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Granskningsyttrande 2 planändring för Byttorpshörn 1.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

      

Sammanfattning  

Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 

bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. Sammanlagt föreslås cirka 70 

lägenheter fördelade i 2 byggnadsvolymer i 4-5 våningar samt tillhörande 

parkeringsplatser i parkeringsdäck.  

Granskning 1 av detaljplan för Byttorpshörn m.fl. pågick under tiden 29 mars – 

29 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.  

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur planarbetet och 

antagits av Kommunfullmäktige. För aktuell del vid Byttorpshörn 1 kräver de 

ändringar som gjorts i detaljplanen att förslaget skickas ut på en andra 

granskning. Detta avser framförallt ändringar av bebyggelsens höjd för att 

möjliggöra lokaler i bottenvåningarna samt planområdets omfattning och 

avgränsning.       

I den tidigare granskningsomgången tillstyrkte Kommunstyrelsen planförslaget 

men konstaterade att det saknades köpeavtal mellan kommunen och 

exploatören på Byttorpshörn. Detta avtal är nu tecknat av exploatören och 

föreslås godkännas av Kommunstyrelsen i särskilt beslut.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning inkl utlåtande, 2019-08-06 

2. Plankarta, 2019-08-06 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Kerstin Hermansson 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet 
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 
1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i 
bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. 

Sammanlagt föreslås ca 70 lägenheter fördelade i två bygg-
nadsvolymer i 4-5 våningar. Detaljplanen är förenlig med 
Borås översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen 
Byttorp. 

Granskning 1 av detaljplan för Byttorpshörn m.fl. pågick 
under tiden 29 mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i ett utlåtande. 

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur 
planarbetet och antagits av Kommunfullmäktige. För aktuell 
del vid Byttorpshörn 1 har beslutats att de ändringar som 
gjorts kräver att förslaget skickas ut på en andra granskning. 
Detta avser framförallt ändringar av bebyggelsens höjd för 
att möjliggöra lokaler i bottenvåningarna samt planområdets 
omfattning och avgränsning. 

Översiktskarta med planområde
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten 
Byttorpshörn 1. 

Planområde
Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen 
Byttorp. Planområdets storlek är ca 9000 m2. Inom detalj-
planeområdet finns 2 fastigheter. Borås Stad äger fastigheten 
Lundby 1:1. HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad 
HSB, äger Byttorpshörn 1. Mindre delar av respektive 
fastigheter kommer att överlåtas/förvärvas för att möjliggöra 
detaljplanen.

Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, 
i väster av privatägd bostadsbebyggelse, i öster av industri-
fastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P137 för området anger Kvartersmark 
- bostäder och centrum samt Allmän plats - gatu- och 
parkmark. Detaljplanen är från 1941 och genomförandetiden 
har gått ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att 
ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden prövar möjligheten 
att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. Samhällsbygg-
nadsnämnden gav 2012-01-19 i beslut § 8 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs 
utvidgades planområdet till att inbegripa även fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2. 

Mot bakgrund av att plan- och bygglagen ändrats och att det 
finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs 2012 
beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-28 i beslut 
§ 208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
avsluta planärendet P22/10 samt att ge Samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att upprätta ett nytt planärende för ovan 
berörda detaljplaneområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 
41 att godkänna att förvaltningen går vidare med föreslagna 
volymer i form av 6 våningar till samråd. 

Planchefen beslutade 2017-02-22 via delegation i beslut 
§ Pl 2017-000003 att sända planen på samråd. Samrådet 
pågick under tiden den 1 mars – den 10 april 2017. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-15 i beslut §58 
att skicka detaljplanen på granskning. Granskningen pågick 
under tiden 29 mars – 29 april 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i ett utlåtande. 

Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur planarbetet och 
antagits av Komunfullmäktige. För aktuell del vid Byttor-
sphörn 1 har beslutats att de ändringar som gjorts kräver att 
förslaget skickas ut på en ny granskning.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet 
Byttorp i sydväst och Getängens industriområde i nordöst. 

Närliggande bebyggelse är till övervägande del uppförd som 
mindre flerbostadshus med lägenheter - enstaka ”Egna Hem” 
från 1920-talet utmed Ribbingsgatan, samt i huvudsak något 
större flerfamiljshus från 1930-1960-talet utmed Alingsåsvä-
gen.    

Befintlig bebyggelse längs med Alingsåsvägen norr om 
Byttorpshörn 1 utgörs av tegellameller i fyra våningar som 
ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om Byttorp-
stå, längs Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt centrum med 
skomakeri och restaurang. Söder om planområdet på väster 
sida om Alingsåsvägen finns en blomsterbutik och ett bageri.  

Området omfattas av/ligger i anslutning till kulturmiljöpro-
grammets utpekade område nr 18 ”Nedre Byttorp”. Bebyg-
gelsen beskrivs så här i programmet:

Karaktäriserande för Byttorp är en tvåvånings spritputsad 
byggnad med avsmalnande gavelspetsar på sadeltaken. Vissa 
av husen varierades med olika entrépartier, fönstersättningar, 
frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har 
idag genomgått relativt stora förändringar vad gäller detaljer 
och fasadförändringar men helhetsintrycket bestående av 
i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar med mera 
består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av 
hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1, Borås, upprättad den 13 juni 2019.
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Kv. BYTTORPSHÖRN
2017-01-25 Ansvarig: DW Projektnr: 25 16.005

SEKTION AA - FASAD MOT ÖSTER

SEKTION BB - SEKTION FASAD MOT NORR

Sektion A-A -  längdsektion genom fastigheten Byttorpshörn.

bef. bef. 

Illustrerat förslag - Illustrerad bebyggelseutformning föreslår gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. 

bef. 

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarters-
struktur med oregelbundna terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer (Värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun, Borås 2000).

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 
bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. 

Sammanlagt föreslås cirka 70 lägenheter fördelade i 2 bygg-
nadsvolymer i 5 våningar samt tillhörande parkeringsplatser 
i parkeringsdäck. Bebyggelsen regleras med maximal höjd 
och inte med våningsantal, vilket innebär att våningsantalet 
kan skilja något beroende på våningshöjd, bjälklag och 
byggnadsteknik. 

ALINGSÅSVÄGEN 76

+160,5

+157,5

+164,0 

+167,775

Ny bebyggelse

Bef. bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Uteplats/gård

A

A
vy1

vy2

vy3
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen från söder. Bebyggelsen placeras i direkt anslutning mot Alingsåsvägen för att åstadkomma största 
möjliga friytor på tomten i väster. Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler i bottenplan längs med Alingsåsvägen (vy 2).

Fotomontage utmed Alingsåsvägen tittande mot väster (vy 3).

Foto utmed Alingsåsvägen mot Byttorpshörn som det ser ut idag.
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ALINGSÅSVÄGEN 76

+160,5

+157,5

+164,0 

+167,775

Ny bebyggelse

Bef. bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Uteplats/gård

+161

+162,5

+159,5

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 möjliggör detaljplanen 
bebyggelse på föreslaget parkeringsdäck som en del i att göra 
detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget 
inte för avsikt av uppföra bebyggelsen.

På fastigheterna Byttorpshörn 1 ges möjlighet att inrymma 
centrumverksamhet i en begränsad omfattning.

Stadsbild och gestaltning
Ny bebyggelse förhåller sig främst till bebyggelsen längs 
Alingsåsvägen och dess påverkan på bebyggelsemiljön på 
Nedre Byttorp bedöms vara av mindre omfattning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det kultur-
historiska värdet i området skulle minska i sådan omfattning 
att det förvanskas.

Användningen ändras inte i jämförelse med äldre detaljplan 
och den för kulturmiljön viktiga gatustrukturen i Byttorp 
påverkas inte vilket innebär att såväl områdets dokument-
värden som upplevelsevärden kommer att bevaras i allt 
väsentligt.   

Bebyggelsen på fastighet Byttorpshörn 1 placeras med 2 
meter bred förgårdsmark längs med gatan. Planen medger 
en fyravåningsbyggnad längs med gatan samt en femvå-
ningsbyggnad i planområdets norra del. Entréer vänds in 
mot den gemensamma gård som skapas mellan byggnaderna. 
Byggnadsarean (fotavtrycket på marken) för tillkommande 
bebyggelse regleras i detaljplanen till 1850 m2.

Planlösningarna behöver utformas som genomgångslägen-
heter utmed vägen där hälften av bostadsrummen ska vara 
vända mot ljuddämpad sida för att uppfylla bullerkraven. 
Mellan ny bebyggelse skapas en gård som med bullerskärm 
uppfyller kraven för ljudnivå vid uteplats. 

Byggnaden som föreslås på parkeringsgaraget vid Byttorps-
hörn 1 kan av bullerskäl endast uppföras som smålägenheter. 
Bebyggelsen medges vara ca 4 våningar hög. I illustrationen 
redovisas ett förslag framtaget som visar på en volym och 
placering som är anpassade för att möjliggöra acceptabla ljus- 
och utsiktsförhållanden för omgivande bebyggelse.

In- och utfarter samt parkering.

Utfart som tas bort flyttas till nytt läge

Befintlig utfart till gård och p-däck

12 p-platser

Gård - 
4 p-platser

56 p-platser i p-däck, 
möjligt att bygga på 
med bostäder ovanför

Nytt läge för utfart
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Utdrag ur solstudie för planområdet under vårdag jämning- fler vyer återfinns i bilagd studie

21 mars - kl 9:00 21 mars - kl 11:00

21 mars - kl 14:00 21 mars - kl 16:00

ALINGSÅSVÄGEN 76

+160,5

+157,5

+164,0 (ENL DP SAMRÅD)

+167,775

(+164,5 ENL. DP SAMRÅD)

Kv. BYTTORPSHÖRN
2019-03-13 Ansvarig: DW Projektnr: 25 16.005

Utdrag ur solstudie för planområdet under vårdag jämning- fler vyer återfinns i bilagd studie

Fasad mot Alingsåsvägen

+167,775 NOCKHÖJD

PLAN 1 FG +149,3

PLAN 6 (vind)  FG +163,775

VÅNING 2

VÅNING 1

VÅNING 3

VÅNING 4

VÅNING 5

VÅNING 6

+167,575 HISSTOPP

GÅRD +149,3
TROTTOAR +148,6

PLAN 1 FG +149,3

BYGGNHÖJD  FG +165,1

Kv. BYTTORPSHÖRN
2019-03-13 Ansvarig: DW Projektnr: 25 16.005

Sektion genom hus 1, Alingsåsvägen till vänster
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Längs med Alingsåsvägen ställs krav på att fasaden ska vara 
i genomsiktligt material med minst 30 % för att bidra till en 
ökad upplevelse av trygghet i gaturumet. 

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 70 stycken nya lägen-
heter.

Totalt möjliggör planen 10400 kvm BTA bostäder inkluderat 
byggrätt för befintlig bebyggelse. Detta möjliggör för cirka 
120 tillkommande lägenheter.

Arbetsplatser och kommersiell service
Planen tillåter att centrumverksamhet möjliggörs för 
handel eller annan verksamhet i bottenvåningarna inom 
planområdet vilket på sikt kan generera nya arbetsplatser. 
Längs Alingsåsvägen säkerställs möjligheten till lokaler i 
bottenvåningarna genom bestämmelse som ställer krav på 
bjälklagshöjd samt krav på genomsiktlighet i fasad.

Offentlig service
Närmaste förskola ligger på cirka 300 meters avstånd 
(Byttorpgårdens förskola). Närmaste skola på ungefär 500 
meters avstånd (Byttorpskolan). 

Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och angöring till och inom 
byggnaderna kan och ska placeras för att uppfylla krav på 
tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer ska 
utformas att vara tillgängliga för personer med funktionsva-
riationer.

Sol- och skuggstudie
En solstudie har tagits fram för att visa på konsekvenser av 
utbyggnadsförslaget. 

Av studien framgår att ljusförhållandena klaras inom planom-
rådet i föreslagen skiss. Viktigt att beakta är hur ljusförhållan-
dena påverkar befintlig byggnad på fastighet Byttorpshörn 1 
om en påbyggnad på kommande parkeringsdäck genomförs. 
Det är därför viktigt att en eventuell påbyggnad placeras så 
att närliggande lägenheter får acceptabla ljusförutsättningar.

Studien visar även att gården mellan tillkommande byggnader 
i väster, såsom den idag är utformad, ger acceptabla ljusför-
hållanden. Att göra gården mindre än illustrationen bedöms 
riskera negativa konsekvenser för lägenhetskvaliteterna och 
är ej lämpligt.

3. Gator och trafik
Gatunät
Alingsåsvägen löper genom planområdets södra del. Vägen 
är utpekad i funktionellt prioriterat vägnät. Detaljplanen har 
anpassats för att möjliggöra en framtida breddning av vägen 
med två meter.

På lång sikt arbetar Borås Stad, utöver den alternativa 
sträckning vid Viaredsmotet som föreslås i ÅVS Noden, 
aktivt med att hitta alternativa förbindelser som kan avlasta 
väg 180. Detta för att kunna möjligöra en överflyttning av 
biltrafik till andra vägar och därmed göra plats för en bättre 
framkomlighet för kollektivtrafik.

Gång- och cykeltrafik
Trottoar finns på båda sidor av Alingsåsvägen. Trottoaren 
längs vägens södra sida är även anpassad med en sådan 
bredd att den rymmer cykeltrafik. 

Kollektivtrafik
I anslutning till detaljplaneområdet i öster finns en busshåll-
plats som trafikeras ungefär var tionde minut (linjerna 2, 8, 
21 och 153 men även linje 3 och nya linje 19 från och med 
2 april 2017. Linje 550 som är en regional linje mellan Borås 
och Alingsås trafikerar även hållplatsen. Tillgängligheten till 
kollektivtrafik är god.  

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är den huvudsakliga kommunikationsleden 
mellan Borås och Alingsås och trafikeras av cirka 12000 
fordon per dygn (ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 
km/h. 

Alingsåsvägen är idag ansträngd av mycket biltrafik vid 
vissa tidpunkter. Tillkommande bebyggelses trafikalstring 
bedöms vara liten och bedöms inte påverka situationen i den 
omfattningen att några åtgärder behöver vidtas.

En åtgärd som funnits med i kommunens infrastruktur-
planer sedan lång tid tillbaka är att bygga väg 180 i en ny 
sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult. 
Effekten av åtgärden är en avlastning av befintlig sträcka 
(väg 180) med storleksordningen 4 500 fordon/vardagsdygn 
(Trafikverkets beräkning) genom Borås. Baserat på analys-
resultaten och den positiva bedömningen av nyttoeffekterna 
rekommenderas att denna åtgärd studeras vidare som en 
långsiktig hantering av de ökande trafikmängderna på vägen.

