 
beläget på andra sidan vägen, förslagsvis som trevägskorsningar 
snett mittför Korpgatan och Duvgatan. 

Grönområdesplanen anger klass 3, högt värde och 
kompensationsåtgärder behöver därmed utredas i detaljplanen.
Det är en uppvuxen produktionskog/gran med ett fint markskikt 
och en del äldre granar. 

Enligt uppgifter från Fritidsförvaltningen och föreningslivet vid 
Ymer används inte denna del av skogen för friluftsliv. Inte heller 
bedöms en utbyggnad av detta område hindra utvecklingen av 
Ymerområdet. Dock visar flera välanvända stigar att området 
används för närrekreation. Även om området tas ianspråk 
ska det även fortsatt vara lätt att ta sig ut i skogen bakom och 
området ska därför utformas med flera allmänt tillgängliga 
passagemöjligheter, se pilar i principskissen. 

Området ligger i kanten av ett större område som i 
Habitatnätverksanalysen pekats ut som livsmiljö för grodor. 
Med hänsyn till habitatets storlek bedöms byggnation kunna 
ske utan någon större negativ påverkan, dock är det viktigt 
att särskild hänsyn tas vid utformning av området och att ett 

Dammkullevägen vid ändhållplatsen Duvgatan.
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FLÄDERGATAN, DEL AV MYRÅS 1:1, 1:93 M FL

Ett mindre område längs Flädergatans östra sida ca 3000-10000 
kvm, bedöms som lämpligt att pröva för bostadsändamål. Tillfart 
sker via Almgatan.

Myråsskogen används för närrekreation. Här finns både 
Brämhults scoutstuga vid Flädergatan och Brämhults 
bastuförening i slutet av Bastugatan intill Myråsbäcken. En stor 
del av området vid Flädergatan, söder om scoutstugan, utgörs 
dock av en öppen grusyta på utfylld mark. Området avgränsas 
mot söder av gång- cykelvägen ner mot Dammgatan och 
Kyllaredsmotet.

Översiktsplanen anger övrig stads- och tätortsbebyggelse och ger 
därmed stöd för byggnation ca 100 meter sydost om den 
befintliga villabebyggelsen vid Flädergatan, Bastugatan, Batik- 
och Mönstergatan. 

Naturdatabasen anger att Myråsskogen har ett högt naturvärde 
klass III. Naturvärdet består av barrskog med brant ravin ner 
mot Myråsbäcken. Habitatnätverksanalysen anger att skogen är 
ett habitat för barrskogsmesar varifrån det finns spridningslänkar 
norr ut till Ymerskogen och österut till skogen i anslutning till 
Brämhults kyrkogård. Se karta sid 15.

Med hänsyn till att Myråsskogen används för närrekreation och 
för dess naturvärden bedöms att ett mindre område än vad 
som anges i översiktsplanen, kan vara lämpligt att pröva för 
byggnation. Området ligger i direkt anslutning till Flädergatan 
och innebär att ett avstånd om minst 30 meter bevaras som 
naturmark i anslutning till Myråsbäcken. 

Brämhult scoutstuga Öppen grusyta vid Flädergatan 
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VÄRDEKÄRNA 1 OCH 2
Värdekärnorna är områden där olika typer av naturvärden och 
kulturhistoriska värden till stora delar sammanfaller. 

Inom värdekärna 1 och 2 gäller även specifika riktlinjer för 
Naturvärdena; - Odlingslandskap, - Lövskog och - Barrskog enligt 
Habitatnätverksanalysen, sid 13-15. Därutöver gäller inom 
värdekärna 1 även riktlinjer för Naturvärde Odlingslandskap - 
Landskapsobjekt Brämhult enligt Naturdatabasen.

RIKTLINJER: 

• Områdena bör i första hand undantas från exploatering. 
Byggnader kopplat till jordbruk och djurhållning samt för 
föreningsverksamhet och idrott kan prövas under förutsätt-
ning att inte utpekade naturvärden och kulturmiljöer skadas. 
Enligt ovan kan även enstaka bostäder eventuellt tillkomma 
inom/i anslutning till befintliga gårdar.

• Åker- ängs- och betesmark bör bevaras. Nya byggnader 
bör placeras i bryn och kantzoner så att sammanhängande 
odlingsmarken inte fragmentiseras.

ZONER MED KULTURLÄMNINGAR
Mångfalden av kulturhistoriska spår och det faktum att de är 
lätta att se och upptäcka innebär att det pedagogiska värdet är 
betydande. På den gamla inägomarken vid Främgärde och Sörbo 
(se markering Zon med kulturlämningar inon värdekärna 1), finns den 
mest intressanta och välbevarande historiska agrara miljön där 
åkertegarna/bandparcellerna från äldre kartor tydligt framträder 
i röjningsrösen och terrasskanter. Området präglas ännu av 
jordbruk, med traditionell hävd i form av naturbete inom 
lövskog. Naturbetesmarken vid Sörbo har på senare år utökats.

RIKTLINJER 

• Odlingslandskapet med dess lövskogar bör värnas genom 
fortsatt hävd i form av bete vilket gynnar den biologiska 
mångfalden och bidrar till att levandegöra kulturmiljön.

• Områdena lämpar sig för levandegörande i form av kultur-
stigar med informationsskyltar, broschyrer mm, varvid 
det ovanligt rikhaltiga materialet av historiska kartor kan 
användas.

NATURVÄRDE ODLINGSLANDSKAP -              
LANDSKAPSOBJEKT BRÄMHULT
Området har i Naturdatabasen pekats ut som högt naturvärde, 
se sid 12 och i Grönområdesplanen som mycket högt naturvärde 
se sid 9. Värdet utgörs till stor del av landskapbilden uppe på 
drumlinen, vilket beskrivs närmare i avsnitt Landskap sid 6.

RIKTLINJER

• Det öppna landskapet värnas för dess skönhetsvärde och 
betydelse för rekreation. Åkrar och beteshagar bevaras 
liksom murar, åkerholmar och de, för landskapsrummet så 
viktiga, inramande lövskogsbrynen. 

• Landskapet är mycket känsligt för ny byggnation. Nya 
byggnader kopplat till jordbruket och djurhållning är möjligt 
liksom enstaka nya bostäder. Detta kan prövas inom/i 
anslutning till befintliga gårdar eller i kanten/brynen av 
landskapsrummet, där inte de öppna vyerna bryts. Därvid 
behöver dock beaktas att lövskogsbrynen ofta har ett 
skyddsvärde i sig som artrika miljöer och spridningsvägar 
för djur och växter.

RIKTLINJER FÖR BYGGNATION UTANFÖR  
TÄTORTSBEBYGGELSE
Utanför Brämhults befintliga och planerade tätortsbebyggelse 
finns stora sammanhängande natur- och odlingslandskap som 
har betydelse för; 

• Naturvärden i form av livsmiljöer och spridningslänkar för 
växter och djur.

• Det kulturhistoriska värdet i fornlämningstäta områden.

• Landskapsbild och rekreation.

Det innebär att planprogrammet inte, mer än i undantagsfall, 
stöd för enstaka nya byggnader utanför tätortsbebyggelsen. 

Följande områden har ett bevarandevärde och bör i möjligaste 
mån skyddas mot ny byggnation. Enstaka nya byggnader kan 
tillkomma om nedan beskrivna värden inte riskerar att skadas.

• Gårdarna på drumlinen, särskilt Sörbo med den 
välhållna äldre agrarbebyggelsen på gamla gårdstomten 
och med bygatan kvar i sin gamla sträckning, liksom 
gården Lilla Brämhult, är värdefulla att bevara för den 
landskapshistoriska helheten i anslutning till utpekad zon 
med kulturlämningar.

• Byggnader ges en medveten gestaltning där byggnadsvolym, 
materialval och färgsättning harmonierar med de 
traditionella gårdarna i odlingslandskapet.

• Därutöver gäller översiktsplanens riktlinjer för Naturvärden 
och Gröna strukturer.

OMRÅDEN MED NATURVÄRDE OCH DESS        
SPRIDNINGSLÄNKAR
Områdena har i Habitatnätverksanalysen pekats ut som 
naturvärde som utgör habitat/livsmiljö för en eller flera 
fokusarter. 

RIKTLINJER: 

• Byggnation kan prövas under förutsättning att utpekade 
värden inom respektive naturvärde/habitat och dess 
spridininglänkar inte påverkas negativt. Värdena redovisas 
på sid 13-15. För bedömning i ärenden behöver underlaget 
kompletteras med naturvärdesinventering. 

Främgärde Lönnebo är ett bra exempel på en traditionell byggnadsvolym 
med förhöjt väggliv, 27-30 grader taklutning och rött tegeltak.
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PLACERING AV HUS I ODLINGSLANDSKAP
Vid byggnation av hus i odlingslandskap bör nya hus placeras 
intill skogsbryn där byggnaderna inte tar brukningsvärd mark i 
anspråk eller bryter de öppna vyerna. 

Utgångsläge

Placering av nytt hus vid skogsbrynet.

Vy från en gård i Främgärde 

SKYDD AV JORDBRUKSMARK I MILJÖBALKEN
Jordbruksmark är av nationell betydelse och skyddad i 
miljöbalken. I miljöbalken finns även allmänna bestämmelser 
om att man ska hushålla med mark -och vattenområden. 
Jordbruksmarken är viktig för livsmedelsförsörjningen. 
Även om marken inte används till det idag kan behovet av 
livsmedelsförsörjning öka i framtiden. Om marken bebyggs kan 
den inte återgå till jordbruksmark.

Miljöbalken 3 kap 4§:”Jordbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk...” 

Brukningsvärd bedöms långsiktigt och utgör både åker och bete 
som är tillgänglig och sammanhängande. Små och isolerade ytor 
kan bedömas som icke brukningsvärd jordbruksmark. Enstaka 
eller ett fåtal tomter utgör inte ett väsentligt samhällsintresse 
inom brukningsvärd jordbruksmark. 

Inom planprogrammet har ett område lokaliserats (pågående 
detaljplan för Brämhult 11:1, omr. A), som delvis berör 
betesmark, se bedömning på sid 18. 

GENERELLT BIOTOPSKYDD

Inom främst jordbruksmark finns flera biotoper som är 
värdefulla för växt- och djurarter och därför är generellt 
skyddade i miljöbalken 7 kap 11§; Källa med omgivande 
våtmark, odlingsröse, småvatten och våtmark, stenmur samt 
åkerholme. Det generella biotopskyddet omfattar även alla 
allé och pilevall, oberoende om de växer inom jordbruksmark 
eller inte. För åtgärder som riskerar att skada naturmiljön krävs 
prövning genom dispens hos länsstyrelsen.
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Följande utredningar utgör underlag för planprogrammet:

Nya kulturmiljöer i Brämhult- en kulturhistorisk inventering (Kula HB, 2016-06-03)

Habitatnätverksanalys och kulturmiljöinventering- Brämhult med omgivningar (Calluna, 2016-05-03)

Analys av habitatnätverk inför ny bebyggelse i Borås, Brämhult (Calluna, 2015-03-11)

Naturvårdsprogram för Borås Stad Naturdatabas - “komprimerad rapport för lokal”

Trafikutredning Östra Brämhult (Sweco 2019-07-10)

Utredningar 
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Yttrande över detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 med flera, 

Nya Hultakyrkan, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för Hulta, Hulta 4:36, 

med flera, Nya Hultakyrkan, Borås stad.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen möjliggör byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål, som 

kommer fungera som mötesplats, arbetsplats, cafélokal med mera. Samtidigt 

görs åtgärder för att tillgängliggöra naturen i Holmens lund. 

Inom och i anslutning till området som exploateras finns dels grönområden 

med höga värden som är viktiga för grönstrukturen (Klass III), dels 

fornlämningar i form av ett tjugotal odlingsrösen. Odlingsrösena utgör också 

livsmiljö för flera arter.  

I planen redogörs för kompensationsåtgärder för att bl.a. höja naturområdets 

värde för rekreation och som spridningsstråk. I samband med planarbetet ska 

ansökan om ingrepp i fornlämning skickas till länsstyrelsen, varefter 

länsstyrelsen kan besluta om eventuellt slutgiltigt borttagande av 

fornlämningen. Dessa åtgärder bedöms som tillräckliga. 

Beslutsunderlag 

1. Samråd, Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl (Nya Hultakyrkan) BN 2018-

054 

Samverkan 

FSG 2019-10-15 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se
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 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl.,  
Nya Hultakyrkan, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 september – 17 oktober.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås 
Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa 
intrång och säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden inom området 
som fungerar som spridningsstråk för djur och växter i stadens utemiljö. 
Kompensationsåtgärder ska genomföras för att säkerställa att naturvärden 
bevaras och ersätts på ett lämpligt sätt då mark inom naturområde klass III 
tas i anspråk, ett område med höga naturvärden. 
 
Området ligger i östra Borås och är del av fastigheten Hulta 4:1, Hulta 4:36 
och Hulta 4:37. Planområdet ligger utmed Hultagatan i stadsdelen Hulta, 
mittemot stadsdelstorget Hulta torg. Planområdet är del av naturområdet Holmens lund och befintlig parkering. 
Planområdets storlek är 25 829 m2. Natur och kvartersmark inom området ägs av Borås Stad och fastigheten 
Hulta 4:37 som är befintligt parkering ägs av AB Bostäder. 
 
Gällande detaljplaner för planområdet är stadsplan P305 från 1963, detaljplan P812 från 1988 och detaljplan P844 
från 1990, vilka anger användningen park och parkering. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i stadshuset, 30 september kl. 17:00 – 18:30. 
Samrådsmötet hålls på våning 7 i samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så 
används ingången från norr vid statyn Folktalaren). På mötet kommer representanter från kommunen att 
berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2018-054), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter och 
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Sara Aneljung, tel. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-18  

mailto:sara.aneljung@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Detaljplan för Hulta,

Hulta 4:36 m.fl. (Nya Hultakyrkan)

BN 2018-054

Plan-
beskrivning

Samråd 60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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Sammanfattning
Syfet med planen är att möjliggöra byggnation av samlings-
lokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet 
är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. 
Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och 
säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden 
inom området som fungerar som spridningsstråk för djur och 
växter i stadens utemiljö. Kompensationsåtgärder ska genom-
föras för ianspråktagande av mark inom naturområde klass 
III, för att säkerställa att naturvärden bevaras och ersätts på 
ett lämpligt sätt.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal 
för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet 
är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. 
Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och 
säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden 
inom området som fungerar som spridningsstråk för djur 
och växter i stadens utemiljö. Kompensationsåtgärder ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde 
klass III, ett område med höga naturvärden. 

Planområde
Området ligger i östra Borås och är del av fastigheten Hulta 
4:1 samt inrymmer fastigheterna Hulta 4:36 och Hulta 
4:37. Planområdet är beläget utmed Hultagatan i stadsdelen 
Hulta, mittemot stadsdelstorget Hulta torg. Planområdet är 
del av naturområdet Holmens lund, befintlig parkering och 
Hultagatan. Planområdets storlek är 25 829 m2. Natur och 
kvartersmark inom området ägs av Borås Stad och fastig-
heten Hulta 4:37 som är en befintlig parkering ägs av AB 
Bostäder. Hultagatan ägs av Borås Stad och har kommunalt 
huvudmannaskap.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för planområdet är stadsplan P305 från 
1963, detaljplan P812 från 1988 och detaljplan P844 från 
1990, vilka anger användningen park, parkering och gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 §600 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
planlägga Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 för bebyggelse 
av gudtjänst- och samlingslokal samt idrottshall. I detalj-
planearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och 
omsorgsboende kan vara aktuellt.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §32 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  Tredje kvartalet 2019 
Granskning Fjärde kvartalet 2019 
Antagande Första kvartalet 2020 
Laga kraft Första kvartalet 2020

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

Byggstart är beräknad till hösten 2020.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl., Nya Hultakyrkan, Borås Stad, upprättad den 12 september 2019. 

Karta som visar det aktuella planområdet.

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i nära anslutning till Hulta torg, 
som ligger utmed ett av de urbana stråk på lång sikt bör 
utvecklas i Borås Stad enligt Borås Översiktplan från 2018. 
Längs dessa stråk är målsättningen att utveckla varierande 
funktioner och fler bostäder som bidrar till ett attraktivt 
gaturum. Stråket ska även stärka stadsdelens koppling till 
centrum. Hulta torg erbjuder handel, service samt bostäder 
och planen bidrar med att fler funktioner samlas i anslutning 
till stadsdelstorget.

Stadsdelen Hulta kan i huvudsak ses som en del av miljon-
programmet. Under 1960-talet byggdes den tidtypiska 
stadsdelen ut med höga punkthus och låga lamellhus på mark 
som tidigare varit jordbruksmark.

Omgivande bebyggelse är av varierad funktion. Mot Hulta 
torg återfinns flera funktioner i form av bland annat bostä-
der, butiker, förskola och fritidsgård. I närområdet finns 
industri- och kontorslokaler, flerbostadshus, lamellhus i tre 
våningar och punkthus i åtta våningar samt ett nytt bostads-
hus i 16 våningar, vilka bidrar till en varierad bebyggelseform 
som gör Hulta torg och dess omgivning till en intressant 
miljö.

Ny bebyggelse
Planen möjliggör byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål, kontor och mindre caféverksamhet. Planområdet 
saknar bebyggelse sedan tidigare. Med den nya planen tillåts 
byggnation uppföras i motsvarande två våningar, som är 
anpassade efter den delvis kuperade terrängen. Inom ett 

Skiss över samlingslokalen (Krook & Tjäder, 2019-09-13).

mindre område medges torn eller liknande, vilket begränsas 
med en lägsta och högsta höjd. Den tillåtna byggnadsarean 
för samlingslokalen är 2000 kvadratmeter och parkering för 
cyklar och bil löses inom kvartersmark.

Stadsbild och gestaltning
Detaljplanen bidrar till att markanvändningen blir resursef-
fektiv, där staden byggs tät, sammanhållen och blandad, 
vilket är ett mål i Borås Stads översiktsplan. Bebyggelsen 
skapar, med sitt läge, underlag för ett starkt urbant stråk, i 
anknytning till lokal service och utvecklad kollektivtrafik.

Den nya bebyggelsen kommer utgöra ett nytt inslag i den 
befintliga strukturen längs Hultagatan, vilket bidrar till 
att skapa ett mer varierat och intressant gaturum. För att 
gaturummet ska upplevas intimare och för att inverkan på 
Holmens lund ska begränsas i största möjliga utsträckning 
tillskapas byggrätten utmed Hultagatan. Gröna inslag såsom 
planteringar kan samspela med trädraden utmed Hultagatan, 
något som är positivt, då det kan skapa ett trivsamt gaturum 
för både gång-, cykel- och biltrafik.

Huvudentré till byggnaden placeras ut mot Hultagatan för 
att spegla bebyggelsen vid Hulta torg och vänds på så sätt 
mot det stadsrum som människor rör sig i. Byggnaden ska i 
sin utformning och belysning bidra till ett aktivt och tryggt 
stadsrum utmed Hultagatan.

Framför samlingslokalen bör utformningen av torget skapa 
värden för dess nära omgivningen och bli en trevlig miljö 
för de som rör sig till och från samlingslokalen samt genom 
stadsdelen. Torget fungerar som en samlingsplats för besö-
kare till samlingslokalen och är en viktig del i utformningen.