Vidare har Borås Stad påbörjat ett arbete med att ta fram en 
trafikplan för en förbättring av trafiksituationen i Borås där 
väg 180 förbi aktuella delar i Byttorp ingår.

Sektion genom hus 1, Alingsåsvägen till vänster
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En trafikutredning har gjorts för att utreda tillkommande 
utfarter till Alingsåsvägen. Se sammanfattning under rubri-
ken Angöring och utfarter.  

Ribbingsgatan trafikeras av cirka 500 fordon per dygn 
(ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 km/h. 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna. 
Vid beräkning av parkeringsbehovet har Borås Stads parke-
ringsregler använts som underlag.

Vid Byttorpshörn planeras för 72 parkeringsplatser vilket 
täcker behovet för både befintlig och tillkommande bebyg-
gelse. Parkeringsdäcket under bostäderna vid Byttorpshörn 
rymmer 54 parkeringsplatser, 5 besöksparkeringar förläggs 
på gården. I planområdets östra del tillskapas 13 parkerings-
platser. 

Cykelparkering
För Byttorpshörn krävs att cirka 160 nya platser för cykelpar-
kering skapas.

Angöring och utfarter
Vid Byttorpshörn flyttas den längst i norr liggande utfarten 
till nytt läge för att bättre möjliggöra angöring till gård och 
parkering. Befintlig utfarts nya läge är, i enlighet med den 
trafikutredning som gjorts, (Sweco 2016-04-16) placerad 
med något bättre siktförhållanden. Därmed tillförs ingen 
ytterligare utfart och förhållandena bedöms snarare leda 
till en förbättring än en försämring av vägstandarden längs 
Alingsåsvägen. Plankartan reglerar området runt utfarter/
infarter med sikttrianglar.

Riksintressen
Planområdet ligger inom 150 meter från Kust-till-Kustbanan 
(järnväg med farligt gods). En längre beskrivning rörande 
påverkan återfinns under rubriken störningar på platsen; 
risker. 

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

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsma-
gasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord 
yta ska anläggas.

Fjärrvärme, el, tele och fiber
Byttorpshörn kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger 
respektive del av planområdet. Den befintliga byggnaden 
på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. Fjärrvärmeled-
ningen som ansluter till byggnaden på  Byttorpshörn kan 
behöva flyttas. Flytten av ledningen bekostas av exploatören. 

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
Avfallshanteringen för Byttorpshörn föreslås ske genom 
separata återvinningshus på gården märkta avfall i illustra-
tionen. Gårdsytan har anpassats för angöring av återvin-
ningsfordon. 

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. 

Angöring med sopbil sker genom backvändning på 
tomtmark vilket accepterats av Borås Energi och Miljö då 
föreslagen lösning bedömts bli bättre än dagens situation.

5. Mark
Natur och vegetation
Marknivån på fastigheten Byttorpshörn 1 varierar mellan ca 
+140 och +150 och sluttar i huvudsak åt öster.

Delar av fastigheten Byttorpshörn 1 används idag som 
parkering. Ny bebyggelse med tillhörande gårdsytor bedöms 
inte förstöra några natur- eller rekreationsvärden på platsen 
utan snarare vara positivt för området.

Lek och rekreation
Lek i det direkta närområdet kan ske på gårdarna i anslutning 
till föreslagen bebyggelse. 

Större lekplatser finns i anslutning till förskolorna och 
Byttorpskolan ca 400 meter nordväst om planområdet. 

Planområdet ligger ca 500 meter från rekreationsområdet 
Rya Åsar med tillgång till motionsspår, grillplatser och fina 
naturupplevelser.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och radon
En geoteknisk utredning har tagits fram. I utredningen 
framkommer att konsekvenserna av planförslaget inte 
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kräver särskilda restriktioner med avseende på stabilitet eller 
sättningar. Detta gäller med förutsättning att ytlig, lös jord 
schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av planerade 
byggnader. För permanenta slänter i den naturliga jorden 
bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd och grundvattenytans 
läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid nivåskillnader på 
upp till 2 meter. Vid större nivåskillnader bör släntlutningen 
inte överstiga 1:2.

Vid Byttorpshörn påvisas i radonmätningar på normal- till 
högradonmark. Därför ska radonsäkert utförande beaktas 
enligt Boverkets anvisningar. Detta innebär att byggnads-
delar som står i kontakt med marken skall utformas så att 
luft från marken förhindras att tränga in. I övriga delar av 
planområdet ska radonskyddat utförande beaktas.

Utredningen rekommenderar att planerade byggnader 
grundläggs med plattor eller grundsulor på befintlig, naturlig 
jord efter att organisk jord schaktats bort, alternativt via ett 
lager med packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten.

Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej förekom-
ma inom planområdet med förutsättning att ytlig, lös jord 
schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av planerade 
byggnader.

Planerade byggnader föreslås grundläggas med plattor eller 
grundsulor på befintlig, naturlig jord efter att organisk jord 
schaktats bort, alternativt via ett lager med packad fyllning av 
friktionsjord eller sprängsten.

Kontroll av bärighet och sättning ska utföras i samband 
med detaljprojektering av markarbeten och byggnadernas 
grundläggning.

Förorenad mark
I den geotekniska utredning som tagits fram beskrivs även 
markmiljön. I utredningen framgår att riktvärden för känslig 
markanvändning (enl. Naturvårdsverket) underskrids. 
Därmed finns inte krav på redovisning av massorna (jord 
m.m.) under förutsättning att de återanvänds inom fastighe-
ten. Inga miljö- eller hälsorisker har bedömts inom området.

Jordschaktning kommer att behöva utföras inför nybyggna-
tion. Schaktmassor bör återanvändas inom området om 
möjligt. 

För blyhalterna ligger dessa i nivå med mindre än ringa risk. 
Ska massorna återanvändas utanför området gäller anmäl-
ningsplikt enligt Miljöförvaltningen.

Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning 
i mark är inte tillåtet. Utredning rörande geotekniska 
förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhand-
lingarna. Rekommendationen är att transportera asfalten till 

en anläggning för återvinning av asfalt. Restriktioner kan 
förekomma i känsliga områden. Kontakta Miljöförvaltningen 
i samband med bygglovskedet. 

Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten 
genast underrättas om det upptäcks en förorening och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid 
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare 
är känd.

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 finns grundvattenrör som 
visar att grundvattnet ligger ca 8 meter under markytan.

Om (i samband med att underjordiska källare planeras) åtgärd 
utförs som kan innebära bortledning av grundvatten innebär 
detta en vattenverksamhet som regleras i 11 kap. miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhål-
landena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig 
ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vatten-
vårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra 
denna bedömning.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed inte 
påverka vatten med fastställd MKN, vare sig grundvatten 
eller ytvatten. 

Den 30 november 2017 genomförde ÅF Infrastructure AB 
en detaljerad provtagning på fastigheten Byttorpshörn 1 
i uppdrag av HSB Fastighetsförvaltning Göta AB. I den 
översiktliga provtagningen som skett på platsen kunde 
föroreningar på ett flertal punkter identifieras. Historiskt har 
ingen industri dokumenterats på fastigheten, dock kan det 
ses av historiska flygbilder att det funnits en mindre byggnad 
som rivits.

I rapporten om analysresultaten från den detaljerade provtag-
ningen finns det beskrivet att det på ett flertal provpunkter 
överstiger känslig markanvändning (KM) och även mindre 
känslig markanvändning (MKM). Alifater C16-C35, zink och 
bly är de ämnen som har ett högt analysresultat.

De rekommenderade åtgärder som föreskrivs i rapporten 
bedömer Miljöförvaltningen vara godtagbara ur miljösyn-
punkt. 

Innan efterbehandling av mark vidtas i området ska en 
anmälan om efterbehandling av eller grävning i förorenad 
mark lämnas in till Miljöförvaltningen.

Vid efterbehandling kan Miljöförvaltningen komma kräva 
fler provtagningar för att kontrollera föroreningarnas utbred-
ning.
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6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökonsekvensnorm för vatten

Planändringen innebär inte en ändrad markanvändning men 
en viss förtätning, och alltså mer hårdgjorda ytor. Detta 
kan innebära en viss ökning av flöden vid stora regn, men 
det i sig bedöms inte innebära en försämring av MKN-
parametrar.

Planbestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom 
kvartersmarken införs på plankartan. Borås Stad kan som 
huvudman för det kommunala systemet ställa krav på att 
kvantitet och kvalitet inte försämras samt att häftiga flöden 
undviks.  
 
Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.  
 
 
7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att utgöra en 
entré för stadsdelen Byttorp och integrerar sig i den befint-
liga gatustrukturen. Ny bebyggelse placeras på mark som 
idag används för parkering.

Ny bebyggelse kan på sikt skapa ett rikare stadsliv längs med 
vägen. Att röra sig längs med en gata kantad av byggnader 
med lokaler i bottenvåningen är intressantare och mer 
promenadvänligt än dagens utformning. Genom sitt läge i ett 
redan befintligt stadsområde kan tillkommande bebyggelse 
dra nytta av mycket av den samhällsservice som redan finns i 
området. 

Närhet till kollektivtrafik skapar goda möjligheter att röra sig 
i området för ungdomar och de utan bil.

Mötesplatser
Illustrerad bebyggelseutformning (se illustration) föreslår 
gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade 
Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. Längs med 
Alingsåsvägen ges en mer offentlig gestaltning. På så sätt kan 
en tydlighet mellan privat/offentligt skapas som ger trygghet 
för de som vistas i stadsrummet.

Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler (centrumän-
damål) i bottenplan längs med Alingsåsvägen. Detta skulle 
på sikt kunna bli en del av omvandlingen från väg till ett 
urbant stråk och fungera som en av flera mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Risk
Utifrån kända förutsättningar bedöms att en separat riskut-
redning inte behöver tas fram i samband med planen. 

Planområdet ligger på 100-300 meters avstånd till Kust-till-
kustbanan. Planerad markanvändning är flerbostadshus. För 
flerbostadshus krävs ett skyddsavstånd på minst 40 meter 
för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig 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 inte finns behov av 
ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Räddningstjänstens bedömning
Inga ytterligare brandposter krävs för ny bebyggelse. I 
dagsläget finns en brandpost 30 meter från fastighetsgräns.

Möjlighet ska finnas att förhindra att släckvatten når dagvat-
tensystemet från planerat parkeringsgarage.

I samråd med räddningstjänsten har konstaterats att planerad 
utformning uppfyller kraven på utrymning av samtliga 
lägenheter.

Buller och vibrationer
Från den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning 
av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från 
spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån 
nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder 
större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 
55 dBA. 

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och 
kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. Eftersom de 
aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, 
gäller övergångsbestämmelsen till den bestämmelsen. Detta 
innebär att de nya bestämmelserna kan tillämpas på planä-
renden som påbörjats från och med den 2 januari 2015.

Förordningen om trafikbuller anger vidare att om riktvärdet 
60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en skyddad 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
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Generellt krävs, för att ny bebyggelse ska klara bullerkraven, 
att bebyggelsen placeras så att ljuddämpad sida kan åstad-
kommas. Med genomgående lägenheter och bebyggelse som 
placeras med långsidan mot Alingsåsvägen minskar bullret 
från den största bullerkällan. Vidare har ytterligare åtgärder 
vidtagits som synliggörs i bullerutredningen som visar hur 
föreslagen utformning hanterar omgivande buller.  

För Byttorpshörn visar beräkningarna att ljudnivåerna inom 
det aktuella området blir som högst vid fasader riktade ut 
mot Alingsåsvägen. Bebyggelsens långsida mot vägen samt 
dess kortsidor erhåller ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 
riktvärdet 65 dBA ekvivalet ljudnivå.

Hus 1 erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 
55 dBA. För att säkerställa att ej maximala ljudnivåer från 
järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för ett fåtal bostäder 
så placeras en skärm utmed fasad (se röd markering i figur 
på bilden bredvid). Skärmen ska anslutas tätt mot fasad och 
sträcka sig från mark till tak på byggnaden. Skärmen ska 
sträcka sig ut minst 1,5 meter från fasad. Utförande med 
skärmplacering enligt ovan säkerställer att hela fasaden mot 
norr erhåller maximala ljudnivåer från järnväg som under-
skrider riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Med de åtgärder som föreslås uppfyller samtliga bostäder 
kraven som ställs i bullerutredningen. 

Bullerutredningen utgår från föreslagen illustration som visar 
en av flera möjliga utformningar. I utredningen framgår att 
med föreskrivna riktvärden kan den utformning som presen-
terats accepteras. Det kan däremot finnas andra varianter 
av utformning, placering och tekniska lösningar som även 
de medför att riktvärdena klaras. Med hänsyn till detta har 
buller reglerats som en övergripande planbestämmelse i 
plankartan enlig följande:

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

Vid en ändrad utformning/disposition av bebyggelsen ska en 
ny bullerutredning tas fram som säkerställer att riktvärdena 
i trafikbullerförordningen uppfylls. Med dessa regleringar 
bedöms plankartan regleras i den omfattning som krävs 
enlig syftet med detaljplanen det vill säga att kunna uppföra 
bostäder men inte att styra exakt hur det ska göras. På detta 
vis slås fast att gällande riktlinjer ska följas men möjliggör för 
om någon annan god lösning skulle uppkomma i samband 
med bygglovet och därmed prövas där.

Nuvarande Bullersituation inom planområdet - Borås stads översiktskarta

Ekvivalent ljudnivå (dBA) 2 meter över mark vid Byttorpshörn med föreslagen    
ny bebyggelse - Soundcon

Hus 1

Hus 2
Hus 3
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Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen VÄG visar att Alingsåsvägen ska ha kvar sin 
användning som en väg till, från och genom en tätort. Inom 
bestämmelsen finns även möjlighet till gång- och cykelvägar.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
bostäder uppföras.

Bestämmelsen C (Centrum) tillåter all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. 
Bestämmelsen begränsas till att gälla för byggnadernas 
bottenvåningar.

Bestämmelsen E (Teknisk anläggning) tillåter att en transfor-
matorstation får byggas inom fastigheten Byttorpshörn 1.

Utformning av kvartersmark                
Bestämmelsen om föreskriven nockhöjd över stadens 
nollplan anger bostadsbebyggelsens höjd mätt till takets 
nock. Därutöver får antenner och master sticka upp. 