BYT BILD

BYT BILD

2019-09-16 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD
Idéskiss Situationsplan 1:500 (A3) / 1:250 (A1)
SYRISKA KYRKAN

ANGÖRING

PARKERING

PARKERING TOTALT 

49 PLATSER
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Urbant stråk
Planområdet ligger intill en förlängning av Borås Stads 
centrala urbana stråk US7, och har i översiktsplanen identi-
fierats som ett utvecklingsområde på lång sikt. Längs stadens 
urbana stråk ska funktioner och bebyggelse utvecklas för att 
dra nytta av, samt öka, underlag för kollektivtrafik. Området 
har en god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvä-
gar vilket gör planområdet tillgängligt ur det hänseendet.

Historik och kulturmiljöer
Planområdet har tidigare varit jordbruksmark, något som 
efterlämnat sig fornminnen i form av odlingsrösen (mer 
information under rubriken Lagenligt skyddad natur - Forn-
minnen på sidan 11). Odlingsrösen är en upplagd ansamling 
stenar i anslutning till jordbruksmark och kan innehålla 
partier där stenar är upplagda likt stenmurar.

Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet idag och inga nya 
bostäder tillkommer.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns idag inga arbetsplatser. Här skapas 
i samband med samlingslokal för religiösa ändamål arbets-
tillfällen, om byggnaden även inhyser caféverksamhet. Längs 
med Hultagatan och kring Hulta torg finns verksamheter och 
butiker som skapar arbetstillfällen.

Offentlig service
På och i anslutning till Hulta torg finns Torgets förskola och 
Hulta fritidsgård.

Kommersiell service 
Komersiell service finns inte inom planområdet idag men ny 
detaljplan möjliggör att caféverksamhet skapas här. På Hulta 
torg på andra sidan Hultagatan finns bland annat matbutik 
och pizzeria.

Användning idrottshall och vårdboende
Platsen anses inte vara lämplig för exploatering av idrottshall 
samt vård-och omsorgsboende. Ytan som är lämplig att 
exploatera är begränsad, då grönområdet Holmens lund är 
en viktig del av det grönstråk som kopplar Ollonstupet med 
Hässleholmsparken. Behov av idrottshall i närområdet finns 
inte i nuläget, då idrottshall byggs och planeras i stadsdelar 
som gränsar till Hulta. Vårdboende anses inte vara lämpligt 
inom detaljplaneområdet på grund av närhet till riksväg 40, 
som bidrar till höga bullernivåer, vilket inte är lämpligt för 
vårdverksamhet. Om behovet i framtiden skulle bli större ska 
boende lokaliseras på annan plats. Det kräver mindre käns-
ligta lägen, framförallt med hänsyn till risk och buller men 
även för att inte negativt påverka natur med höga värden.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar i nordöstlig riktning. Hultagatan som 
passerar områdets södra delar har en långsam sluttning från 
Hultamotet upp mot Hultarondellen, något som illustreras på 
sektionen nedan. Nya byggnader ska göras tillgängliga och 
kommer inte utgöra ett hinder för personer med funktionsva-
riationer.
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Förslag sett från Hultagatan med del av angränsande verksamhet. Ovan är samlingslokalen i sektion. (Krook & Tjäder, 2019-09-13).
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21:a mars klockan 9:00 (Krook & Tjäder, 2019-09-13). 21:a mars klockan 15:00 (Krook & Tjäder, 2019-09-13).
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Ljus- och skuggförhållanden
Här presenteras en solstudie av den del av planområdet som 
ska exploateras. Placeringen av byggnaden har justerats något 
närmare Hultagatan men skuggbilden är densamma som i 
exempel nedan. Bilderna nedan redovisar de två tidpunkter 
på dygnet där skuggningen påverkar omgivande miljö som 
mest. Solstudien har gjorts vid tre olika tillfällen under året: 
21:a mars, 21:a juni och 21:a september.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen  
betydande skuggning av omkringliggande byggnader och 
omgivning. Den största delen av skuggning från ny bebyg-
gelse faller inom samlingslokalens fastighet samt Holmens 
lund.

Borås Stad har gjort bedömningen att byggnadens skuggning 
inte skapar olägenhet för omgivande bebyggelse.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Inom stadsdelen Hulta finns ett finmaskigt gatunät för 
gående och cyklister som kopplar till omgivande stadsdelar 
och närliggande grönområden som Ekarängen och Ollonstu-
pet. Över riksväg 40 finns Hässlebron med både gång- och 
cykelväg. För biltrafik är gatunätet på Hulta storskaligt och 
utgår i huvudsak från Hultagatan som går parallellt med 
riksväg 40 från Hultamotet till Brämhultsmotet. Samlingslo-
kalen kommer att nås för gående, cyklister och bilister från 
Hultagatan.

Gång- och cykelvägar samt cykelparkering
Utmed Hultagatan finns gång- och cykelväg, som leder hela 
vägen in till centrala Borås men även övriga stadsdelar. Då 
infrastrukturen för cykel är förhållandevis bra och stor andel 
av församlingens medlemmar bor inom och i angränsande 
stadsdelar är förutsättningarna goda för en hög andel cykelre-
sor till och från samlingslokalen. Hässlebron och Hultabron 
knyter samman omgivande stadsdelar med gång- och 
cykelvägar.

Avståndet till centrum är ungefär 3 kilometer och till rese-
centrum är det cirka 3,5 kilometer. 

Inom planområdet kommer cykelparkeringar att anläggas, för 
att underlätta för samlingslokalens besökare. Cykelparkering-
ar bör delvis finnas under tak och anläggas i nära anslutning 
till entréer för att uppmuntra till cykel som transportmedel. 
Området är tillgängligt för gående med trottoarer längs alla 
gator alternativt kombinerad gång- och cykelbana. 

Cykelparkering ska anordnas inom fastigheten och ska följa 
Borås Stads parkeringsregler från 2017. Antalet cykelparke-
ringsplatser ska beräknas på följande sätt för samlingslokaler: 
5 % av maximalt besöksantal. För 400 besökare ska därför 20 
stycken cykelparkeringsplatser anordnas.

Planområdet ligger i ett läge med god tillgänglighet med 
kollektivtrafik och verksamheten syftar till att utnyttja 

åtgärdspaket för reducering av bilparkering. Verksamhets-
paket ”Utmärkta cykelmöjligheter” innebär att åtgärder som 
utförs inom fastigheten ska stimulera cykling. Vid utnyttjande 
av detta åtgärdspaket kan antalet parkeringsplatser reduceras 
med 15 %. Följande krav ska då uppfyllas: 

 » God tillgänglighet med kollektivtrafik.

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av 
entrén (35 meter).

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara 
inomhus eller under tak.

 » Tillgång till pump och verktyg.

 » Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till busshållplatsen 
Hulta torg, med goda bussförbindelser. Här går busslinje för 
stadsbuss 8 som har avgångar till och från Borås resecentrum 
med slutstationerna Hulta ängar och Hestra. Bussen avgår 
fyra gånger i timmen dagtid och två gånger i timmen kvälls-
tid. Under morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder 
är det en avgång var tionde minut.

Busshållplatsen på Hultagatan kommer att byggas om och 
förflyttas något längre söderut på gatan. Hållplatsen kommer 
att omges av två övergångsställen och tillgängligheten 
kommer att förbättras.

Biltrafik och parkering 
Planområdet finns lokaliserat cirka 100 meter söder om 
riksväg 40. Söder om planområdet passerar Hultagatan. 
Planområdet har in- och utfart mot Hultagatan, som har 
hastighetsbegränsning 50 km/h. Parkering för verksamheten 
ska anläggas på kvartersmark för att begränsa effekterna på 
gator, torg och parker. Diskussion pågår parallellt med AB 
Bostäder om gemensamma parkeringslösningar. 

2019-09-16
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såväl gående, cyklister som bilister som rör sig i området och 
som passerar området. Mer om naturens positiva effekter och 
kompensationsåtgärder läses under kap 5. Mark. 

Samlingslokalens etablering beräknas inte medföra någon 
nämnvärd trafikökning på Hultagatan och riksväg 40 
eftersom den tidigare samlingslokalen som nu ersätts inom 
planområdet ligger inom stadsdelen idag och de flesta av 
församlingens medlemmar bor på Hulta och angränsande 
stadsdelar Boda och Hässleholmen vilka har gång- och 
cykelavstånd till kyrkan.

Ett separat PM har upprättats av Borås Stad (Borås Stad, 
2019-06-26) där trafiken har bedömts utifrån platsens förut-
sättningar och utifrån trafikutredning för Hulta torg som 
utfördes 2016 och reviderades 2017. Detta PM sammanfattas 
i följande punkter:

 » Samlingslokalen har främst ett lokalt upptagningsom-
råde och ersätter en samlingslokal som redan finns 
i stadsdelen, vilket indikerar att förflyttningar med 
bil till och från kyrkan under gudstjänster och andra 
evenemang kommer att vara få. 

 » Planområdet ligger kollektivtrafiksnära i direkt anslut-
ning till busshållplats med hög turtäthet.

I enlighet med Borås Stads parkeringsregler har beräkningar 
för antal parkeringsplatser gjorts. För samlingslokaler utanför 
centrumzonen beräknas antal parkeringsplatser vara 12,5 %  
av maximalt besöksantal om tillfällen med maximalt 
besöksantal är få. Baserat på att maximalt besöksantal är 400 
medlemmar skulle antalet parkeringsplatser bli 50 p-platser. 
Avsikten är att utnyttja åtgärdspaketet ”Utmärkta cykelmöj-
ligheter” för reducering av bilparkering. Uppfylls de krav 
som är satta för detta åtgärdspaketet kan antal parkerings-
platser reduceras med 15 %. För samlingslokalen innebär det 
att 43 bilparkeringar ska skapas.

Möjlighet finns att parkeringsplatserna inom kvartersmark 
samutnyttjas med intilliggande verksamhet, då användningen 
av dessa parkeringsplatser beräknas utnyttjas vid olika tider 
på dygnet. För grannverksamheten finns behov av parke-
ringsplatser under främst dagtid och för samlingslokalen är 
behov av parkeringar främst på eftermiddagar och helger. Ett 
samutnyttjande bidrar till en effektivare markanvändning.

I utformning av parkeringsytorna ska gröna element planeras 
in. Det är en förutsättning för att stärka och bevara det 
grönstråk som passerar genom planområdet. I ett sådant 
spridningsstråk är det viktigt att vegetation i form av träd 
och annan växtlighet är synligt sammankopplade, för att 
underlätta för djuren. Det bidrar även till att ytan inte blir 
endast hårdgjord, vilket kommer ge en trivsammare miljö för 

150m100500
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 » Planområdet har god tillgång till ett utbyggt gång- och 
cykelnät inom stadsdelen vilka kopplar till angränsande 
stadsdelar och centrala delar av staden.

 » De parkeringsplatser som enligt Borås Stads parke-
ringsregler behövs ska anläggas inom kvartersmark. 

Dessa faktorer föranleder att kommunen bedömer att 
behovet att utföra en separat trafikutredning för detaljplanens 
påverkan på den lokala trafiken och det stora trafiknätet 
inte anses finnas. Den trafikalstring som samlingslokalen 
beräknas tillskapa finns inom stadsdelen idag och med det 
nya läget kan fler ta sig till anläggningen med kollektivtrafik 
samt genom gång och cykel. 

Kommunens bedömning är att statligt vägnät inte påverkas 
negativt gällande bland annat trafiksäkerhet och framkomlig-
het av ny detaljplan och att ytterligare utredning inte behövs.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
inom det aktuella planområdet tillskapas inga nya bostäder. 

Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Parkering för samlingslokalen löses inom kvartersmark. Mer 
om parkering i förhållande till Borås Stads parkeringsregler 
går att läsa under föregående rubrik Biltrafik och parkering 
och i framtaget PM för trafiken (Borås Stad, 2019-06-26).

Angöring och utfarter
Angöring till fastigheten anordnas via Hultagatan.

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 100 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafikplatserna Hultamotet samt Brämhultsmotet som 
ligger närmast planområdet och som i störst utsträckning 
påverkas av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte 
behöva åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det 
aktuella detaljplaneförslaget.

Planområdet ligger inom område som utreds som möjlig 
sträckning för höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. I 
det aktuella läget, inom röd korridor, förutsätts dock banan 
hamna i tunnel under mark och riksintresset förväntas 
därmed inte påverkas negativt. Kommunens bedömning är 
att det inte finns någon motsättning mellan ny byggnation 
och Götalandsbanan på aktuell plats. 

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

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. 

Dagvatten från tillkommande hårdgjorda ytor på fastigheten 
ska fördröjas till samma flöde som naturmark då dagvatten-
ledningen i Hultagatan idag är mycket högt belastad.

Hårdgjorda ytor utmed Hultagatan, i plankartan planlagt med 
b1, föreslås anläggas med genomsläppligt material, som en 
kompensationsåtgärd för nedtagning av ekar inom Holmens 
lund. Genomsläppligt material skapar en bättre infiltrering 
inom planområdet.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta ny samlingslokal till befintligt 
fjärrvärmenät. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. Inom planområdet finns idag en återvinningsstation 
som bör ersättas i närområdet. Lämplig placering av återvin-
ningsstationen utreds i samarbete mellan Borås Stad och 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).
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Då ekarna i området utgör viktiga livsmiljöer för insekter, 
bidrar med en rekreativ utemiljö för människor i närområdet 
samt stärker landskapets karaktär är det viktigt att den 
planerade byggda miljön tar hänsyn till detta, i största möjliga 
utsträckning. De ekar som i samband med byggnation tas ner 
ska kompenseras. Mer om kompensationåtgärder går att läsa 
under rubriken Kompensationsåtgärder, på sidan 16.

Ett träd inom planområdet har skyddats, då det enligt 
Länsstyrelsens föreskrifter bör ses som skyddsvärt. I planen 
regleras trädet med ett skyddsområde på 16 meter i diameter 
på naturmark. Påverkan på trädet eller dess rotsystem kräver 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med Länsstyrelsen. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för ett fung-
erande och hållbart ekosystem. Träd är inte bara bidragande 
till en rekreativ och trivsam miljö utan är en tillgång även för 
biologisk mångfald. Ett träd kan utgöra livsmiljö för fler arter 
desto äldre och grövre det blir. När trädet blir äldre skapas 
grövre bark och håligheter som är en grund för trädens 
biologiska mångfald. Vegetation skapar förutsättningar för 
bland annat dagvattenhanteringen i området. I hårdgjorda 
miljöer är det viktigt att ytor är genomsläppliga för att 
undvika stående vatten och att minska risker för översväm-
ningar. Vegetationen filtrerar och binder regn, bidrar till 
luftrening och temperaturreglering i form av skugga, som 
blir en allt viktigare och nödvändig effekt i urbana miljöer. 

Lagenligt skyddad natur - Fornminnen
Inom området finns fornlämningar. Fornlämningar är spår 
av människor som levt och verkat på en plats långt före vår 
tid och odlingsrösen utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden 
och utgör en livsmiljö för flera växt- och djurarter. Dessa 
rösen vittnar om tidigare öppen brukad mark men omfattas 
inte längre av det generella biotopskyddet då de numera 
ligger i sluten skog och inte i anslutning till aktivt brukad 
mark.

Inventering utförd 1984 visar att det inom planområdet 
finns ett 20-tal odlingsrösen som är 3-7 meter i diameter och 

5. Mark
Natur och vegetation
Holmens lund består av mogen ekskog, med inslag av hassel, 
rönn samt tall, och växer i kuperad terräng. Planområdets 
höjdskillnad är från riksväg 40 i väst till Hultagatan i öst 
14 - 15 meter och inom kvartersmark är höjdskillnaden cirka 
fyra meter. Skogen har flera upptrampade gångstråk och har 
enligt Borås Stads Grönområdesplan ett grönt stråk för djur 
som passerar genom Holmens lund. Stråket sträcker sig från 
Hässleholmsparken, genom planområdet och vidare mot 
Ekarängen och Ollonstupet. 

Trallingsgatan görs i samband med omvandlingen av Hulta 
torg delvis om från gata till parkområde och skapar på så 
sätt en förlängning av det gröna stråket. Samlingslokalens 
placering syftar till att bevara stråket genom området. 
Utemiljön utformas med fördel med stor andel gröna inslag i 
form av vegetation, som förstärker stråket ytterligare. 

Kompensationsåtgärder ska utföras för ianspråktagande 
av natur med höga naturvärden. Åtgärderna ska förstärka 
stråket, för djur och växter men även miljön för människors 
rekreativa värden. 

Ekosystemtjänster
Holmens lund, tidigare planlagd till störst del som park, 
utgör delar av planområdet och består främst av lövskog, 
med inslag av barrträd. Ekarna inom planområdet är väl 
tilltagna och är det dominerande trädslaget men här växer 
även bland annat tall, hassel, rönn och björk. Markvegetatio-
nen är relativt gles men blommar i vitt under våren och tidig 
sommar och består av bland annat liljekonvalj och vitsippor.

Planområdet är en del av ett viktigt spridningsstråk som 
kopplar samman grönområden inom stadsdelen Boda och 
Hässleholmen med Ekarängen och Ollonstupet, vilka är 
naturområden inom Hulta med mycket höga värden.
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0,3-0,7 meter höga. Planområdet har tidigare varit åkermark, 
något som fornlämningar i form av odlingsrösen vittnar om. 
Dessa rösen är ofta skyddade som biotopskyddsområde enligt 
7 kap. Miljöbalken. När odlingsrösen påträffas i skogsmark, 
som i detta fall, omfattas det av biotopskyddsbestämmelserna 
endast om de är belägna i anslutning till jordbruksmark.

I samband med planarbetet skickas ansökan om ingrepp 
i fornlämning (2 kap. 13 § KML) till länsstyrelsen, vilket 
utförs för att ge länsstyrelsen underlag för att kunna besluta 
om ett eventuellt slutgiltigt borttagande av hela eller delar av 
fornlämningen. 

Rekreation och kulturlandskap
Stadsdelen Hulta har ett stort behov av en ny samlingslokal 
och i omedelbar närhet till samlingslokalen finns ett stort 
antal boende som får tillgång till fritidsaktiviteter och 
caféverksamhet, ett komplement till Hulta torgs befintliga 
mötesplatser som Hulta fritidsgård och Mötesplats Hulta. 
För närområdets barn finns två lekplatser, Stora- och Lilla 
Ekarängen som både är tillgänglighetsanpassade. De är båda 
belägna i naturområdet Ekarängen som har mycket höga 
värden.

Med en omvandling av en begränsad yta av Holmens lund 
har naturområdet möjlighet att bli mer frekvent använt, då 

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:10000
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KRANSMOSSEN 

KYPE

NANOPARKEN

Genom planområdet passerar ett stråk från Hässleholmsparken, genom Holmens 
lund som fortsätter över till Stora Ekarängen. 

den delvis otillgängliga miljön kan öppnas upp och uppmärk-
sammas av fler användare. I det avseendet har Holmens lund 
potential att bli en viktig miljö för både människor, växter 
och djur. Området blir en tillgång för samlingslokalens 
medlemmar, besökare och för boende i stadsdelen. Naturen 
bidrar till minskad stress och skapar möjlighet för rekreation 
och friluftsmöjligheter. Att kunna blicka över och befinna sig 
i Holmens lund, som är en skog med tät bladmassa och höga 
stammar, skapar ett högt estetiskt och rekreativt värde.

Grönområdesplan
Grönområdet Holmens lund har i Borås Stads Grönområ-
desplan blivit utpekat med klass III. Klass III innebär att 
det är ett område som har höga värden och är viktigt för 
grönstrukturen. Över området sträcker sig även ett grönstråk 
mellan Hässleholmsparken och Ekarängen som båda är 
naturområden, klass II. De gröna stråken är gröna korridorer 
för djur- och växtlivet och alla stråk är av högt värde. 
Holmens lund planläggs som naturmark för att säkerställa 
den viktiga kopplingen över riksväg 40 in mot Holmens lund 
och Ekarängen, i anslutning till Hulta torg. 