Bestämmelsen punktstreckad linje med ringar anger förbud 
mot utfart för att styra var in- och utfarter mot Alingsås-
vägen ska placeras. Bestämmelsen prickad mark anger att 
byggnad inte får uppföras.

Bestämmelsen ”Området är bullerutsatt. Byggnader ska 
placeras och utformas så att gällande riktvärden för vägtra-
fikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella 
föreskrivna riktlinjer gäller att varje bostad ska ha tillgång till 
en skyddad uteplats och att minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en ljuddämpad sida.” införs på plankartan. 
Detta ställer bland annat krav på rumsdisponering i lägenhe-
ter, bullerskärmar och bullerplank i de lägen där ljudnivåerna 
överskrids för lägenheter och gemensamma uteplatser. 

Bestämmelsen e000 anger exploateringens nyttjandegrad i 
kvadratmeter byggnadsarea, vilket betyder hur stor yta på 
marken som man får bebygga. 

Bestämmelsen u visar att det finns ledningar i marken som 
man inte får bygga på.

Bestämmelsen f1 föreskriver att inom egenskapsområdet ska 
bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd mellan 
golv och tak. Detta för att säkerställa att det för gatulivet 
viktiga lägen för lokaler/verksamhet enkelt kan iordningstäl-
las.

Bestämmelse om 30 % av fasadytan i bottenvåning ska 
vara fönster, dörrar, öppningar eller indrag har införts för 
bebyggelsen längs Alingsåsvägen. Detta för att fasaden ska 
upplevas öppen och bidra till upplevd trygghet längs med 
Alingsåsvägen.

Bestämmelsen p1 anger att huvudbyggnad ska placeras högst 
4 meter från  plangräns vid Alingsåsvägen för att säkerställa 
storleken på bakomliggande gårdsrum.

Bestämmelse som anger att balkonger placerade på en höjd 
om minst 3 meter över markplan tillåts kraga ut över prick-
mark med som mest 2 meter har införts och gäller för hela 
planområdet.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I enlighet med Borås vision är detaljplanen en del i följande 
visionsarbete; 

 » Förtätning i kollektivtrafiknära områden så att kollek-
tivt resande sker i större utsträckning.

 » Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande 
med en minimerad förbrukning av vatten och energi, 
en medveten avfallshantering samt materialval som inte 
innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Översiktlig planering 
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP18, anger ett antal 
övergripande strategier för vilka ett flertal bedöms vara 
aktuella och ligga i linje med det detaljplanen föreslår,

• Staden ska ”växa inifrån” där nya områden integreras i 
den redan byggda miljön. 

• Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, 
mindre centrum och stadsdelstorg.

• Den täta bebyggelsen ska rymma en blandning av 
människor och funktioner.

• Närheten till skog och mark och vattendrag värnas 
genom att vi håller ihop bebyggelsen i tätorterna

• Det ska byggas där kollektivtrafiken redan är stark.
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Miljömål 
Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå miljö-
målen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av genom-
förandet av planförslaget eller medföra någon skillnad mot 
dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Detta bedöms kompenseras av att det ligger nära 
centrum/service med goda förbindelser till kollektivtrafik 
och väg för gång- och cykel. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa hur buller kommer att påverka boendemiljön. 
En bullerutredning har därför tagits fram, beskrivits och 
bifogats handlingen.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

 » är förenlig med översiktsplanen.

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

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut. Kostnaden för detaljplanen regleras 
istället i plankostnadsavtal.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » PM - Byttorp trafikutredning (SWECO 2016-04-13).

 » Bullerutredning för Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, 
Borås (Soundcon, 2017-06-29). 

 » Byttorpshörn, Borås, PM Geoteknik (ÅF, 2017-05-11).

 » Solstudie, Krook & Tjäder.

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

Plankonsult har varit Krook & Tjäder AB genom Petter Frid. 
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson och 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
plan- och bygglovschef  plankonsult  
    Krook & Tjäder AB
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Granskning
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Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2019-06-13

Michael Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt Krook & Tjäder
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Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2019-06-13

Upprättad 2019-06-13

Mätklass II
Grundkarta

BC

VÄG

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

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik mellan områden

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Största medgivna byggnadsarea inom egenskapsområdet begränsat i m2.e000

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte förses med byggnad bortsett från ramper och trappor.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

Utformning
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Släckvatten får ej påverka dagvattensystemet.

Planområdet ligger inom normal- till högriskområde för radon.

Asfalten understiger 70 ppmPAH-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Utredning rörande
geotekniska förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhandlingarna.

Innan efterbehandling av mark vidtas i området ska en anmälan om efterbehandlng av eller grävning i
förorenad mark lämnas in till Miljöförvaltningen.

Utformningen i aktuellt förslag uppfyller riktlinjerna enligt trafikbullerförordningen. Vid en ändrad
utformning ska en ny bullerutredning tas fram som säkerställer att riktvärdena i trafikbullerförordningen
uppfylls.

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan

Störningsskydd
Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för
vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktlinjer gäller att varje
bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats och att minst hälften av botadsrummen vara vända mot
en ljuddämpad sida.
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Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Mot Allingsåsvägen ska minst 30% av fasaden i bottenvåningen vara fönster, dörrar, öppningar och
indrag, varav minst 2/3 ska vara i genomsiktligt material.

Inom egenskapsområde ska bottenvåning utformas med minst 2,7 meters
höjd mellan golv och tak.

f1

Huvudbyggnad ska placeras högst 4 meter från användningsgräns vid
Alingsåsvägen.

p1

E Teknisk anläggning - transformatorstation

Balkonger placerade på en höjd om minst 3 meter över markplan tillåts kraga ut över prickmark med
som mest 2 meter.
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Inledning 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjlig-
göra för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn samt del 
av Lundby 1:1. Detaljplanen är upprättad på initiativ av 
exploatören. Planen medger användning för bostäder (B), 
centrumändamål (C) och teknisk anläggning – transforma-
torstation (E). 

Organisatoriska frågor 
Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med standard planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  1 kvartalet 2017
Granskning 1 1 kvartalet 2018
Granskning 2 2 kvartalet 2019
Antagande 3 kvartalet 2019 
Laga kraft 4 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen 
vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras 
eller upphävas om berörda fastighetsägare motsätter sig 
det. Undantag från detta är om nya förhållanden av stor 
allmän vikt som inte kunde förutses vid planläggningen har 
uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindel-
ning eller bestämmelser om rättighetsområden införs. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen gälla och 
ge byggrätt som tidigare men kan då upphävas eller ändras 
utan att de rättigheter som uppkommit med planen behöver 
beaktas.  

 
 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar 
den allmänna platsen del av Alingsåsvägen och Ribbingsga-
tan. Exploatören ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel av 
kvartersmark på egen fastighet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar fastigheten Lundby 1:1 som ägs av 
Borås Stad, samt Byttorpshörn 1 som ägs av HSB Gambrinus 
nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB.

Avtal
HSB förvärvar två markområden (ca. 70kvm + 80kvm) av 
kommunen för att kunna genomföra sin bebyggelse. HSB 
avyttrar ett markområden (ca. 100kvm) till kommunen som 
är planlagd som allmän plats.

Köpeavtal alternativt överenskommelse om fastighetsregle-
ring ska undertecknas och godkännas av kommunstyrelsen 
innan detaljplanen antas.

 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 13 juni 2019 .

Fastighetsbildning
Del av kommunens fastighet Lundby 1:1 regleras in i HSBs 
fastighet Byttorpshörn 1.
Del av HSBs fastighet Byttorpshörn 1 regleras in i kommu-
nens fastighet Lundby 1:1. 

Fastighetskonsekvenser
Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:  

Lundby 1:1
-Avstår mark, ca 80 kvm, figur 1, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark. 
-Avstår mark ca 70 kvm, figur 2, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark.
Bägge markområdena avses överföras till fastigheten 
Byttorpshörn 1. 

-Tillförs mark, ca 100 kvm, figur 3, som i äldre detaljplan 
varit, och i kommande detaljplan fortsätter vara allmän plats. 
Markområdet avses överföras från Byttorpshörn 1.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 13 juni 2019 .

Byttorpshörn 1
-Tillförs mark, ca 80 kvm, figur 1, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark.
-Tillförs mark, ca 70 kvm, figur 2, som i detaljplan kommer 
utgöras av kvartersmark. 
Bägge markområdena avses överföras från fastigheten 
Lundby 1:1.

-Avstår mark, ca 100 kvm, figur 3, som i äldre detaljplan 
varit, och i kommande detaljplan fortsätter vara allmän plats. 
Markområdet avses överföras till Lundby 1:1.

-Byggrätten för bostäder (B) ökar.
-Ny byggrätt för centrumändamål (C) tillskapas.
-Ny byggrätt för teknisk anläggning (E) tillskapas.

Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatören avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 

omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande.

Tekniska frågor 
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdena bedöms kunna anslutas till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. Om 
mer än 2500 kvm yta hårdgörs ställs krav på fördröjning av 
dagvatten. 

Fjärrvärme
Byttorpshörn kan ansluta till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger 
respektive del av planområdet. Den befintliga byggnaden 
på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. Fjärrvärmeled-
ningen som ansluter till byggnaden på Byttorpshörn kan 
behöva flyttas. Flytt av ledningen bekostas av exploatören.  

BYTTORPSHÖRN

Mark som HSB Gambrinus nr 5 i Borås 
AB tar över från Borås Stad - samman-
lagt 150 m2

Mark som Borås Stad tar över från HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB 
- sammanlagt 100 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1
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El, tele och opto
Området bedöms kunna anslutas till el och tele.  

Markmiljö
Radonmätningar som är upprättade visar på normal- till 
högradonmark. Med anledning av detta ska ett radonsäkert 
utförande av huskropparna beaktas enligt Boverkets anvis-
ningar. 
Det innebär att byggnadsdelar som är i kontakt med marken 
ska utformas på sådant sätt att luft från marken förhindras att 
tränga in. Information om detta har tagits med i plankartan.

Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader
Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

Ledningsåtgärder
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 

tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alterna-
tivt genom avtal med exploatören.

Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark 
ska utföras och bekostas av exploatören. 

Kostnad för eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av 
exploatören. 

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
debiteras i samband med lovgivning. Kostnaden för framta-
gande av detaljplanen debiteras istället enligt gällande avtal. 

Utredningskostnader
Kostnader för diverse utredningar så som för exempelvis 
trafikutredning och dagvattenutredning betalas av exploatö-
ren. 

Stadsledningskansliet 

Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning 
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den 28 juni 2016 har ägt rum under tiden 29 mars 2018 – 29 
april 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

12 remissinstanser, 2 sakägare samt 3 övriga har skickat in 
yttranden under granskningstiden. 

De synpunkter som inkommit under granskningen rör i  
huvudsak:

 » Bebyggelsens höjd och utformning vid Byttorpstå och 
hur denna förhåller sig till omgivande bebyggelse ur 
kulturmiljösynpunkt.

 » Reglering av bullerbestämmelser på plankartan.

 » Trafikalstringen som planen orsakar.

 » Bebyggelsens volym och höjd i förhållande till omgi-
vande bebyggelse och kulturmiljö.

 » Insyn från tillkommande bebyggelse.

 » Antalet parkeringsplatser och belastning på parkerings-
nätet.

Ändringar i planförslaget
Sedan granskningen har planområdet delats upp i två delar. 
Ändringarna som gjorts i detaljplaneförlaget inom fastigheten 
Byttorpshörn 1 bedöms vara så pass omfattande att förslaget 
behöver tas upp för en andra granskning. Detta avser 
framförallt ändringar av bebyggelsens höjd för att möjliggöra 
lokaler i bottenvåningarna samt planområdets omfattning 
och avgränsning. Dock är planens innehåll vad avser markan-
vändning och huvudsakliga principer bibehållet.

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad, upprättad 13 juni 2019.
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G16 Fastighetsägare till Byttorpslid 1 & 2  25

3. Synpunkter från övriga 26

G17 Jungfrun 1  26

G18  Byttorpslid 15 27

G18 Byttorpsvall 20  28

4. Kvarstående synpunkter 29

Sakägare: 29

Övriga: 29
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1. Yttranden från remisspart
G1 Länsstyrelsen
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
rör buller behöver förtydligas närmare för att inte riskera en 
prövning av Länsstyrelsen om planen antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:  
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• Mellankommunal samordning blir olämplig.  
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap) 

Länsstyrelsen befarar dock att, 
Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa på grund 
av det bullerutsatta läget om inte bebyggelsens utformning 
regleras mer specifikt i plankartan. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10 § 
Buller  
Enligt till planen hörande bullerberäkning överskrids 
gällande riktvärden enligt trafikbullerförordningen vilket 
i princip ställer krav på att samtliga lägenheter utmed 
Alingsåsvägen behöver vara genomgående för att gällande 
trafikbullerförordning ska kunna uppfyllas. Det behöver 
regleras på plankartan att dessa lägenheter ska ha minst 
hälften av rummen vända mot en ljuddämpad sida. Annars 
finns det risk för att detaljplanen blir allt för flexibel när 
den ska tillämpas vilket kan leda till att andra parametrar 
prioriteras istället för eftersträvandet av en god boendemiljö i 
bygglovsskedet.

Råd enligt PBL och MB 
Trafik  
Alingsåsvägen (väg 180) har stora trafikmängder, omkring 
10 000 fordon per dygn. Av dessa utgörs endast ca 300 
fordon per dygn av tung trafik vilket indikerar att en stor 
del av trafiken är lokal och utgörs av pendlingsresor samt 
kortare bilresor. Trafiken väntas öka med ca 25 % fram till 
år 2040 vilket gör det angeläget för kommunen att planera 
för hur trafikmiljön ska kunna förbättras. I kommunens 
översiktsplan finns en ny sträckning av väg 180 väster om 
Borås utpekad men det är osäkert om denna vägsträcka 
kommer att realiseras. Kommunen bör utgå ifrån att lösa 
trafiksituationen utifrån alternativa framtidsscenarion så att 
en god framkomlighet, framför allt för kollektivtrafiken, 
samt trafiksäkerheten kan främjas. Det är viktigt att det är 
möjligt att på ett trafiksäkert sätt kunna parkera vid tillfälliga 
behov, exempelvis vid inflyttning. 