Kompensationsåtgärder
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 
som klassas i grönområdesplanen kompenseras. Grönom-
rådets funktion och värde ska kunna utjämnas (återskapas) 
eller ersättas, så att en balans uppnås. Tanken är att den 
som exploaterar ska bekosta en kompensationsåtgärd. 
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Fornminnen i form av odlingsrösen, som delvis har bildat stenmurar. 

Exploateringen i aktuellt planområde kommer att påverka 
rörelse för främst djurlivet negativt. Därför ska ingreppen 
och de utökade hårdgjorda ytorna i och med exploateringen 
kompenseras.

Åtgärderna ska genomföras för ianspråktagande av mark 
inom Holmens lund som klassats med klass III och för de 
träd inom området som tas ner i samband med byggnation.  
Inom området växer gamla ekar, vilka har inventerats av 
Borås Stad. Ingrepp i form av nedtagning av ekar ses som 
negativ inverkan på landskapsbilden och kräver kompen-
sationsåtgärder som är rättvisa i proposition till förlorade 
naturvärden.

Kompensationerna har tagits fram i samråd med Borås Stads 
berörda förvaltningar. Kompensationsåtgärderna föreslås 
bestå av flera åtgärder. Dessa presenteras i punktform nedan 
och i skiss till vänster med bildtexten Förslag på kompensations-
åtgärder.

 » Upprustning av Holmens lund för att höja naturområ-
dets värde ytterligare, både som ett spridningsstråk och 
för att höja områdets rekreativa värden. Tillgänglighets-
göra Holmens lund genom att skapa gångväg i form av 
t.ex. spång mellan Hultagatan och Hässlebron.

 » Förstärkning av det stråk som passerar genom Holmens 
lund, som fortsätter över Hultagatan längs Trallings-
gatan. Träd ska planteras i anslutning till parkeringens 
entré, vilka även skapar en trivsammare miljö på 
parkeringen.

 » Utmed Hultagatan ska allé planteras i gemensam 
planteringsbädd. Hårdgjorda ytor intill allén ska delvis 
anläggas med genomsläppligt material, för att de nya 
träden ska kunna etablera sig väl i en hårdgjord miljö.

Kompensationsåtgärderna utförs av Borås Stad och finan-
sieras av exploatören. Borås Stad bekostar framtida drift och 
underhåll inom naturmark. Inom kvartersmark bekostar 
exploatören drift och underhåll.

Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband med 
samlingslokalens färdigställande.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgörs marken av sandig 
morän och som normalriskområde vad avser radon. 

En geoteknisk utredning utfördes 1987 i samband med 
ändring av kvarteret Hulta Kv Ekholma (K-Konsult 1987-03-
19) och anger att området består av ett humustäcke bestående 
av morän som vilar på berg. Moränen är blockig och ytblock 
förekommer med hög frekvens. Humusen har ringa tjocklek 
med undantag för ett lokalt parti längs riksvägen där torv 
påträffats till betydande djup, vilket är inom NATUR i ny 
detaljplan. Med undantag för det lokala torvpartiet längs 
riksvägen är grunden fast inom undersökningsområdet. 
Förekommande jordar är ej skredbenägna och någon risk för 
ras eller skrev föreligger ej trots betydande höjdskillnader. 
Torvområdet ska undvikas vid allt byggande. Det bitvis ytliga 
berget talar för att byggnader utformas källarlösa. Några 
tekniska problem med källarbyggande verkar inte föreligga.

Förorenad mark
Det finns inga misstankar om att marken i området är förore-
nad. Befintlig asfalt bör provtas i samband med borttagning, 
så att den vid eventuellt innehåll av tjära kan omhändertas på 
rätt sätt.

2019-09-16 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD
Idéskiss Fasader 1:200 (A3) / 1:100 (A1)
SYRISKA KYRKAN

Ansvarig: Author

Syriska Kyrkan
Projektnr: 25YY.NNNFasader

Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT VÄST

Förslag på samlingslokalens utformning.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är
tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är
tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningarE

ParkeringP

Samlingslokal för religiösa ändamål samt tillhörande funktionR1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

skyddsvärt träd skyddsvärt träd,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 2000 m² inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 40 m² inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta totalhöjd i meter över nollplanet inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Inom användningsområdet R1 medges torn eller liknande med lägsta resp. högsta

totalhöjd + 197 resp. +199 meter över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Det ska finnas variation i fasaden och minst 30 % av fasaden mot Hultagatan ska vara
genomsiktlig.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Entré ska finnas mot Hultagatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Markytan ska vara genomsläpplig

Markens anordnande och vegetation
n1 Enhetlig trädrad ska finnas utmed Hultagatan,  4 kap. 10 §

n2 Befintlig marknivå mot naturmark får inte ändras,  4 kap. 10 §

n3 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

Stängsel och utfart
Utfart får inte finnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Ventilationsintag ska placeras högt på bygganden,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Upplysningar
Planavgift debiteras vid bygglov

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark
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Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark
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Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

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

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Hultasjön. Ett alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Stadsdel Hulta har ett stort behov av en ny samlingslokal 
för religiöst ändamål och genomförandet av planen löser 
den brist som finns idag och tryggar även ett långsiktigt 
behov. I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och 

Vy över Hultagatan där ensidig allé föreslås planteras som kompensationsåtgärd för 
att skapa ett trevligare gaturum utmed Hultagatan.

Inspiration för spång som föreslås att anläggas i Holmens lund som  
kompensationsåtgärd. 

Cykelväg som ansluter till Hässlebron kantas av trädallé i två rader. 

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

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 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 17

många barn får nära till något som redan idag är en viktig 
mötesplats i grannskapet. Möten kommer att kunna ske både 
i samlingslokalen, caféverksamheten och Holmens lund som 
kommer att göras mer tillgänglig än tidigare. Utförande av 
kompensationsåtgärder i enlighet med detaljplanen skapar 
möjlighet för Holmens lund att bli mer tillgänglig än vad 
området varit tidigare. Det kommer att skapa positiva värden 
för både boende och arbetande i stadsdelen. 

Mötesplatser och trygghet
Planen möjliggör att mötesplatser skapas och bidrar till att 
fler människor rör sig i och runt Hulta torg. I samband med 
de kompensationsåtgärder som utförs kommer förbätt-
ringsåtgärder att göras i naturområdet Holmens lund. Det 
kommer att bildas en miljö som är mer tillgänglig än vad den 
varit tidigare, för att fler människor ska upptäcka och kunna 
mötas i den trivsamma naturmiljön.

Planområdet ligger i anslutning till ett stadsdelstorg, vilket 
ställer en del krav i byggnadens och utemiljöns utformning. 
Belysning och orienterbarhet ska vara tydlig i området. 
Verksamheten kommer att bidra till att människor använder 
området under främst eftermiddagar och helger, vilket skapar 
en användning som kompletterar många av omgivande 
verksamheter och arbetsplatser som främst skapar aktivitet 
och närvaro under dagtid.

8. Störningar på platsen
Risk
Kvartersmarken ligger på drygt 100 meters avstånd till 
riksväg 40 där hastigheten är begränsad till 70 km i timmen. 
Planerad markanvändning är samlingslokal vilket tillhör en 
känslig verksamhet. För samlingslokaler krävs ett skyddsav-
stånd på minst 80 meter för att uppnå en låg risknivå (Över-
siktlig riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19). Det 
innebär att risknivån inom planområdet är tillfredställande 
låg. I samråd med räddningstjänsten har det bedömts att det 
finns behov av högt placerade ventilationsintag på byggna-
den, samt att möjligheten finns att utrymma bort från riksväg 
40. Inga ytterligare skadebegränsade åtgärder behövs.

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

Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa omkringliggande bostäder.

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

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

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

Inom stadsdelen Hulta finns flera bensinstationer vilka kan 
påverka luftkvaliteten i sina respektive närområden. Planom-
rådet ligger dock cirka 250 meter från närmaste bensinstation 
och bedöms inte påverkas.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatan inom planområdet ska 
ha kvar sin användning som kommunal gata.

NATUR betyder att området ska ha användning som natur, 
ett grön- eller skogsområde och ersätter tidigare PARK. 
Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt för att 
skapa en naturlig, skog-, sly- eller gammal ängsmark. Vissa 
naturområden har viktiga biologiska funktioner eller funk-
tioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar och 
liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark kan 
även gång- och cykelvägar anordnas.

Inom NATUR finns ett skyddsvärt träd. Det är ett mycket 
kraftigt träd med en stor stamomkrets. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. Exploateringsgraden i kvadratmeter 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
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maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en dubbel 
romb med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över 
nollplanet.

Bokstav R1 tillåter besöksanläggningar. I ändamålet ingår 
samlingslokal för religiöst ändamål. Bestämmelsen tillåter 
även mindre restaurang- eller caféverksamhet samt tillhö-
rande funktioner så som kontor.

Inom området markerat med bestämmelserna R1 får byggna-
derna vara som högst 195 meter över nollplanet. Exploate-
ringsgraden är maximalt 2000 kvadratmeter i byggnadsarea, 
vilket innebär att byggnaden får göra ett avtryck på marken 
som motsvarar 2000 kvadratmeter. Det finns även bestäm-
melser om att delar av marken där byggnad inte får uppföras, 
vilket är markerat med prickar.

Ett mindre område utmed Hultagatan har bestämmelsen 
E vilket står för tekniska anläggningar. Byggnaderna inom 
området får uppta totalt max 40 kvadratmeter, vilket innebär 
att det går att bygga två transformatorstationer. De tekniska 
anläggningarna får ha en totalhöjd på 186 meter över nollpla-
net vilket motsvarar ungefär 3 meter hög byggnad.

N-bestämmelser reglerar markens anordnande och delvis 
vegetation och märks ut med ett litet n. Tre n-bestämmelser 
finns inom planområdet. Utmed Hultagatan ska finnas 
ensidig allé, något som regleras med bestämmelsen n1. 
Bestämmelsen n2 anger att kvartersmarkens marknivå inte får 
ändras och ska ansluta till befintlig marknivå för naturmark, 
för att inte påverka omgivande natur och de träd som växer 
inom Holmens lund negativt. Markparkering tillåts inte inom 
egenskapsområdet n3, inte heller uppförande av byggnad är 
tillåten. 

Utformningsbestämmelser i detaljplanen märks ut med ett f. 
Inom planområdet tillåts torn eller liknande uppföras, genom 
bestämmelse f1 med en lägsta respektive högsta tillåtna höjd. 
Det begränsas höjdmässigt för att utformningen ska upplevas 
som ett torn, vilket gör byggnaden unik i området. Bestäm-
melsen f2 reglerar att samlingslokalen inte får utformas 
med slutna fasader. Variation i fasaden ska finnas utmed 
Hultagatan, det urbana stråket, och 30 % av fasaden ska 
vara genomsiktlig. Utformningsbestämmelse f3 reglerar att 
utrymning ska vara möjlig mot Hultagatan. 

Inom planområdet finns en bestämmelse för markens utfö-
rande som i plankartan markerats med ett litet b1. Bestäm-
melsen anger att marken ska vara genomsläpplig, vilket ökar 
infiltration till de träd som ska planteras inom område n1.

Ventilationsintag ska placeras högt på byggnation vilket regle-
ras genom bestämmelsen m1, vilket är skydd mot störningar. 

Utmed Hultagatan finns ett u-område vilket innebär att delar 
av marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjor-
diska ledningar. Ytan är prickmarkerad och byggnad får ej 
uppföras.

Bokstaven P står för parkering och ytan har prickmark vilket 
innebär att byggnad ej får uppföras på marken. Det innebär 
att det enbart tillåts markparkering på ytan.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 (2012) är en vision för hur Borås ska se ut år 
2025 och består av sju strategiska målområden. Målområden 
består av strategier som konkretiserar hur Borås Stad ska 
uppnå målen. Detaljplanen bidrar främst till det strategiska 
målområdet:

 » Människor möts i Borås. Genom att skapa viktiga 
mötesplatser både i samlingslokalen men även inom 
naturområdet Holmens lund kan ny detaljplan bidra till 
att stadsdelen används mer under stora delar av dagen. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) beskriver hur Borås 
Stad ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. Några av de punkter som är aktuella för den här 
detaljplanen presenteras nedan: 

 » Urbana stråk ska kompletteras med bebyggelse och kan 
binda samman stadsdelarna Hässleholmen och Hulta 
med den centrala bebyggelsen. Den täta kollektiv-
trafiken samt det utbyggda gång- och cykelnätet ger 
förutsättningar för god tillgänglighet. Vid stadsdelstor-
gen bör fokus ligga särskilt på åtgärder som bidrar till 
stadsmässighet och trygga mötesplatser.

 » Utvecklingsstrategin för Borås Stad handlar om att främja 
en bebyggelseutveckling som stärker förutsättningarna 
för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar. 
Detaljplanen bidrar till att fler mötesplatser och 
målpunkter möjliggörs i en miljö som omges av en grön 
struktur med rekreationsmöjligheter.

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16 miljökva-
litetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk 
mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det 
nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av 
de globala hållbarhetsmålen.

 » God bebyggd miljö. Planområdet ligger i ett kollektivtrafik-
nära läge och har god tillgång till service och grönska.
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11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, t.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
och risk.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur 
för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

Befintlig återvinningsstation på fastigheten Hulta 4:37 bör 
flyttas till en annan plats i närområdet. Lämplig placering 
utreds i samarbete mellan Borås Stad och FTI. Kostnaderna 
för flytten åläggs exploatören. 

Kompensationsåtgärder som ska utföras på allmän platsmark 
ska finansieras av exploatören och utföras av kommunen. 

Den enhetliga trädrad som ska finnas på kvartersmark enligt 
plankartan (n2) ska utföras och finansieras av exploatören, i 
samråd med tekniska förvaltningen. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Vem som ansöker om fastighetsreglering regleras i det köpe-
avtal som upprättas när exploatören ska köpa kvartersmarken 
från kommunen. 

Om träd skadas eller tas ner på naturmark kommer ersätt-
ning att krävas.

Avtal
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och 
exploatören. Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt 
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 
förvärv av den mark där byggnation för samlingslokal för 
religiösa ändamål föreslås. 

Avsikten är att kommunen och exploatören i Borås ska 
teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen, där 
exploatören förvärvar Hulta 4:36 samt en del av Hulta 4:1 
av kommunen. Köpeavtalet kan förutom marköverlåtelsen 
även omfatta finansiering av åtgärder på allmän plats, såsom 
iordningsställande av naturmark. 

Ett tidsbegränsat arrende för parkering finns på fastigheten 
Hulta 4:36. Detta arrende kommer sägas upp i samband med 
att detaljplanen antas. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:36, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:37, 
som ägs av AB Bostäder i Borås.

Fastighetsbildning 
Den del av Hulta 4:1, skrafferad yta i figuren nedan, som i 
detaljplanen kommer att utgöras av kvartersmark bör genom 
fastighetsreglering tillföras Hulta 4:36. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

 » Hulta 4:1 
Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarter-
smark, ca 3400 kvm, skrafferad yta i bilden på nästa 
sida, till Hulta 4:36.  
 
Får ändrad användning från allmän plats park till 
allmän plats natur. 
 
Ny byggrätt för tekniska anläggningar bildas (E). 

 » Hulta 4:36 
Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarter-
smark, ca 3400 kvm, skrafferad yta i bilden ovan, från 
Hulta 4:1.  
 
Ny byggrätt för samlingslokal för religösa ändamål 
samt kontor bildas (R1K). 
 
Belastas av ett befintligt officialservitut (aktnr 1583K-
91/31.1) som ska finnas kvar.

 » Hulta 4:37 
Har fortsatt samma användning, parkering (P), som i 
tidigare detaljplan.
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Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Exploatören ska bekosta kompensationsåtgär-
der, dessa ska dock utföras av kommunen.  

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Hulta 
4:1 och Hulta 4:36 som detaljplanen medför. Kommunen 
får intäkter i och med försäljning av mark. Kommunen går 
miste om intäkter för det arrende som finns på den plats som 
detaljplanen omfattar.  

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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:

 » PM - Trafik (Borås Stad, 2019-06-26)

 » Geoteknisk utredning (K-Konsult 1987-03-19)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Sara Aneljung 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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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 flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar, med bild- och textmaterial. 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 
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. 

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.

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.
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Ordlista 
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer. 
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.  
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-21 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00128 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Hulta, Klippingen 7 med 

flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för Hulta, Klippingen 

7 med flera.        

Ärendet i sin helhet 

Ur kulturmiljösynpunkt har Kulturnämnden inget att erinra rörande den 

föreslagna detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

1. Ändring av detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl., Samråd, BN 2018-756                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-1674 
BN2018-756  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, 
Borås Stad.   
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 4 oktober – 25 oktober. 

 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att överföra delat av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 
 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår  
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”,  
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna  
innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. 
Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss  
så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-756), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 94 48, e-post: anton.ehrendahl@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-02.  
  
 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Ändring av detaljplan för Hulta,

Klippingen 7 m.fl

BN 2018-756

Plan-
beskrivning

Samråd
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Ändringen av detaljplanen berör hela planområdet. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 

Planområde
Planområdet är lokaliserat i stadsdelen Hulta utmed Tranda-
redsgatan. Planområdet uppmäter 0,6 hektar, och marken är 
privatägd. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan (P1106) för området är Detaljplan för del av 
Hulta Klippingen 3, 6 och 7 m.fl från 2008. Syftet med detaljpla-
nen var att ge möjlighet att bygga bostäder, parhus, kedjehus/
radhus och friliggande gruppbyggda villor. Gällande detalj-
plan tillåter bostäder och industri som kan samlokaliseras 
med bostäder. 

Kommunala beslut 
Vilken grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med 
begäran om planändring av fastigheterna Klippingen 7 m.fl. 
Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att bygga 
bostäder i fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9, 
vilket beviljades i maj 2018. I samband med det ansökte 2018-
05-22 exploatören om ändring i den gällande detaljplanen 
P1106, laga kraft 2008-05-06. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked i ett 
delegationsbeslut 2018-10-15. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut 
§254 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att meddela sökande om positivt 
planbesked. 

2. Ändrade 
planbestämmelser
Allmän platsmark LOKALGATA ändras till kvartersmark. 
Denna förändring medför att prickmarken på kvartersmarken 
utökas. På prickmarken får bullerskärm finnas. Bullerskärm 
tas bort. Planbestämmelsen m1 ändras med anledning av att 
riktlinjerna gällande trafikbuller har ändrats. Reglering av 

marknivåer plockas bort. Utfartsförbud mot Sörmarksgatan 
tas bort och läggs till mot Trandaredsgatan, vilket möjliggör 
angöring från Sörmarksgatan.

3. Gällande 
planbestämmelser
Ändringen ska läsas tillsammans med planbestämmelserna 
i P1106. Det innebär att följande planbestämmelser fortsatt 
gäller:

Allmän platsmark 
Trandaredsgatan benämns som HUVUDGATA. Det innebär 
att gatan förbinder lokalgator inom stadsdelarna Trandared 
och Hulta. Ytan i planområdets nordöstra del mot Sörmarken 
är kommunal mark som kommer att skötas som NATUR. 
Inom NATUR tillämpas bestämmelsen n1, och det betyder 
att den befintliga stenmuren ska bevaras.

Kvartersmark
Inom planområdet har en stor del av kvartersmarken 
tilldelats bestämmelsen B, bostäder. Det innebär att marken 
får användas för bostäder. I planområdets norra delar råder 
bestämmelsen E och J0 för kvartersmarken. Det betyder att 
tekniska anläggningar tillåts och att industri kan samlokalise-
ras med bostäder. 