Kommentar
Bestämmelsen om störningsskydd revideras till:

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

Kommunen är medvetna om problematiken längs vägen men 
bedömer dock inte att trafiktillskottet från aktuell detaljplan  
innebär en sådan belastning att åtgärder behöver vidtas. För 
att lösa den sammantagna trafiksituation i kommunen har 
Borås Stad påbörjat arbetet med en trafikplan för en förbätt-
ring av trafiksituationen i Borås där väg 180 förbi aktuella 
delar i Byttorp ingår. 

Rörande trafikbelatsningen på väg 180 så bedömer kommu-
nen att trafiktillskottet från aktuell detaljplan inte innebär 
sådan belastning att åtgärder behövs. För att lösa den 
sammantagna trafiksituation i kommunen arbetar Borås Stad 
med att ta fram en trafikplan där aktuellt område ingår.

Utöver detta har kommunen i tidigare bemötande belyst hur 
man tittar så åtgärder för att dra väg 180 i en ny sträckning 
mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult samt tittar 
på alternativa vägförbindelser. 

G2 SGI (Statens geotekniska institut)
I samrådsyttrande daterat 2017-03-27 framförde SGI följande 
synpunkter med begäran om komplettering, 

Konsulten gör bedömningen att, med hänsyn till markens lutning, inga 
stabilitetsproblem antas finnas. Huruvida konsulten g jort bedömningen 
utifrån planförutsättningarna framgår inte, vilket SGI anser vara en 
brist. Beräkningar som stärker deras antagande saknas och bör ingå i 
PM Geoteknik. SGI ställer sig bl.a. frågande till hur blivande byggna-
tion samt eventuell framtida markhöjning påverkar stabiliteten för 
slänten ner mot Risängsgatan i norr samt hur utformningen av blivande 
parkeringsyta i öster påverkar stabiliteten för slänten ner mot fastigheten 
Byttorpshörn 2.

I det fortsatta planarbetet har de geotekniska förutsättning-
arna vidare studerats. Befintligt geotekniskt underlag har 
kompletterat med två nya geotekniska PM, ett för respektive 
del av planområdet. Sammantaget har totalstabiliteten för 
givet planändamål studerats i 3 sektion. Utförda beräkningar 
visar att stabiliteten med marginal uppfyller erforderlig 
säkerhetsnivå. Stabiliteten är enligt underlaget således 
tillfredsställande, en bedömning SGI delar. Följaktligen 
anser SGI:s synpunkter enligt ovan har beaktats i det fortsatt 
planarbetet och utförda utredningar visar att stabiliteten är 
fullgod för planändamålet.
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Sammanfattningsvis anser SGI att stabiliteten för planområ-
det har undersökt på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI har 
således inga kvarstående synpunkter beträffande geotekniska 
säkerhetsfrågor.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G3 Trafikverket 
I Trafikverkets yttrande för samråd (TRV 2017-25154 dat. 
2017-04-07) framgick upplysningar och synpunkter avseende: 

• Väg 180: planbestämmelse, område för framtida 
anspråk, utfarter, framtida omvandling till stadsgata 

• Trafiktekniskt PM: åtgärder för att motverka 
överbelastning, antal anslutningar 

• Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: hög belastning på 
väg 180, framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken 

• Järnväg: riksintresse och riskhantering 

• Buller: brister i bullerberäkningarna 

I samrådsredogörelsen har kommunen bemött Trafikverkets 
synpunkter och gjort vissa revideringar av planen utifrån 
dessa. Trafikverket ser positivt på att kommunen bemött 
Trafikverkets yttrande i samrådsskedet. 

Synpunkter 
Trafikutredning  
Trafikverket noterar att Borås Stad inte gjort någon trafikal-
stringsberäkning för den föreslagna planen, utan nöjt sig med 
att anta att trafikalstringen beräknas bli liten. Den konkreta 
åtgärd som i samrådsredogörelsen beskrivs för att hantera 
den höga belastningen på väg 180 är en ny sträckning för väg 
180. I övrigt skriver Borås Stad i samrådsredogörelsen att de 
”arbetar aktivt med att hitta alternativa förbindelser som på 
sikt kan avlasta väg 180”. 

Trafikverket står fast vid det yttrande som lämnades i 
samband med samrådet: Trafikverket anser fortsatt att 
kommunen i trafikutredningen skall redovisa hur exploa-
teringen påverkar väg 180 samt hur kommunen, i samband 
med exploateringen av denna plan, avser motverka en sänk-
ning av vägstandarden. Trafikverket saknar lösningar som är 
mer närliggande i tid än de Borås Stad framför. Trafikverket 
är medveten om att den aktuella sträckan har kommunalt 
huvudmannaskap och avser i nuläget inte driva frågan vidare, 
men uppmanar Borås Stad att värna om trafiksituationen 
på sträckan. En överbelastning här riskerar att sprida sig i 

vägnätet och påverka trafiksituationen även på annat håll. 
Vägen är dessutom utpekad i Funktionellt Prioriterat Vägnät 
och det är alltså viktigt att funktionen upprätthålls. 

Det är viktigt att kommunen presenterar en trafikstrategi 
alternativt trafikplan så snart som möjligt. Dokumentet 
måste presentera HUR kommunen arbetar med att minska 
biltrafiken i Borås. Trafikverket anser att mätprogrammet 
som presenteras i ÅVS Noden Borås ska finnas med som ett 
underlag i dokumentet. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar
Se svar till yttrande G1.

G4 Borås energi och miljö
Dagvatten 
Andra stycket ”Borås Stad kan som huvudman……” tas 
bort.

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras i enlighet med yttrandet. 

G5 Förskolenämnden 
Tillstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås 
Stad med nedanstående tillägg kring befintlig förskola i 
området.        

Den förskola som omnämns i planbeskrivningen, Byttorps-
gården, kan inte ligga kvar på nuvarande plats och Borås 
Stad letar ny lokalisering för denna. Det råder behov av fler 
förskoleplatser i området och Förskolenämnden framhåller 
att detta bör beaktas när områden förtätas.              

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G6 Miljöförvaltningen
Miljö- och konsumentnämnden har i samrådet yttrat sig över 
detaljplanen och plankartan har kompletterats enligt våra 
önskemål angående bullerskydd och information angående 
de föroreningar i asfalt som upptäckts på plats. Enligt 
nuvarande planbeskrivning har inga större förändringar 
tillkommit i planen. Därmed tillstyrks fortsatt planarbete. 

En redaktionell ändring är att det förmodligen ska stå PAH-
halter i följande mening på plankartan; ”Asfalten understiger 
70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. 
Utredning rörande geotekniska förhållanden och markföro-
reningar finns bifogade planhandlingarna.”

Utöver detta bör också planhandlingarna och plankartan 
kompletteras med information om nyfunna föroreningar och 
information om att en anmälan om efterbehandling ska ske 
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till Miljöförvaltningen. Information om dessa föroreningar 
finns inte i det material på Borås Stads webb där gransknings-
handlingarna finns. 

Kommentar
Ovanstående redaktionella synpunkter justeras. 

Information om markföroreningar införs i planbeskrivningen 
och på plankartan. Slututredning rörande dessa bifogas 
planhandlingarna.

G7 Polismyndigheten 
Lokalpolisområdet har tagit del av detaljplanen. Detaljplanen 
har tidigare varit ute för granskning där polisområdet yttrade 
sig. Lokalpolisområdet vill göra ett tillägg till denna där vi 
extra trycker på det brottsförebyggande perspektivet vid 
detaljplanearbete.

Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg-
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar och 
olika former av trafikolyckor är vanligt förekommande både 
nationellt och lokalt.  Det är också viktigt att ha ett brottsfö-
rebyggande perspektiv för verksamheter som påverkas av en 
ny detaljplan även i de fall dessa inte direkt ingår. Det gäller 
t.ex. möjligheter till fritidsverksamhet, eventuella lekplatser, 
närliggande fritidsområden, parkeringsplatser, gator/vägar 
och gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla 
ingår och påverkas av detaljplanen.

I övrigt har polisområdet ingen erinran.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G8 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av detaljplan för Byttorp, Byttorps-
hörn 1 m.fl., Borås Stad och vi har inga ytterligare synpunk-
ter på planen.

Kommentar
Noteras.

G9 Lantmäterimyndigheten 
Har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. De synpunk-
ter som lämnades vid samrådet har beaktats.

Kommentar
Noteras.

G10 El och statsnät
El och statsnät har ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

G11 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

Kommentar
Noteras.

G12 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för 
Byttorp, Byttorpshörn 1 med flera, Borås Stad.  

I granskningshandlingarna, till skillnad från samrådet, 
framgår att området omfattas av kulturmiljöprogrammet. 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att gatustruktur 
och upplevelsevärden kommer att bevaras i allt väsentligt 
och att det kulturhistoriska värdet i området inte minskar i 
sådan omfattning att det förvanskas. Då denna bedömning 
gjorts i samråd med stadsantikvarien godtar Kulturnämnden 
de avväganden som gjorts och ställer sig bakom förslaget till 
detaljplan.

Kommentar
Noteras.

G13 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Tänkt 
bebyggelse är mindre lämpligt för LSS– och SoL-boenden på 
grund av byggnadernas placering längs med en stor och hårt 
trafikerad väg.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

G14 Kommunstyrelsen 
Tillstyrker planförslaget men konstaterar att det saknas 
köpeavtal mellan kommunen och exploatören på Byttorps-
hörn. Därför får endast delen Byttorpstå antas av Samhälls-
byggnadsnämnden. Den del av planen som rör Byttorphörn 
får däremot inte antas förrän kommunstyrelsen i särskilt 
beslut har tecknat avtal med exploatören, i enlighet med 
granskningsförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbe-
byggelse på Byttorpshörn 1 m.fl. Sammanlagt föreslås ca 120 
lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i 3-7 våningar. 
Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan och innebär 
en förtätning i stadsdelen Byttorp.

Kommunstyrelsen är positiv till planförslagets intentioner för 
markanvändning och utformning. Dock har inget köpeavtal 
tecknats för marköverlåtelse mellan kommunen och exploa-
tören på Byttorpshörn. För att möjliggöra bostadsbyggnation 
bedömer kommunstyrelsen att delen Byttorpstå kan antas i 
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enlighet med granskningsförslaget. Den del av planen som 
rör Byttorphörn får däremot inte antas förrän kommunsty-
relsen i särskilt beslut har tecknat avtal med exploatören, i 
enlighet med granskningsförslaget.

Till granskningen har planförslaget kompletterats med 
centrumändamål i bottenvåning på Byttorpshörn och 
våningshöjden i bottenplanet på Byttorpstå har reglerats för 
att möjliggöra en mindre lokal. På båda fastigheterna säker-
ställs därmed möjlighet att inrymma småskaliga verksamheter 
utmed Alingsåsvägen. Byttorpstå har dessutom fått en 
bestämmelse om genomsiktlighet vid fasaden för att öka den 
upplevda tryggheteten. Dessa kompletteringar bedöms som 
positiva för stråkupplevelsen utmed Alingsåsvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer i granskningshandling-
en att den nya bebyggelsens skala och utformning är anpassad 
till sin omgivning. Den nya bebyggelsen förhåller sig främst 
till Alingsåsvägen och har liten påverkan på det som är 
karaktärsbärande för stadsdelen Byttorp. Bedömningen 
grundar sig på Kulturmiljöprogrammets beskrivningar. 
Kommunstyrelsen delar Samhällsbyggnadsnämndens bedöm-
ning. De synpunkter som Kommunstyrelsen framförde under 
samrådet har därmed tillgodosetts. Kommunstyrelsen har 
inget övrigt att erinra på granskningsförslagets markanvänd-
ning och utformning.

Dock återstår fastighetsrättsliga frågor för delen Byttorp-
shörn som måste bli klara för att den delen av planen ska 
kunna genomföras. Köpeavtal mellan kommunen och 
exploatören på Byttorpshörn ska tecknas innan den delen av 
planen kan antas. Antagande förutsätter att inga betydande 
ändringar görs mot granskningsförslaget. Om det sker 
betydande ändringar av granskningsförslaget ska en ny 
granskningshandling skickas på remiss. Bifogad karta visar 
vilket område som kommunstyrelsen menar kan antas.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har delat upp detaljplanen i 
två delar, en detaljplan för Byttorpstå respektive en plan för 
Byttorpshörn. Detaljplanen för Byttorpstå har antagits under 
maj 2019. De förändringar som krävs för att kunna anta 
bebyggelsen på Byttorpshörn är av sådan omfattning att en 
ny granskning krävs. 

2. Yttranden från sakägare
G15 HSB
Plankarta 
HSB vill få med en skrivning i detaljplan där tekniska instal-
lationer t.ex hisstopp, fläktrum tillåts överstiga högsta tillåtna 
nockhöjd.

Följande synpunkter från HSB under respektive rubrik i 
planbeskrivning:

Biltrafik & bilparkering 
Text angående antal p-platser som tillskapas för Byttorps-
hörn är felaktig, se planbeskrivning på sid 13 och på sid 11 
(text på illustrationsplan). Text ska uppdateras enligt följande:

För Byttorpshörn planeras totalt 72 p-platser. 1 st HKP samt 
71 st parkeringsplatser (vilket är enl. P-norm). Fördelat över 
54 st parkeringar i p-däck, 4 st parkeringar samt 1 HKP på 
gården, 13 st parkeringar tillskapas för befintlig bebyggelse.

Dagvatten 
HSB anser att skrivningen om dagvattenhantering på sid 
13 i planbeskrivning är otydlig. HSB återkommer med 
synpunkter på detaljplanen angående dagvattenhantering när 
plankonsulten har utrett frågan med Borås Energi & Miljö.

Buller & vibrationer 
Text på sid 16, tredje stycket, börjar med Hus 1.

Text om ”glasskärm utmed fasad ”måste ändras, ändras till 
enbart ”skärm utmed fasad”.

Enligt vår ljudkonsult måste skärm ha en vikt på 15kg/m2 
och kan således inte utföras av glas utan kommer utföras tät.

Kommentar
Ovanstående synpunkter har beaktats och texten i plan-
beskrivningen har reviderats. Höjderna på plankartan har 
reviderarts för att möjliggöra en bättre utormning av botten-
våningen och omkringliggande mark samtidigt som önskat 
antal våningar bibehålls. 

G16 Fastighetsägare till Byttorpslid 1 & 2 
Kommentar till ändringar från förra förslaget,

Till att börja med så vill vi säga att vi har en förståelse för 
en förtätning av området och att det behövs flera bostäder 
i Borås. Vi har tidigare varit grannar med ett hus som sakta 
har förfallit och vi har förståelse för och ser fram emot att 
en eller flera nya byggnader byggs på Byttorpstå. Det vi har 
synpunkter på är hur det sker, det bör inte ske på ett sådant 
sätt att området förändras helt och hållet.

Vi tycker att det nya förslaget är bättre än det första då den 
nedre byggnaden trappas upp aningen långsammare men det 
är fortfarande alldeles för snabbt. Det nya förslaget känns 
mest som en anledning att snabbt gå vidare då det in prak-
tiken är så pass små ändringar att de inte gör någon större 
skillnad alls.

Sammanfattning av synpunkter 
Vi har synpunkter på följande områden:
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• Byggnadens volym

• Insyn från fastigheten

• Parkeringens storlek

Byggnadens volym 
Vi anser att de ändringar som har gjorts är till det bättre men 
inte på långa vägar tillräckliga.

Precis som kulturnämnden skriver så tycker även vi att 
byggnaden är alldeles för stor för att passa in och därmed 
kommer att förändra intrycket av området på ett negativt sätt. 
Att jämföra det med fastigheten på Ribbingsgatan 6 anser vi 
brister då den nya byggnaden har betydligt fler våningar och 
är högre än den trots att den ligger på lägre marknivå.

Om man tittar på omkringliggande byggnader så finns det 
ingen byggnad med mer än fyra våningar och att då säga att 
en byggnad med sju våningar som är betydligt större än alla 
omkringliggande fastigheter utom fastigheter som ligger 
högre upp i backen (jämfört med dessa så är den nya bygg-
naden inte betydligt större utan bara helt enkelt större) skulle 
passa in känns väldigt märkligt.

Ni skriver som svar på Kulturnämnden bland annat ”vilket 
innebär att såväl områdets dokumentvärden som upplevel-
sevärden kommer att bevaras i allt väsentligt”. Vi har viss 
förståelse för att dokumentvärden kommer att bevaras men 
har svårt att se att upplevelsevärden kommer att bevaras då 
upplevelsen av området kommer att påverkas väldigt mycket 
då den nya byggnaden på grund av sin storlek kommer att 
dominera intrycket av området. 
Vi skulle vilja se att åtminstone det nedre huset skalas ned 
ytterligare. Huset bör trappas upp betydligt långsammare och 
göras åtminstone en våning lägre, helst två. 

Insyn från fastigheten 
Lägenheterna i den nya byggnaden kommer att ha mycket 
stor insyn i våra hus, framförallt in i Ribbingsgatan 3 där ett 
stort antal lägenheter kommer att ha en stor insyn eftersom 
den nya byggnaden är relativt nära och betydligt högre än 
huset på Ribbingsgatan 3. Att lägenheterna av bullerskäl är 
riktade mot Ribbingsgatan gör situationen ännu värre. 

Parkeringens storlek 
Vi tror fortfarande inte att parkeringen under huset kommer 
att vara tillräcklig för att inte påverka parkeringssituationen 
på Ribbingsgatan och omkringliggande gator negativt.

Många lägenhetsinnehavare har idag flera bilar och den andra 
bilen kommer förmodligen att parkeras på gatorna omkring 
den nya byggnaden.

Många lägenhetsinnehavare kommer förmodligen inte att 
köpa/hyra parkering i huset utan väljer istället att ställa sitt 
fordon på gatorna omkring den nya byggnaden.

Vi har även svårt att se att de tre besöksparkeringar som 
planeras byggas kommer att räcka vilket innebär att dessa 
bilar kommer att hamna på gatorna omkring den nya bygg-
naden. 

Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som sammanställts 
i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock yttran-
dena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och denna 
detaljplan för Byttorpshörn.

3. Synpunkter från övriga
G17 Jungfrun 1 
Som Byttorpsbo vidhåller jag tidigare framförda erinringar 
på grund av att planen tillåter nybyggnad som totalt saknar 
hänsynstagande till omgivande bebyggelses skala och 
karaktär. Det är särskilt allvarligt invid ett kulturhistoriskt 
värdefullt område.

Byttorpstå ligger i blickfånget ända nerifrån vägporten. 
Det som byggs där sätter sin prägel på stadsbilden. Illustra-
tionsmaterial i planhandlingen tydliggör att den föreslagna 
nybyggnaden är en koloss i detta sammanhang, helt främ-
mande på denna plats på Nedre Byttorp.

I planhandlingen skrivs ”Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå 
något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen 
men bedöms vara anpassad till omgivningen.” 

Hur kan man påstå detta om en byggnad med tillåten hushöjd 
ca 10 meter högre än flerbostadshusen på motstående sida 
av Alingsåsvägen och bebyggelsen på motstående sida av 
Ribbingsgatan? Man jämför bara med det högre belägna 
funkishuset vid Ribbingsgatan, det enda intilliggande hus 
som inte skiljer sig lika mycket i höjd från nybyggnaden. 

Nybyggnaden har en byggnadsvolym som inte bara i höjd 
utan också i längd och bredd är väsensskild från Nedre 
Byttorps småskaliga flerbostadshus och villor. Sektionerna 
i planhandlingen, och fasadritningen på sidan 7, visar detta 
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tydligt. Fotomontagen med de nya byggnadsvolymerna i vitt, 
nästan ton i ton med himlen, ger inte en rättvisande bild av 
hur stor nybyggnaden kommer att upplevas. 

Minskning av byggnadshöjden som kulturnämnden och 
sakägare framfört kan i viss mån förbättra intrycket.

Vad gäller Byttorpshörn kommer parkeringsdäcket först i 
blickfånget. Dess utformning är mycket viktig, så det inte blir 
en ännu högre grå mur än den uppe vid Nettos parkering. De 
eventuellt senare byggnaderna i fyra våningar ovanpå däcket 
borde sänkas till ungefär samma höjd som det befintliga 
huset på tomten för att inte bli alltför dominant i blickfånget. 
Byttorpshörn blir väldigt kompakt exploaterat, särskilt om 
dessa bullerutsatta hus med smålägenheter byggs ovanpå 
parkeringsdäcket. 

Ger det bostadskvaliteter som håller i längden?

Planförslaget behöver omarbetas så att nybebyggelsen 
utformas med hänsynstagande till omgivande bebyggelses 
skala och karaktär. 

Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som samman-
ställts i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock 
yttrandena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och 
denna detaljplan för Byttorpshörn.

En planbestämmelse har införts vid Byttorshörn, längs med 
Alingsåsvägen, för att säkerställa genomsiktlighet i botten-
plan samt krav på bjälklagshöjd för att inte omöjliggöra för 
framtida centrumverksamhet. 

Att planen medger bostäder och centrum istället för att 
endast tillåta ett parkeringsdäck på platsen ger flexibilitet och 
möjlighet till en attraktivare framtida stadsmiljö. Förslaget av 
smålägenheter vid Byttorshörn är utformat för att möjliggöra 
en ljuddämpad sida för de mindre lägenheterna men är inte 
ett färdigt förslag då exploatören inte avser bebygga det i 
dagsläget. Gaturummet är brett och byggnadens placering 
som sådan riskerar inte att skugga omgivande bebyggelse. 
Samhällsbyggnadsnämndens samlade bedömning är att 
föreslagen bebyggelse är lämplig.

G18  Byttorpslid 15
Undertecknad har följande synpunkter på rubricerad Detalj-
plan

1. Undertecknad är inte behandlad som sakägare. 
Samhällsbyggnadsförvaltnin gen (SBF) har i tidigare svar till 

undertecknad menat att det är bara rena staketgrannar som 
är sakägare. Mellan undertecknads fastighet och Byttorpstå 
ligger bara en kommunal mindre lekplats, som inte fråntar 
undertecknad rätten att vara sakägare. Undertecknad har i 
kontakter med Boverket fått detta bekräftat och det finns 
dessutom rättsfall som styrker detta 

2. I kommunstyrelsens direktiv för planarbetet påpekas 
tydligt att byggnation skall anpassas så den smälter in i 
den typiska bebyggelse som finns på nedre Byttorp. Detta 
direktiv har inte alls följts i framtagen detaljplan. Byggnation 
på Byttorpstå är planerad till 7 våningar högt när det karak-
teristiska på nedre Byttorp är, som det står i Planbeskriv-
ningen, ”En tvåvånings putsad byggnad”. Den planerade 
bygganden passar på inget sätt in i miljön. Att som det står 
i detaljplanen att ”den nya bebyggelsen förhåller sig främst 
till bebyggelsen längs Alingsåsvägen och dess påverkan på 
bebyggelsemiljön på Nedre Byttorp bedöms vara av mindre 
omfattning” är ju ett fullständigt felaktigt påstående av SBF. 
Se bara på fotomontagebilderna i detaljplanen så inser ju var 
och en att påverkan på Nedre Byttorp är grotesk. Hur kan 
man överhuvudtaget tycka att detta är en volym som smälter 
in i bef miljö?

Se även kulturnämndens yttrande i punkt 5 nedan. 

3. Boverket ändrade ganska nyligen (höjde) bestämmelserna 
betr fasadljudbuller. Efter det har det i vetenskapligt belagda 
studier framkommit att detta högre värde kraftigt ökar risken 
för hjärtkärlsjukdomar.

Boverket har tagit till sig detta och planerar nu för en om 
studie och ev ändra (sänka) fasadljudbullervärdet. Detta 
känner förstås SBF till men väljer ändå att avstå från att 
hantera det. Att Borås Stad i en sådan situation skulle 
driva igenom en plan med det felaktiga bullervärdet med 
sjukdomsrisker kan inte anses vara det kommunens invånare 
önskar av sin politiska ledning. I detaljplanen framgår ju 
dessutom att några fasader kommer att få ljudvärden som 
överstiger de nu gällande rekommenderade. För att hantera 
det så vänder och vrider man på planlösningen av lägenheter. 
Ett konstlat sätt för att komma runt ett problem som borde 
hanteras på ett korrekt sätt med dom hälsorisker förhöjda 
bullervärden innebär.

4. Under rubriken ”Gator och Trafik” framkommer tydligt 
att Alingsåsvägen är överbelastad redan idag. Detta har 
också många myndigheter påpekat i sina samråds yttranden. 
SBF svar att Alingsåsvägen kanske kommer att byggas om i 
framtiden tillför ju inget nu. Återkom när vägen är ombyggd 
och se då om det finns möjligheter till byggnation överhu-
vudtaget. Idag, vid vissa tidpunkter dagligen, är det köer från 
Vägporten ända upp till Hestra. Att vid de tiderna komma ut 
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på Alingsåsvägen från Ribbingsgatan är oerhört svårt. Att då 
planera in ett P-garage med in- och utfart på Ribbingsgatan 
i anslutning till Ribbingsgatans korsning med Alingsåsvägen 
är en stor trafikrisk

5. Kulturnämnden avstyrker detaljplanen i sitt yttrande 
p.g.a att byggnadshöjden är för massiv. Området omfattas 
av Kulturmiljöprogrammet och stora delar av detaljplanen 
tar inte hänsyn till detta med hänsyn till stadsbild med mera 
vilket enligt Kulturnämnden är extremt viktigt att ta hänsyn 
till. Stadsbyggnadsförvaltningens svar på detta yttrande är så 
konstigt att det inte går att kommentera. Kulturnämnden är 
ju en viktig part och är värd ett seriöst bemötande.

Att Stadsbyggnadsförvaltningens kör över Kulturnämnden 
och gör sin alldeles egen tolkning av Kulturmiljöprogrammet 
kan inte anses vara acceptabelt.

6. På Byttorpstå stod till för något år sedan en mindre villa 
där det bodde en äldre man. Andra tidigare intressenter av 
tomten, för att bygga något likande som symboliserar nedre 
Byttorp, har fått besked från kommunen att när mannen som 
bodde i huset flyttat, skulle huset rivas och tomten göras om 
till grönyta för att få en trevlig angöring till Nedre Byttorp. 
Artikeln från KD i Borås tidning för ett tag sedan om den 
rådande förtätningshysterien som råder, var till alla delar 
korrekt. Varför skall man förtäta på platser där bebyggelsen 
inte passar in, där man inte klarar ljudvärden utan att mixtra, 
där trafiksituationen redan idag är oerhört överbelastad, 
övergår allt sans och förstånd. Varför inte bygga detta 7 
våningshus på en tomt där det finns bra förutsättningar. 
Sådana tomter finns det i massor. 

Sammanfattning 
Undertecknad motsätter sig den framtagna planen med 
avseende på Byttorpstå enl följande 1. Enl punkt 1 ovan är 
sakägarfrågan inte korrekt hanterad. Undertecknad kräver 
därför att DP arbetet förkastas och om det skall återupptas 
från början, skall det göras på rätt grunder 2. Med hänvis-
ning till punkt 2 - 6 ovan kan DP inte anses uppfylla många 
viktiga sakfrågor. Planen skall därför förkastas. Om det i ett 
omtag och bebyggelsen anpassas, så kan inte högre bebyg-
gelse än den typiska på Nedre Byttorp tillåtas förutsatt att 
buller och trafikkrav kan innehållas vilket inte torde vara 
möjligt med Alingsåsvägen som den är idag

Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som sammanställts 
i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock yttran-
dena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och denna 
detaljplan för Byttorpshörn.

G18 Byttorpsvall 20 

Vi fick information om bygget via Borås Tidning. När vi 
sedan var i stadshuset och fick mer information var chocken 
ett faktum. 7 våningar snett nedanför vår tomt och vi är 
enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen inte sakägare. 

Karaktäriserande för Byttorp är putsade 2-våningshus senare 
har även små fastigheter med lägenheter byggts exempelvis 
Västermalmsg 2, Ribbingsgatan 6 men dom är långt ifrån 
7 våningar. Står man en bit upp på Västermalmsgatan 
och tittar ner mot Byttorpstå ser man tydligt att det inte 
passar in i området. Se sid 8 i planbeskrivningen. Om man 
tittar på sidan 7 och jämför med husen på vänster sida om 
Ribbingsgatan. Där ser man helt klart hur fel det ser ut. 
Det står i planbeskrivningen att bebyggelsemiljön på nedre 
Byttorp bedöms vara av mindre omfattning men på sidan 
10 i planbeskrivningen ser det helt gigantiskt ut. Det skrivs 
också att bebyggelsens höjd vid Byttorpstå är något högre än 
omgivande fastigheter, det är helt fel. 