Egenskapsbestämmelser kvartersmark 
På kvartersmarken gäller följande egenskapsbestämmelser. 
e1 betecknar högsta antalet tomtplatser, exempelvis e14. Det 

Ändring av detaljplan
Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, Borås Stad, upprättad den 2019-09-23

Översiktskarta
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betyder att maximalt fyra tomtplatser tillåts. e2 anger största 
byggnadsarea i m² jämt fördelat på antalet tomtplatser, och e3 

innebär största byggnadsarea i m² per tomtplats. 

Begränsningar av markens bebyggande:  
Området på plankartan som är markerat med prickar får inte 
bebyggas. På den prickade marken får dock bullerskärmar 
finnas. Området på plankartan markerat med kors får endast 
bebyggas med komplementbyggnader. Bestämmelsen g 
innebär att marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggningar, exempelvis en parkeringsplats. Bestämmelsen 
u innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar.

Placering, utformning, utförande: 
Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnad ska placeras 
minst fyra meter från gatan och garage respektive sex meter. 
Byggnader får sammanbyggas i tomtgräns med grannes 
medgivande. Bestämmelsen p2 tillåter endast friliggande 
terränganpassade gruppbyggda villor. Högsta byggnadshöjd 
visas genom en romb och en siffra. 

Den högsta tillåtna byggnadshöjden för bostäder (B) är sex 
meter, och för tekniska anläggningar (E) fyra meter. Utöver 
angiven byggnadshöjd får mindre takkupor och frontespiser 
anordnas. 

Störningsskydd:  

m1 betecknar att den delen av planområdet är bullerutsatt. 
Det kräver att byggnaderna placeras och utformas på ett 
sådant sätt att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. 
Exempel på detta finns i trafikbullerutredningen (Sjökvist 
Teknik, 2019-04-16). För bostäderna där de aktuella riktvär-
dena överskrids krävs det att de får tillgång till en skyddad 
uteplats. Dessutom krävs det att bostäderna utformas på ett 
sådant att hälften av bostadsrummen är vända mot en ljud-
dämpad sida. På den ljuddämpade sidan ska bullernivåerna 
underskridas.   

För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna 
riktvärden gäller det att varje bostad ska ha tillgång till en 
skyddad uteplats och att minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en ljuddämpad sida.
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PLANKARTA

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV PLANKARTA P1106

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-08-29

Upprättad 2019-08-29

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitutsgräns
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Kvartersmark

100 m40100 20 30 50

Detaljplan för del av Hulta

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2018-756

2019-09-23
Samråd
Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2019-09-23

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt

Anton Ehrendahl

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

DEL.
 Klippingen 7 m.fl.

HUVUDGATA

LOKALGATA

B Bostäder

Tekniska anlägningarE

Industri som kan samlokaliseras med bostäderJ0

NATUR

Huvudgata
Lokalgata
Natur

Utformning av allmänna platser
n1 Stenmur ska bevaras

Högsta antalet tomtplatsere1 0

Största byggnadsarea i m2 jämt fördelat på antalet tomtplatsere2 000

Största byggnadsarea i m2 per tomtplatse3 000

EGENSKAPSBESTÄMMELSER KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad/fastighetsindelning

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte bebyggas. Bullerskärm får finnas.

Marken får endast bebyggas med uthus, garage eller carport

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningaru

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningg

Allmän platsmark ändras till kvartersmark. Prickmark på
kvartersmark utökas.

ÄNDRINGAR/TILLÄGG

Bullerskärm tas bort.

Utfartsförbud tas bort.

Lokalgata tas bort.

Utfartsförbud läggs till.

Föreskriven höjd över nollplanet tas bort.

Planbestämmelsen om prickmark ändras.

Planbestämmelsen om bullerskärm tas bort.

Markens anordnande
Föreskriven höjd över nollplanet+000.0

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven byggnadshöjd
får mindre takkupor och frontespiser anordnas.

0,0

Placering, utformning, utförande

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter och garage ska
placeras minst 6 meter från gata. Byggnader kan
sammanbyggas i tomtgräns med grannes medgivande.

p1

Endast friliggande terränganpassade gruppbyggda villor (se
planbeskr.) Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter från
gata. Byggnad kan placeras närmare än 4.0 meter mot
fastighetsgräns med grannes medgivande. Garage ska
placeras minst 6 meter från gata.

p2

Störningsskydd
Bullerskärm ska uppföras till minst angiven höjd i meter.
Utmed Trandaredsgatan ska skärmens grundläggning
godkännas av kommunen.

Principen för avsteg från riktvärden för buller får tillämpas på
ovanvåning om 60 dB(A) ek ljudnivå inte överskrids på
bullerutsatt sida och en ljuddämpad sida skapas under 50
dB(A) ekv. Vid tillämpning av avsteg måste lägenheterna
planeras så att minst hälften av boningsrummen placeras mot
ljuddämpad sida.

m1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och
utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. För
de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden
gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en ljuddämpad sida.

m1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
Genomförandetid

Planavgift debiteras inte vid bygglov

Fastighetsplan upphävs för kvarteret Klippingen, daterad 1965-08-19

Marklov krävs för all schaktning och fyllning

Planbestämmelsen m1 ändras.

Förslag till ändringar av plankarta
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4. Störningar
Buller
En trafikbullerutredning har tagits fram (Sjökvist Teknik, 
2019-04-16). Trafikbullerutredningen omfattar dygnse-
kvivalent och maximal ljudnivå med och utan föreslaget 
bullerplank. Ljudnivåerna redovisas två meter ovan mark och 
vid fasader. Trafikbullerutredningen använder Trafikverkets 
riktlinjer om att bedömningen av bullernivåerna ska ske för 
prognostiserad trafiksituation år 2040. Beräkningarna är 
utförda utifrån Nordisk beräkningsmodell.

Den gällande detaljplanen använder de allmänna råd som 
gällde vid framtagandet för över 10 år sedan. År 2015 
ändrade Sveriges regering kraven på trafikbuller genom en ny 
förordning. De nya reglerna tillåter mer ljud vid fasad, men 
mindre ljud vid uteplatser jämfört med tidigare riktlinjer. 
Därför föreslår utredningen att detaljplanens krav på buller-
plank ändras. 

Planområdet är lokaliserat utmed Trandaredsgatan och 
Sörmarksgatan. Utmed Trandaredsgatan bedöms år 2040 
ca 8 400 fordon passera per dygn. Sörmarksgatan trafikeras 
år 2040 med ca 3 000 fordon per dygn. Dygnsekvivalent 
ljudnivå från Trandaredsgatan är utmed vissa fasader över 
60 dBA. När dygnsekvivalent ljudnivå är över 60 dBA måste 
särskild hänsyn till buller tas vid en bostads utformning. 
Kravet är då att minst hälften av alla rum är vända mot 
den sida där ljudnivån är betydligt lägre. Bostaden närmast 
Sörmarksgatan saknar realistiska möjligheter att leva upp till 
kravet, eftersom ljudnivån utmed alla fasader är för hög. Vid 
en bostads uteplats får den dygnsekvivalenta ljudnivån högst 
vara 50 dBA. För de tre bostäderna närmast Sörmarksgatan 
finns ingen sådan plats utmed någon fasad.

Med anledning av ovan föreslår utredningen ett bullerplank 
utmed Sörmarksgatan, och utmed en del av tomtgränsen i 
sydost. Med ett 2,5 meter högt bullerplank med föreslagen 
placering blir ljudnivån tillräckligt låg för den sydöstra 
fasaden med den bullerutsatta bostaden och för de tre 
uteplatserna. Detta säkerställs genom planbestämmelsen m1. 

5. Konsekvenser
Undersökning av betydande  
miljöpåverkan
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att genom-
förandet av ändringen av detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Därmed behöver en miljökonsekvensunder-
sökning inte upprättas.

6. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker hösten 2019 och planen beräknas antas under 
vintern 2019. 

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning. 

Plankonsult har varit Karin Dalin, Ramböll. Handläggare 
från Borås Stad har varit Anton Ehrendahl.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 
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Kulturprogram 2020 – 2023 med framåtblick – 

styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 

med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna projektplan för nytt styrdokument för 

kulturen i Borås för åren 2020-2023 med framåtblick samt att Kulturnämndens 

presidium och förvaltningschef utgör styrgrupp för det fortsatta arbetet. Ett 

första utkast till nytt styrdokument ska presenteras för Kulturnämnden under 

det första kvartalet 2020        

Sammanfattning  

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete inom Kulturförvaltningen för att 

ersätta det kulturprogram som upphörde att gälla december 2018. Genom 

dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer är idén att beskriva vad 

kulturen står för i dagsläget samt hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på tio års 

sikt. 

Det nya kulturprogrammets syfte är att: 

 Skapa en övergripande målbild för kulturen i Borås, såväl stadens som 

det lokala kulturlivets verksamheter 

 Lyfta fram kulturområden/arenor – fokusområden 

 Gälla under fyraårsperiod med siktet inställt tio år framåt i tiden               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete inom Kulturförvaltningen för att 

ersätta det kulturprogram som upphörde att gälla december 2018. Genom 

dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer är idén att beskriva vad 

kulturen står för i dagsläget samt hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på tio års 

sikt. 

Arbetet påbörjades hösten 2018 genom en intern och extern kartläggning av 

hur kultur uppfattas i Borås, vilka styrkor som finns och vilken målbild som 

önskas inom en tioårsperiod. Inom Kulturförvaltningen genomfördes 

workshops med personalen i samtliga verksamheter liksom med 

Kulturnämnden. Dialogmöten genomfördes även med flera lokala 

kulturföreningar, studieförbund m fl.  
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Upplägget för dialogmötena var att beskriva det önskade läget samt att visa på 

Borås styrkor inom kulturområdet. Ambitionen är att skapa en tydlig bild av 

kulturen i hela Borås. Målbilden är ”Kultur i Borås” och en övergripande vision 

är att skapa ett rikare liv för boråsarna där kulturen är ett viktigt 

perspektiv/viktig kraft. 

Syfte och mål 

Det nya kulturprogrammets syfte är att 

 Skapa en övergripande målbild för kulturen i Borås, såväl stadens som 

det lokala kulturlivets verksamheter 

 Lyfta fram kulturområden/arenor – fokusområden 

 Ta fram ett kulturprogram som gäller under en fyraårsperiod och med 

en framåtblick på tio år 

Vem och vilka är programmet till för?  

 För Kulturnämnden, Kulturförvaltningens egen organisation samt 

övriga anställda i Borås Stad 

 För andra offentliga organisationer (regionala och nationella) 

 För Borås stads invånare, näringsliv, besökare och turister 

Vad ska programmet syfta till? 

 Det ska skapa en tydlig plattform, en ”verksamhetsidé” samt utgöra 

styrdokument och riktningsvisare 

 Det ska genomsyra Kulturförvaltningens arbete och värderingar 

 Det ska involvera politiker och det lokala kulturlivet för ökad 

delaktighet  

Hur ska programmet användas? 

 Det ska utgöra en grund i Kulturförvaltningens arbete, uppdrag och mål 

samt utgöra ett stöd för andra förvaltningar i Borås Stad  

 Det ska ge en övergripande bild av kulturen i Borås 

 Det ska paketeras till olika målgrupper för olika aktiviteter  

Information inhämtas genom dialogmöten med det lokala kulturlivet, 

omvärldsanalyser, andra kommuners kulturprogram samt regional respektive 

delregional kulturplan. 

Arbetet ska utmynna i ett styrdokument, ett kulturprogram, som beskriver 

verksamheterna och metoderna för att nå de långsiktiga målen. Styrdokumentet 

ska vara ett stöd i Kulturnämndens och Kulturförvaltningens arbete. Visionen 

och de långsiktiga målen bör utarbetas i samverkan mellan Kulturförvaltningen 

och det lokala kulturlivet, godkännas av Kulturnämnden och slutligen fastställas 

av Kommunfullmäktige. 



Borås Stad 
  Sida 

3(4) 

 

 

Organisation 
Det nya kulturprogrammet utarbetas i följande organisationsstruktur: 

Styrgrupp: Kulturnämndens presidium samt förvaltningschef  

Styrgruppen ska följa och styra arbetet, godkänna förslag till 

styrdokument och löpande informera ansvariga 

kommunalråd. 

HUR: regelbundna avstämningar 

Projektledare:     Kulturförvaltningens kommunikationsstrateg 

Arbetsgrupp Kulturförvaltningens ledningsgrupp bestående av 

förvaltningens verksamhetschefer samt 

kommunikationsstrateg  

Arbetsgruppen ska diskutera och utifrån framtaget material ta 

fram underlag till nytt styrdokument och information som 

kan utgöra olika kommunikationspaket.  

HUR: regelbundna möten, utvärdera och gruppera material, 

strukturera innehåll, vara visionära i tänkandet 

Referensgrupp Utvalda representanter för kulturföreningar, kulturaktörer, 

studieförbund och fackliga representanter  

Referensgruppen ska aktivt delta för att bidra till innehåll och 

planering samt ha synpunkter på framtaget material 

HUR: fortsatta möten, likt tidigare dialogmöten 

Dialoggrupper Dialoggrupperna bidrar med vad som är viktigt för deras 

målgrupper, ger synpunkter och förslag på hur samverkan 

kan ske inom kulturområdet i hela Borås 

HUR: workshops, ge synpunkter på material och innehåll 

 

Process och metoder 

Arbetet sker i följande steg: 

1. Omvärldsanalys 

2. Nulägesanalys - önskat läge 

3. Målbild/vision – vårt erbjudande 

4. Dialoger internt och externt 

5. Fastställa kulturprogrammet för Kulturförvaltningen och 

Kulturnämnden 

6. Ta fram kommunikationspaket för identifierade målgrupper 
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Genomförda Workshops 

Workshops med all personal på Kulturförvaltningen, alla verksamheter, 20 

gånger 

Workshops med Kulturnämnden, 2 gånger 

Workshops och informationsmöten med ledningsgruppen, 3 gånger 

Workshop med alla chefer, chefsträff, 1 gång 

Workshop med referensgruppen, 2 gånger 

Open Space med Brygghuset ungdomar, 1 gång 

Träffpunkt Simonsland, PRO och FAS, 2 gånger 

Kommande Workshops 

Förskolor 

Näringsliv, Rotary, Borås TME 

Övrigt arbete 

 Samarbete med pågående musikutredning i Kulturförvaltningen 

 Enkät på webben – få in åsikter, synpunkter och idéer från allmänheten 

 Tre publika föreläsningar om kultur i samhällsutvecklingen  

Tidsplan 

Första förslag på nytt styrdokument med framåtblick ska presenteras för 

Kulturnämnden första kvartalet 2020. Under våren remitteras förslaget för att 

slutligen fastställas hösten 2020. 

Samverkan 

FSG, 2019-10-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen 

 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-10-21 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00127 3.6.1.25 
 

  

 

Borås – en konststad med nationell och internationell 

lyskraft – utredning om Konstmuseets och 

skulpturstadens framtida inriktning 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att Kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

fördjupad genomlysning av konstområdet med en större framåtsyftande 

utredning med fokus på Konstmuseet och skulpturstaden. Allt för att på sikt nå 

målet om att Borås blir en konststad med nationell och internationell lyskraft. 

Förslag på upplägg och finansiering av utredningen ska presenteras på 

Kulturnämnden i januari 2020.        

Sammanfattning 

Borås Stad har gjort sig känd både nationellt och internationellt genom 

kreativitet och vågade satsningar på textil, urban konst och skulptur. Något som 

ofta används av olika aktörer när staden ska marknadsföras. Borås Stad har 

kommit långt vad gäller satsningar på konst men för att bibehålla sitt goda 

rykte är det viktigt att vårda och utveckla varumärket Borås som konststad. I 

dagsläget har Konstmuseet halkat efter och många av stadens skulpturer 

behöver vård och underhåll. För att med stolthet lansera sig som 

konststad behövs en tydligare inriktning och långsiktig planering vad gäller 

Konstmuseet och skulpturstadens framtid. Detta för att ge stadens invånare 

och besökare en kvalitativ helhetsupplevelse som får dem att vilja återkomma 

och även rekommendera andra ett besök i Borås.        

Ärendet i sin helhet 

Den offentliga konsten i Borås – unik och identitetsskapande 

Skulpturstaden Borås har blivit ett begrepp som har placerat Borås på 

konstkartan i Sverige men lockar även den bredare publiken. Boråsarna är 

engagerade, delaktiga och stolta över sin konst, det är många som känner till 

namnen på skulpturerna, vilket vittnar om att man som invånare identifierar sig 

med och uppskattar de konstnärliga avtrycken runt om i staden.  

Kulturförvaltningen ser den offentliga konstens roll i Borås som något av det 

mest signifikanta och utmärkande för staden. Konsten/skulpturerna och det 

textila arvet som förädlats och utvecklats genom åren är det som profilerar 

Borås som en betydande kulturstad och som gjort och fortfarande gör staden 
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känd och intressant att uppleva och besöka.  

Borås var tidig med sina konstsatsningar men idag finns fler platser och städer 

än Borås som förstår att satsa på konst eftersom detta har en stark 

attraktionskraft på tillresande. Därför bör Borås som konststad utvecklas och 

spetsas till ytterligare. Varumärket måste både stärkas och vårdas. I jämförelse 

med andra ungefär jämnstora svenska städer som har konst som varumärke 

lägger Borås generellt sett mindre medel på konst. T ex lägger Örebro, Västerås 

och Uppsala betydligt mer på konst, både på sina museer, för konstinköp och 

på offentlig konst. 

Skulpturerna och den urbana konsten används ofta i marknadsföring både av 

näringslivet och av olika representanter för Borås stad. Ett mångårigt 

framgångsrikt samarbete med näringslivet har gjort avtryck i form av verk av 

världskonstnärer som staden inte skulle klarat att införskaffa på egen hand. I 

Västra Götalandsregionen anses Borås vara en av de viktigare aktörerna inom 

konstområdet och har regionala uppdrag avseende den offentliga konsten på 

olika sätt, bl a rörlig bild och Lars Tunbjörks konstnärsskap.  

Demokratiperspektiv – tillgänglighet  

Den offentliga konsten är en demokratisk och tillgänglig konstform. I Borås 

möts man av skulpturer inne i staden, man behöver inte söka upp konsten, den 

finns överallt i centrum och är tillgänglig för alla. Den offentliga konsten är 

permanent och vänder sig direkt till invånarna som bor eller rör sig kring en 

specifik plats och inte enbart till intresserade besökare som självmant söker upp 

museer och gallerier. Detta anser Kulturförvaltningen är en av de främsta 

styrkorna avseende den offentliga konsten i vår stad. 

Nuläget 

Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 

runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 

bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 

kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 

dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 

kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 

attraktiviteten. 

Vård och underhåll 

Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 

och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 

vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 

underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 

ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 

genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 

utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 

Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 

staden får ut av konstsatsningar 

I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 

kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 
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Frågeställningen ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa ryktet som  skulpturstaden-

textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt lyskraft?” är 

fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 

en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  

Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 

skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 

mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 

för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 

och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 

samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 

Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 

producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 

Tyvärr är museilokalerna inte längre ändamålsenliga. Samtidskonsten ställer 

andra krav på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är 

otillgängliga och utgör numera både en säkerhets- och 

enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att utveckla Lars Tunbjörks centrum i 

samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas i de nuvarande lokalerna.  

Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 

utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 

Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 

konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 

Borås blir en konststad med nationell och internationell lyskraft. 

Samverkan 

FSG 2019-10-15 

Beslutet expedieras till 

1. Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef, eva-lotta.franzen@boras.se 

2. Eva Eriksdotter, museichef, eva.eriksdotter@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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