När det gäller trafiken på väg 180 är den redan idag kraftigt 
överbelastad med långa köer och mycket buller vissa tider. 
Bullermätningarna som beskrivs verkar vara på gränsen till 
vad som är tillåtet. Infrastruktur från Sandhult till Viared är 
väl 30 år gammal och lär inte byggas de närmsta åren varvid 
trafikintensiteten kommer att öka på nuvarande väg 180 till 
Borås och därmed ökat buller och ännu längre köer. Bygg 
den nya vägen mellan Sandhult och Viared innan ni bygger 
fler fastigheter som belastar väg 180 där belastningen är som 
värst. 

Det är svårt att se denna planerade byggnad som någon form 
av entré till stadsdelen Byttorp. Kulturnämnden avstryker 
detaljplanen pga att den förslagna tillkommande bebyggelsen 
inte tar hänsyn till stadsbilden som gäller Byttorpstå. De ser 
klart och tydligt att den förslagna byggnadsvolymen är helt 
fel. Här kan man se att fyra våningar är att föredra då får 
man en bättre linje mot Ribbingsgatan och husväggen mot 
väg 180 blir inte så hög. En betydligt bättre byggnad som 
entré till Byttorp. 

Angående parkering så är det många bilar som står på 
gatorna runt omkring efter kl 16.00. 39 parkeringsplatser 
är planerade i garaget det kommer inte att räcka. I dag har 
många familjer fler bilar. 

Vi anser att nuvarande detaljplan skall omarbetas. Huset är 
för stort, trafiken på väg 180 blir ännu värre och bullerni-
våerna kommer att öka. Bygg stora hus där infrastrukturen 
fungerar.

Vi vill behålla vårt mysiga Byttorp.
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Kommentar
Synpunkterna har bedömts att i huvudsak beröra tillkom-
mande bebyggelse på fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 som 
tidigare var en del av planområdet. Dessa synpunkter har 
därför bemötts i det granskningsutlåtande som samman-
ställts i detaljplanen för Byttorpstå. Formellt bedöms dock 
yttrandena att ingå för både detaljplanen för Byttorpstå och 
denna detaljplan för Byttorpshörn.

4. Kvarstående synpunkter
Sakägare och övriga listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts i samrådet/ granskningen. 
Rörande synpunkter från sakägare samt övriga så bemöts 
de i granskningsutlåtandent tillhörande detaljplanen för 
Byttorpstå.

Sakägare:

 » HSB

 » Byttorpsgräns 6 och 7 

 » Byttorpslid 1 

 » Byttorpslid 2 

Övriga:

 » Byttorpsvall 20

 » Jungfrun 1

 » Byttorpslid 15

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult  
    Krook & Tjäder AB

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på bebyggelsen vid Byttorpstå samt påverkan 
rörande skuggning. En sol/skuggstudie togs fram i samband med granskning)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå 
samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och trafiksituationen)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå, 
trappningen av bebyggelsen, insyn m.m. samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och 
trafiksituationen)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse, kulturmiljön m.m.)

(Hade i samrådet synpunkter på att inte bli bedömd sakägare, höjden på tillkommande 
bebyggelse samt minskat värde på den egna fastigheten)

(Hade i samrådet synpunkter kring höjden på tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå, 
trappningen av bebyggelsen, insyn m.m. samt bebyggelsens påverkan på parkerings- och 
trafiksituationen)
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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.

Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

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

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

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

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

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. 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

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

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

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

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

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

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Planprogram för Östra Brämhult 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet för Östra Brämhult        

 

 

 

 

Datum 

2019-10-09 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-10-15 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-10-16 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00443 219 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2019-10-04 Bengt Himmelmann  

  Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

SP7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 
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Datum 

2019-10-28 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00443 219 

  

 

Planprogram för Östra Brämhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet för Östra Brämhult.        

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 infrastruktur 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.  

Kommunstyrelsens svar på samråd under november-december 2018 
Kommunstyrelsen tillstyrkte planprogrammet men ansåg att dokumentet bör 

kompletteras med en bedömning av programmets trafikpåverkan. För att öka 

kvarboendemöjligheten på Brämhult skulle möjligheten till kompletterande 

bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om Dammkullevägen studeras. 
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Kommunstyrelsen ansåg att området markerat (D), där det inkommit 

planansökan för bostäder, inte skulle redovisas i planprogrammet på grund av 

att kommunen inte har lämnat planbesked i ärendet. 

Samrådsredogörelsen 
 
Trafikpåverkan 
En trafikutredning utförts av Sweco 2019-07-10. Planprogrammet föranleder 

trafikalstring från planområdet på Brämhultshöjd, nytt planområde vid Damm-

kullevägen och verksamhetsområdet Kyllared. Till följd av inkomna synpunkter 

på detaljplanen för Brämhultshöjd, föreslås en stängning av Kyrkvägen söder 

om Sörbokrysset, vilket skulle innebära att genomfartstrafiken på Kyrkvägen 

styrs över till Dammkullevägen och Dammgatan. Det finnas god kapacitet i det 

befintliga trafiknätet även efter föreslagen exploatering i planprogrammet och 

en stängning av Kyrkvägen. Även kapaciteten på väg 40, i Kyllaredsmotet och i 

Brämhultsmotet bedöms vara tillräcklig för den prognosticerade trafiken. 

Planprogrammet kompletteras med information om trafiken.  

Kompletterande bostadsbebyggelse  
Möjligheten till kompletterande bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om 

Dammkullevägen enligt Kommunstyrelsens synpunkt har översiktligt studerats. 

I slutet av Dammkullevägen finns ett område som bedöms som lämpligt att 

pröva för byggnation. Planprogrammet kompletteras därför med föreslaget 

utbyggnadsområde och skickas på förnyat samråd.  

I översiktsplanen är området utpekat som landsbygd. Området utgörs av en 

uppvuxen granskog (högt värde klass 3 i Grönområdesplanen) samt ligger i 

kanten av ett större sammanhängande område som i habitatnätverksanalysen 

pekats ut som livsmiljö för groddjur. Med hänsyn till närheten till Ymerområdet 

är områdets värde för friluftslivet viktigt att beakta och Fritidsförvaltningen har 

därför kontaktat de föreningar som är aktiva i närområdet för att få svar på 

vilka områden som de använder. Föreningarnas intresse för friluftsliv omfattar 

naturområdet (väster om stigstråket från Dammkullevägen till Ymer) och berör 

inte föreslaget planområde. Området innehåller dock många stigar vilket visar 

att det ändå används flitigt, troligtvis som rekreation av närboende. Även om 

området inte är ett utpekat utbyggnadsområde i översiktsplanen så finns det 

flera aspekter som talar för en byggnation enligt översiktsplanens 

planeringsprinciper om att;  

- lokalisera bostäder i anslutning till kollektivtrafik  

- där de bidrar till varierade bostadstyper  

- där god hushållning med resurser kan uppnås, dvs ett effektivt nyttjande av 

redan utbyggd infrastruktur.  

Området är beläget i direkt anslutning till en busshållplats och har en god 

kollektivtrafikförsörjning med tät busstrafik. Genom att möjliggöra byggnation 

av lägenheter i flerbostadshus skapas ett komplement till villabebyggelsen i 

Brämhult. Området är väl försörjt med infrastruktur, Dammkullevägen är 
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enkelsidigt utnyttjad, gång- och cykelväg finns hela vägen till centrum och det 

finns kapacitet att ansluta till VA-ledningssystemet.  

En sammantagen bedömning är att det är lämpligt att pröva byggnation på en 

begränsad yta på ca 3-4 ha i slutet av Dammkullevägen, utan att inkräkta på 

friluftslivets intressen eller på de naturvärden som är kopplade till habitatet för 

grodor. För närrekreation finns det fortfarande gott om tillgängliga grönytor 

och planområdet kan utformas med en eller flera genomkorsande stigstråk som 

fortsatt ger god tillgänglighet till skogen. Området avgränsas i väster till en grön 

spridningskorridor och i öster med ett skyddsavstånd till Källedalsbäcken. 

Området bedöms som lämpligt för gruppbyggda lägenheter småskaliga 

flerbostadshus 2-4 våningar med plats för ca 100-200 lägenheter. 

Området utmed Flädergatan, del av Myrås 1:1, 1:93 m.fl. finns bland annat ett 

mindre öppet grusområde på ca 3 000- 10 000 kvm som bedöms som lämpligt 

att pröva för bostadsändamål. Bostadsändamålet bör kompletteras med en 

användning för att möjliggöra att scouternas verksamhet bevaras.  

Område D  
(Källedal 1 för vilken planansökan inkommit men inte slutgiltigt prövats), tas 

bort från planprogrammet enligt kommunstyrelsen synpunkt. I samband med 

att det tillagda planområdet norr om Dammkullevägen enligt ovan studerats, 

har bedömningen gjorts att en mindre del av fastigheten (ca 5000 kvm) kan vara 

lämplig att pröva för byggnation. Det förutsätter att denna del integreras och 

prövas som en helhet ihop med planområdet norr om Dammkullevägen och att 

gemensam tillfart anordnas från Dammkullevägen. För avgränsningen mot 

öster bedöms det som lämpligt att hålla samma avstånd till Sörbovägen som 

den befintliga villabebyggelsen har.              

Beslutsunderlag 

1. Planprogram 2019-09-12 

2. Samrådsredogörelse 2019-09-12 

3. Inbjudan till förnyat samråd 2019 2019-09-12   

Beslutet expedieras till 

1. detaljplanering@boras.se BN 2015-1200 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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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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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



SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PLANPROGRAM 1

Sammanfattning
Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 att ge Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett planprogram 
för Östra Brämhult som därefter beslutade 2015-08-27 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
planprogram. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-
25 att sända planprogrammet på samråd och informerades 
2019-04-24 om inkomna samrådssynpunkter. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 om att 
godkänna denna samrådsredogörelse och sända det revide-
rade planprogrammet på samråd. Till detta beslut togs ett 
tilläggsbeslut 2019-09-10 om att komplettera planprogrammet 
med ett mindre område för bostäder utmed Flädergatan.

Samråd
Programsamråd enligt PBL 5:11 avseende planprogram 
för Östra Brämhult upprättat den 18 juli 2018 har ägt rum 
under tiden 18 november – 16 dec 2018. Samrådsmöte har 
genomförts i Myråsskolans matsal 15 november 2018 ihop 
med detaljplanen vid Kyrkvägen, Brämhultshöjd som varit på 
samråd under samma tid som planprogrammet. Samrådet och 
inbjudan till samrådsmötet har annonserats i Borås Tidning 
8 november 2018. Berörda föreningar har underrättats med 
brev. Berörda fastighetsägare har inte underrättats med 
brev på grund av det stora antalet. Under samrådsstiden har 
planprogrammet varit anslaget i Stadshuset. Handlingarna 
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Tio remissinstanser, åtta sakägare och två övriga har skickat 
in yttranden under programsamrådstiden. Yttrandena har 
lett till att planprogrammet har reviderats på några punkter, 
vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande och 
sammanfattningen nedan.

Planprogrammet har kompletterats med ett exploateringsom-
råde för bostäder i slutet av/norr om Dammkullevägen och 
mindre område vid Flädergatan. Planområdet för verk-
samhetsområdet för Kyllared har utökats. Dessa ändringar 
föranleder att planprogrammet skickas ut på ett förnyat 
samråd. I övrigt är planprogrammets innehåll vad avser 
markanvändning och principer i allt väsentligt bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Samrådshandlingen inför förnyat samråd innebär följande 
ändringar jämfört med samrådshandlingen dat. 2018-10-25.

 » Planprogrammet kompletteras med ett planområde för 
bostäder i slutet av/norr om Dammkullevägen. 

 » Område D (för vilket ansökan om planbesked inkom-
mit till Borås Stad men inte slutgiltigt prövats) tas bort. 
En mindre del av fastigheten pekas ut som lämpligt för 
byggnation inom planområdet i slutet av Dammkul-
levägen.

 » Planområdet för verksamheter i Kyllared utökas åt 
öster.

 » Planprogrammet kompletteras med ett mindre område 
för bostäder vid Flädergatan. 

 » Kyrkvägen föreslås att stängas av söder om korsningen 
med Sörbovägen.

 » Riktlinjerna för lokaliseringar inom jordbruksland-
skapet förtydligas så att det framgår att hänsyn även 
behöver tas till att bryn och kantzoner utgör artrika och 
värdefulla naturmiljöer.

 » En trafikutredning har tagits fram som underlag för 
planprogrammet.

 » Planprogrammet kompletteras med kortfattad informa-
tion om: Miljökvalitetsnormer för vatten, Översväm-
ning, Risk för farligt gods, Buller och vibrationer samt 
Geoteknik och Förorenad mark. 

Samrådsredogörelse
Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad, upprättad 2019-08-19 med tillägg 2019-09-10



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet men anser 
att dokumentet bör kompletteras med en bedömning av 
programmets trafikpåverkan. För att öka kvarboendemöj-
ligheten på Brämhult ska möjligheten till kompletterande 
bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om Dammkul-
levägen studeras. 

Kommunstyrelsen anser att området markerat (D), där det 
inkommit planansökan för bostäder, inte ska redovisas i 
planprogrammet på grund av att kommunen inte har lämnat 
planbesked i ärendet. 

Kommentar
Trafikpåverkan - En trafikutredning har utförts av Sweco 
2019-07-10. Planprogrammet föranleder trafikalstring från 
planområdet på Brämhultshöjd, nytt planområde vid Damm-
kullevägen och verksamhetsområdet Kyllared. Till följd av 
inkomna synpunkter på detaljplanen för Brämhultshöjd, 
föreslås en stängning av Kyrkvägen söder om Sörbokrysset, 
vilket skulle innebära att genomfartstrafiken på Kyrkvägen 
styrs över till Dammkullevägen och Dammgatan. Det 
finnas god kapacitet i det befintliga trafiknätet även efter 
föreslagen exploatering i planprogrammet och en stängning 
av Kyrkvägen. Även kapaciteten på väg 40, i Kyllaredsmotet 
och i Brämhultsmotet bedöms vara tillräcklig för den 
prognosticerade trafiken. Planprogrammet kompletteras med 
information om trafiken.

Kompletterande bostadsbebyggelse - Möjligheten till komplet-
terande bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om 
Dammkullevägen enligt Kommunstyrelsens synpunkt har 
översiktligt studerats. I slutet av Dammkullevägen finns ett 
område som bedöms som lämpligt att pröva för byggnation. 
Planprogrammet kompletteras därför med föreslaget utbygg-
nadsområde och skickas på förnyat samråd. 

I översiktsplanen är området utpekat som landsbygd. Området 
utgörs av en uppvuxen granskog (högt värde klass 3 i Grön-
områdesplanen) samt ligger i kanten av ett större samman-
hängande område som i habitatnätverksanalysen pekats ut 
som livsmiljö för groddjur. Med hänsyn till närheten till 
Ymerområdet är områdets värde för friluftslivet viktigt 
att beakta och Fritidsförvaltningen har därför kontaktat 
de föreningar som är aktiva i närområdet för att få svar på 
vilka områden som de använder. Föreningarnas intresse 
för friluftsliv omfattar naturområdet (väster om stigstråket 
från Dammkullevägen till Ymer) och berör inte föreslaget 
planområde. Området innehåller dock många stigar vilket 
visar att det ändå används flitigt, troligtvis som rekreation av 
närboende. Även om området inte är ett utpekat utbyggnads-
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område i översiktsplanen så finns det flera aspekter som talar 
för en byggnation enligt översiktsplanens planeringsprinciper 
om att; 

- lokalisera bostäder i anslutning till kollektivtrafik

- där de bidrar till varierade bostadstyper 

- där god hushållning med resurser kan uppnås, dvs 
ett effektivt nyttjande av redan utbyggd infrastruktur. 

Området är beläget i direkt anslutning till en busshållplats 
och har en god kollektivtrafikförsörjning med tät busstrafik. 
Genom att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerbostads-
hus skapas ett komplement till villabebyggelsen i Brämhult. 
Området är väl försörjt med infrastruktur, Dammkullevägen 
är enkelsidigt utnyttjad, gång- och cykelväg finns hela 
vägen till centrum och det finns kapacitet att ansluta till 
VA-ledningssystemet.

En sammantagen bedömning är att det är lämpligt att pröva 
byggnation på en begränsad yta på ca 3-4 ha i slutet av 
Dammkullevägen, utan att inkräkta på friluftslivets intressen 
eller på de naturvärden som är kopplade till habitatet för 
grodor. För närrekreation finns det fortfarande gott om 
tillgängliga grönytor och planområdet kan utformas med 
en eller flera genomkorsande stigstråk som fortsatt ger god 
tillgänglighet till skogen. Området avgränsas i väster till en 
grön spridningskorridor och i öster med ett skyddsavstånd till 
Källedalsbäcken. Området bedöms som lämpligt för grupp-
byggda lägenheter småskaliga flerbostadshus 2-4 våningar 
med plats för ca 100-200 lägenheter.

Område D (Källedal 1 för vilken planansökan inkommit men 
inte slutgiltigt prövats), tas bort från planprogrammet enligt 
kommunstyrelsen synpunkt. I samband med att det tillagda 
planområdet norr om Dammkullevägen enligt ovan stude-
rats, har bedömningen gjorts att en mindre del av fastigheten 
(ca 5000 kvm) kan vara lämplig att pröva för byggnation. 
Det förutsätter att denna del integreras och prövas som en 
helhet ihop med planområdet norr om Dammkullevägen 
och att gemensam tillfart anordas från Dammkullevägen. 
För avgränsningen mot öster bedöms det som lämpligt att 
hålla samma avstånd till Sörbovägen som den befintliga 
villabebyggelsen har.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen tar fram riktlinjer 
för markanvändning inom Östra Brämhult. Området besitter 
höga natur- och kulturvärden, vilka behöver beaktas i fram-
tida plansammanhang. Därav behöver biotopskyddsbestäm-
melserna samt kända fornlämningar beaktas tidigt i framtida 
planering.

Det saknas i planprogrammet en beskrivning av flera pla-
neringsförutsättningarna så som; miljökvalitetsnormer för 
vatten, påverkan på v 40 som utgör riksintresse för kom-
munikationer, huruvida området påverkas av buller samt en 
bedömning av de geologiska och geotekniska förutsättning-
arna för programområdet. Kommunen behöver i den fram-
tida planeringen påvisa att bebyggelse inte blir olämplig med 
hänsyn till dessa faktorer.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar 
för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna. Nedan listas de prövningsgrunder som blir aktuella 
för den framtida utvecklingen av Östra Brämhult, enligt 
kommunens nu utformade förslag till program.

Riksintresse
Kommunikationer - Det saknas en beskrivning av plane-
ringsförutsättningarna kopplat till riksintresset väg 40. Kom-
munen behöver vidframtida planering säkerställa att riksin-
tresset, väg 40, inte påverkas negativt.

I och med planprogrammet samt pågående detaljplanprocess 
för NorraBrämhult, Brämhult 11:1 m.fl. som är inkluderad 
i planprogrammet behöver kommunen redovisa hur 
exploateringen påverkar riksintresset väg 40 samtväg 1799. 
Förslagsvis används ÅVS Noden Borås med prognos för år 
2040 som underlag.

För väg 40 gäller utökad tillståndspliktig zon på 50 meter 
som Länsstyrelsen har föreskrivit. Inom detta område 
skall det så långt möjligt inte finnas byggnader eller andra 
anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten enligt § 47 i 
väglagen.
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Miljökvalitetsnormer
Vatten - Det saknas en beskrivning av planeringsförutsätt-
ningarna kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare 
lyfts dagvattenhanteringen endast upp när det gäller livsmiljö 
och spridningslänkar för groddjur. Miljökvalitetsnormer 
för vatten samt dagvattenhanteringen behöver belysas vid 
framtida planering.

Hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer - Det saknas en beskrivning av om 
programområdet påverkas av buller och vibrationer. Länssty-
relsen förutsätter att förordningar och föreskrifter gällande 
buller och vibrationer kommer att följas vid detaljplane-
ringen.

Farligt gods - Programområdet ligger till delar i anslutning 
till riksväg 40 som är transportled för farligt gods. Risker 
från transporter med farligt gods ska därav beaktas om be-
byggelse planeras inom 150 meter från vägen.

Risk för ras, skred, erosion
Det saknas en beskrivning av de geologiska och geotekniska
förutsättningarna för hela området. En bedömning av de 
geotekniska säkerhetsfrågorna för området bör redovisas 
oavsett om man tror det föreligger några risker eller inte. 
Då har förutsättningarna för det fortsatta arbetet klarlagts. 
SGU:s jordartskarta redovisar kombinationen morän/inslag 
av berg och branta lutningar, vilket innebär att eventuell risk 
för ytliga ras/blocknedfall inte kan uteslutas. SGI rekom-
menderar därför att dessa förhållanden närmare klarläggs 
och redovisas i det fortsatta planarbetet. Se SGI’s yttrande, 
daterat 2018-11-29.

Risk för översvämning/ Skyfall
Det saknas en beskrivning av om programområdet påverkas 
av risken för översvämning till bl.a. följd av skyfall. Risken 
för översvämning behöver beaktas i kommande detaljpla-
nearbete. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen 
analyserar risken för översvämning till följd av skyfall, minst 
ett 100-årsregn, i kommande detaljplaner. 

Länsstyrelsen har tagit fram faktabladet Rekommendationer 
för hantering av översvämning till följd av skyfall. Rekom-
mendationerna ska vara ett stöd i fysisk planering och kan 
vara en hjälp för kommnen i det fortsatta arbetet.

Råd enligt PBL och MB
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planläggning 
enligt denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kultur-
värden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt.

Hushållning med mark och vatten
Brukningsvärd jordbruksmark - Kommunen motiverar i 
planprogrammet att utbyggnadsområde A är ett väsentligt 
samhällsintresse. Enligt Miljöbalken 3 kap 4§ ska kommunen 
påvisa att det väsentliga samhällsintresset, vilket bostäder 
kan vara, inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Kommunen resonerar här att inom Östra Brämhult bedöms 
det utifrån landskapsbild, naturvärden och möjliggörande av 
en sammanhållen tätortsavgränsning inte finnas några alter-
nativa bättre lämpade platser för byggnation. Länsstyrelsens 
rekommenderar kommunen att utveckla detta resonemang. 
Flera domar från Mark- och miljööverdomstolen lyfter fram 
långtgående krav på att påvisa att annan lokalisering inte är 
möjlig.

Kommunens översiktsplan
Planprogrammet stämmer med Borås översiktsplan och 
grönområdesplan, vilken anger Park, grönområde, natur-& 
rekreationsområde för områdena utanför Brämhults tätorts-
bebyggelse.

Förorenade områden
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det 
finns en gammal avfallsdeponi i utkanten av planområdet på 
fastigheten Sörbo 1:2. Deponin bör beskrivas i planprogram-
met som en ”bakgrundsfaktor”, även om det se ut att depo-
nin ligger precis utanför programområdet.

Trafik
Trafikverket vill understryka vikten av Borås Stad arbe-
tar aktivt vidare med en politiskt förankrad och långsiktig 
strategi för att lösa trafiksituationen i Borås med omnejd. Se 
Trafikverket yttrande, daterat 2018-12-12

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen - Under detaljplanskedet 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 förundersökningar att behöva göras.

Artskydd - Länsstyrelsen tar inte ställning till alla detaljer 
i planprogrammet men ser positivt på att den framtida 
exploateringsinriktningen på Brämhult sätts i ett större 
landskapsperspektiv. En välarbetat habitatnätverksanalys kan 
exempelvis vara en bra grund för att bedöma en exploate-
rings förenlighet med artskyddsbestämmelserna. 

Länsstyrelsen vill ändå särskilt understryka följande punkter.

 » Programmet föreslår att nybebyggelse bör placeras intill 
skogsbryn där byggnaderna inte tar brukningsvärd 
mark i anspråk eller bryter de öppna vyerna. Ur mark-
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hushållningsperspektiv är det positivt att jordbruks-
mark bevaras. Ur naturvårdssynpunkt kan det dock 
vara problematiskt att förlägga exploateringar till bryn 
och kantzoner. Kontaktytor mellan olika markslag är 
ofta artrika miljöer som utgör viktiga spridningsvägar 
för djur- och växtlivet. Lokaliseringen för nytillkom-
mande bebyggelse bör därför väljas med stor omsorg så 
att en tillräcklig mängd bryn och kantzoner bevaras. 

 » Programmet pekar ut viktigare spridningsvägar 
för arealkrävande arter. Länsstyrelsen bedömer att 
spridningsvägar för djur- och växtarter kan påverkas 
negativt av de nya förhållandena som uppstår när 
intilliggande mark exploateras. Detta kan exempelvis 
vara fallet när spridningsvägarna görs smala. Ett sätt att 
minska risken för att spridningsvägarna inte uppnår sitt 
syfte är att påbörja biotopförbättrande åtgärder i god tid 
innan exploateringen inleds. Detta bör särskilt beaktas 
i planen att utvidga Brämhults kyrkogård. Utöver detta 
bör behovet av fauna-passager beaktas i tidigt i plane-
ringen av nya vägar.

 » Biotopskyddsbestämmelserna gäller även om en 
detaljplan vinner laga kraft. Det är därför av stor 
vikt att biotopskyddsbestämmelserna beaktas redan i 
samrådsfasen av kommande detaljplaner.

Behovsbedömning
Kommunen tar ej ställning till om betydande miljöpåverkan 
kan föreligga. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljö-
påverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att 
utesluta.

Kommentar
Riksintresse för väg 40 samt väg 1797 och 1799
Planprogrammet kompletteras med information om påverkan 
på riksintresset för väg 40 samt att det råder utökad till-
ståndsplikt. En trafikutredning har utförts av Sweco 2019-07-
10. 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 
kommer inte att påverka kapaciteten i Kyllaredsmotet eller 
Brämhultsmotet i någon nämnvärd omfattning. Kapaciteten 
och framkomligheten på väg 40 och i moten bedöms därför 
som fortsatt god. 

Trafikflödet på väg 1797 och 1799 (Sörbovägen) har mätts 
och är lågt. Planprogrammet föranleder en marginell 
trafikökning på väg 1797 samt en minskning på del av samma 
väg under förutsättning att aktuellt förslag om att stänga 
korsningen med Kyrkvägen genomförs.

Miljökvalitetsnormer
Planprogrammet kompletteras med information om 
miljökvalitetsnormer för vatten. Genomförande av exploate-
ringarna i planområdet bedöms inte påverka miljökvalitets-
normerna för vatten 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 
respektive detaljplan. 

Exploateringsområdena avvattnas via Källedalsbäcken 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 grundvattenföre-
komst i VISS eller vattenskyddsområde.

Hälsa och säkerhet
Planprogrammet kompletteras med information om stör-
ningar. Föreslagna bostadsområden är belägna vid Damm-
kullevägen samt vid Dammgatan som utgör huvudgator i 
vägnätet och 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 på väg 40 behöver 
utredas närmare och bedöms kunna hanteras i samband med 
respektive detaljplan. 

Risk för ras, skred, erosion
Planprogrammet kompletteras med information om de 
geologiska och geologiska förutsättningarna. Dessa ska 
redovisas i kommande detaljplaner.

Risk för översvämning/ Skyfall
Planprogrammet kompletteras med att risk för översväm-
ning/skyfall ska analyseras i kommande detaljplaner. 
Planområdet 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.

Råd enligt PBL och MB
Hushållning med mark och vatten - Borås Stad håller fast vid att 
utbyggnadsområde A, som berör brukningsvärd jordbruks-
mark (i form av två mindre beteshagar) är lämpligt för bygg-
nation. Lämpliga lokaliseringar för byggnation har utretts att 
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tydligt pekats ut i stadens översiktsplan från 2018. Översikts-
planens mål liksom Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörj-
ning från 2019 är att bygga en tät, sammanhållen och blandad 
stad där nybyggnation i huvudsak ska ske genom komplet-
teringar inom den befintliga bebyggelsestrukturen där nya 
bostäder ger underlag för att stärka befintlig service och 
kollektivtrafik. Inriktningen är en god hushållning med mark 
och infrastruktur, dvs att i så stor utsträckning som möjligt 
spara jungfrulig mark och istället bygga på redan ianspråkta-
gen mark t ex industriområden som omvandlas till bostäder. 
Det innebär att staden noga övervägt alla möjliga alterna-
tiva lokaliseringar som i detta fall berör jungfrulig mark/
jordbruksmark i staden som helhet, och i denna bedömning 
varit mycket restriktiv med vilka områden som pekats ut som 
lämpliga för byggnation. Flera alternativa platser för byggna-
tion vilka tidigare var utpekade som utbyggnadsområden i 
översiktsplanen från 2006 har därmed valts bort. Område A 
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 förtät-
ning i den långsmala markremsan mellan Kamgarnsgatan 
och Kyrkvägen och bidrar till en sammanhållen bebyggelse 
och ett yteffektivt markutnyttjande.

Kommunens översiktsplan – Noteras

Förorenade områden - Planprogrammet kompletteras med 
information om den gamla avfallsdeponin på Sörbo 1:2.

Trafik – Noteras

Synpunkter enligt annan lagstiftning – Det förtydligas i plan-
programmet om erforderliga arkeologiska utredningar som 
behöver göras vid detaljplan.

Riktlinjerna för odlingslandskap förtydligas med att bryn och 
kantzoner ofta är artrika miljöer och spridningsvägar.

Det förtydligas att biotopförbättrande åtgärder bör göras i 
god tid innan exploatering inleds.

Behovsbedömning - Noteras

S3 SGI
Yttrande översamrådshandling daterad 2018-10-25 Statens 
geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län erhållit rubricerat planprogram med begäran om 
yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar 
kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötek-
niska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Planprogrammet ger en översiktlig bild av landskapet, men 
ingen egentlig beskrivning av de geologiska eller geotek-
niska förutsättningarna även om en utförlig beskrivning ges 
av drumlinerna i östra delen av området. Det vore bra om 
det fanns en beskrivning av de geologiska och geotekniska 
förutsättningarna för hela området. Då kan man fånga upp 
saker som att exempelvis Främgärde 1:18, Källedal enligt 
SGU:sjordartskarta ligger på torvmark. Man bör även redo-
visa en bedömning av de geotekniska säkerhetsfrågorna för 
området oavsett om man tror det föreligger några risker eller 
inte. Då har man klarlagt förutsättningarna för det fortsatta 
arbetet. SGU:sjordartskarta redovisar vidare huvudsakligen 
kombinationen morän/inslag av berg och branta lutningar, 
vilket innebär att eventuell risk för ytliga ras/blocknedfall 
inte kan uteslutas. 

SGI rekommenderar därför att dessa förhållanden närmare 
klarläggs och redovisas i det fortsatta planarbetet. Samman-
fattningsvis ser SGI från geoteknisk synpunkt inga hinder för 
fortsatt planläggning, förutsatt att ovanstående synpunkter 
beaktas.

Kommentar
Planprogrammet kompletteras med översiktlig information 
om de geologiska förutsättningarna. Mer detaljerade utred-
ningar tas fram i samband med kommande detaljplaner.

S4 Trafikverket 
Infrastruktur 
Väg 40 - Planområdet ansluter främst via Dammgatan till väg 
40 via Kyllaredsmotet. Väg 40 är av riksintresse för kommu-
nikation i enlighet med § 3:8 Miljöbalken. Vägen ingår i det 
nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i 
det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. 
Delen mellan Göteborg och Jönköping ingår även i det av 
EU utpekade Trans-European Transport Network, förkortat 
TEN-T. Vägar som ingår i TEN-T är av särskild internatio-
nell betydelse. Väg 40 är en viktig tvärförbindelse i Götaland 
som förbinder norra Kalmar län med Jönköpingsregionen 
och västra Sverige. Väg 40 är rekommenderad transportväg 
för farligt gods. Vägen är dessutom utpekad som funktionellt 
prioriterat vägnät. För väg 40 gäller utökad tillståndspliktig 
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zon på 50 meter som Länsstyrelsen har föreskrivit. Inom 
detta område skall det så långt möjligt inte finnas byggnader 
eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten 
enligt § 47 i väglagen.

Väg 1799 - I planområdet löper delar av väg 1799. År 2012 
uppmättes årsdygnsmedeltrafiken på väg 1799 till 409 fordon, 
varav 27 tunga fordon. Väg 1799 har skyltad hastighet 70 
km/h förbi det aktuella området. 

Synpunkter 
Det är positivt att kommunen valt att ta fram ett planpro-
gram för området. Kommunen måste dock säkerställa att 
riksintresset, väg 40, inte påverkas negativt. Trafikverket 
vill understryka vikten av Borås Stad arbetar aktivt vidare 
med en politiskt förankrad och långsiktig strategi för att lösa 
trafiksituationen i Borås med omnejd.

Hållbara färdmedel - Hur kommer kommunen arbeta för att 
öka andelen hållbara färdsätt i och med detta planprogram? I 
planprogrammet skrivs att området har en god kollektivtra-
fikförsörjning och att det tar ca 25 minuter in till centrum. 
Anser kommunen att restidsjämförelserna mellan olika färd-
sätt, exempelvis bil och kollektivtrafik, är godtagbara? 

Verksamhetsområde - I kommunens översiktsplan pekas 
verksamhetsområdet V1- Kyllared/Östra Brämhult ut. Det 
står i översiktsplanen att utredning av trafikeffekter krävs. 
Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog kring detta plan-
uppdrag. 

Trafikalstring - I och med planprogrammet samt pågående 
detaljplanprocess för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 
som är inkluderad i planprogrammet ska kommunen redovisa 
hur exploateringen påverkar riksintresset väg 40 samt väg 
1799. Förslagsvis används ÅVS Noden Borås med prognos 
för år 2040 som underlag. 

Buller - Trafikverket förutsätter att kommunen har beaktat 
bullerfrågan och att bebyggelsen kommer att klara kraven 
i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). 

Risk - Trafikverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter 
beaktas i detta sammanhang. 

Götalandsbanan - I programmet skrivs att korridorerna i 
nuläget inte bedöms som riksintresse för kommunikation. 
Trafikverket menar dock att i programmet borde formule-
ringen att korridorerna bör beaktas för kommande planer 
finnas. 

Övrigt 
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås - I avslutad åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) Noden Borås var syftet att identifiera behov, funk-
tioner och tillgänglighet för personer och gods på väg och 
järnväg inom Borås med omgivning. I studien föreslås olika 
typer av åtgärder som är nödvändiga för Borås Stads fortsatta 
bostadsutveckling kopplade till transportinfrastruktur och 
resande. Studien visar att om dagens färdmedelsfördelning 
kvarstår år 2040 bedöms trafikflödet i östra delen av Borås på 
väg 40, mellan Brämhultsmotet och Kyllaredsmotet, vara 30 
700 fordon per vardagsmedeldygn. Det motsvarar en ökning 
med 48% jämfört med år 2015. 

Kommentar
Riksintresse för väg 40 - En trafikutredning har utförts. Den 
tillkommande trafiken från planprogrammets exploateringar 
kommer 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, se kommentar till S2.

Borås Stad arbetar förnärvarande med framtagande av en 
Trafikplan som är en långsiktig strategi för en hållbar utveck-
ling av stadens vägnät och olika trafikslag.

Hållbara färdmedel - Från Östra Brämhult är det ca 6-7 km in 
till Borås centrum och 1-2,5 km till närmsta livsmedelsaffär,  
närservice samt grundskola. För dessa målpunkter visar en 
restidsjämförelse att bilen klarar resorna på ungefär halva 
restiden jämfört med buss eller cykel. Restiden med cykel 
respektive buss är 20/25 minuter in till  Borås centrum 
och 8/7 min till Brämhults centrum Dessa restider bedöms 
som fullt rimliga för en vardagspendling även om de inte 
kan konkurrera med restiden för bil. Vid bedömningen av 
lämpliga lägen för bostäder har stor vikt lagts vid att dessa 
ligger på nära avstånd till en busshållplats med täta turer. 
Föreslagen exploatering i planprogrammet kommer därmed 
att bidra till att stärka underlaget till den befintliga kollektiv-
trafiken.

Verksamhetsområde samt trafikalstring– En trafikutredning har 
utförts med bedömning av hur mycket trafiken ökar till följd 
av planprogrammet, vilket inkluderar trafikalstring från 
verksamhetsområdet Kyllared och hur vägnätet påverkas. 
Utredningen grundar sig på ÅVS Noden med prognos för år 
2040, se kommentar till S2.

Risk- Noteras

Götalandsbanan – Formuleringen ändras enligt Trafikverkets 
synpunkt.

Övrigt – Noteras.
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S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt arbete ifall planpro-
grammets riktlinjer efterlevs. 

Miljöförvaltningen uppskattar arbetssättet med breda 
arbetsgrupper och många analyser som varit underlag för 
planprogrammet. Ett arbetssätt som kan vara ett föredöme på 
andra områden där tätort möter landsbygd. 

Miljöförvaltningen ser positivt till en förtätning i närhet 
av befintlig bebyggelse, infrastruktur, kollektivtrafik och 
cykelväg på fastighet Brämhult 4:2. Fördjupad naturinvente-
ring behöver genomföras inför eventuell detaljplanering.

Miljöförvaltningen vill poängtera vikten av riktlinjer i 
odlingslandskapet. Miljöförvaltningen anser att planpro-
grammet och dess riktlinjer lever upp till de ambitionerna 
nationellt samt i Borås Översiktsplan i kring bevarande av 
jordbruksmark. 

Miljöförvaltningen anser att naturvärden, värdekärnor och 
spridningslänkar behöver värnas i den fortsatta processen, 
vilket sker ifall planprogrammets riktlinjer efterlevs.

Miljöförvaltningen ser positivt på utbyggnation av cykelväg 
utmed Kyrkvägen fram till den biotopskyddade allén. Vid 
allén finns det inte utrymme för en cykelväg utan att göra 
ingrepp på de skyddsvärda träden. 

Miljöförvaltningen anser det viktigt att industriområdet, 
område C, håller sig nedanför den naturliga klacken, att 
barrskogsskärmen lämnas tillräckligt bred och att exploate-
ring genomförs utan att inkräkta på fornlämningarna. 

Kommentar
Arbetssätt - Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar också 
engagermanget från stadens olika förvaltningar i projekt-
gruppen vilket borgar för ett brett kunskapsunderlag, god 
analys och förankring av planprogrammet. 

Brämhult 4:2 - Det förtydligas att en fördjupad naturinvente-
ring behöver genomföras vid detaljplanering av Brämhult 4:2.

Jordbruksmark och naturvärden - Noteras.

Kyrkvägen - Planprogrammet föreslår en stängning av Kyrkvä-
gen söder om Sörbokrysset vilket skulle minska trafiken och 
därmed behovet av en separat gång- och cykelväg. Även om 
Kyrkvägen inte stängs, bedöms det inte finnas något behov 
av gång- och cykelväg norr om infarten till Brämhults kyrka 
där den biotopskyddade allén finns.

Verksamhetsområde Kyllared - Förslaget berör inte kända forn-
lämningar. Redovisad barrskogskorridor är ca 100 meter bred 
och omfattar en del av slänten/klacken. Exakt avgränsing 
mot norr behöver studeras noggrannt i detaljplanen så att det 
blir en naturligt belägen gräns med hänsyn till topografin 
och en tillräckligt bred korridor som säkrar kontakten/
spridningen mellan barrskogsområdena som utgör habitat för 
barrskogsmesar. 

S6 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till Planprogram för 
Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 med flera, Borås Stad. 
Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till Planprogram för Östra Brämhult med det pro-
gramförslag och riktlinjer som presenteras bedöms ta tillvara 
landskapsbild och kulturvärden väl. Riktlinjerna bedöms vara 
väl avvägda både gällande bevarande av befintliga värden och 
kring hur eventuella tillägg av ny bebyggelse kan göras. Den 
pågående revideringen av Borås Stads Kulturmiljöprogram 
kan komma att innebära att ytterligare miljöer och objekt 
från så väl äldre som modern tid pekas ut som värdefulla. 

Kommentar
Noteras.

S7 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Planprogram för 
Östra Brämhult. Nämnden konstaterar samtidigt att området 
är ytterst viktigt som ett idrotts- och rekreationsområde 
för allmänheten samt att Borås stad ger berörda föreningar 
möjlighet att utvecklas i området. 

Sammanfattning - Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på 
planprogrammets intentioner och det helhetsgrepp som man 
tar över området. I programförslaget finns ett antal riktlinjer 
för markanvändning vilka syftar till att sätta upp spelregler 
för framtida exploateringar samt skydda naturvärden och 
kulturmiljöer. Det innebär att planprogrammet inte ger stöd 
för enstaka nya byggnader utanför tätortsbebyggelse. Det är 
glädjande att Ymerområdet och Eskilsryd i planprogrammet 
identifierats som särskilt värt att bevara med tanke på dess 
naturvärden och kulturmiljöer. 

Ymerområdet har i översiktsplanen och grönområdesplanen 
klassats som grönområde av högsta värde. Det är ett 
populärt rekreationsområde med motionsspår, skidstadion, 
discgolfbana, boule, utegym och grillplats. Här samlas både 
personer från Borås, men även tillresta motionärer från hela 
södra Sverige. Skidstadion har både spår för rullskidor under 
sommarhalvåret och spår för skidträning och nationella 
skidtävlingar vintertid. Dessutom är discgolfbanan av 
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mästerskapsklass. Ymerområdet är under utveckling och det 
behöver ges möjligheter att stärka friluftsområdet och det 
föreningsliv som finns i området. Allt för att ge fler möjlighe-
ter till ett aktivt liv. 

Den nya kyrkogården kommer att få en parkkaraktär med 
belysta promenadvägar. Man tillskapar även en utsiktsplats 
med sittplatser på flera ställen med en aktivitetsyta för både 
barn och vuxna, vilket är positivt för Brämhultsborna. 

Sjuhäradsleden är en 14 mil lång vandringsled mellan Hindås 
och Mullsjö. Det planerade verksamhetsområdet vid Kyllared 
kan komma att påverka etapp 5 av Sjuhäradsleden. Här 
behöver man i planeringen lägga in den ökade kostnaden för 
att dra om Sjuhäradsleden.

Kommentar
Planprogrammet är främst inriktat på bevarande av natur- 
och kultumiljövärden men även på främjande av friluftslivets 
intressen. Riktlinjerna möjliggör därför en viss utveckling 
och byggnation som syftar till att stärka friluftslivet och 
föreningslivets behov under förutsättning att hänsyn kan tas 
till platsens natur- och kulturvärden. 

Efter samrådet har Fritids- och folkhälsoförvaltningen varit 
delaktiga och bistått med information från föreningarna 
vid Ymer om vilka ytor som är viktiga att bevara och 
utveckla för friluftslivet. Det utgör ett viktigt underlag för 
revideringsarbetet av planprogrammet med hänsyn till att 
nytt exploateringsområde föreslås i slutet/norr om Damm-
kullevägen.

S8 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Plan-
program för Östra Brämhult med beaktande av nämndens 
synpunkter. För fortsatt detaljplaneläggning vill Tekniska 
nämnden framhålla vikten av att med den föreslagna 
bostadsbebyggelsen utmed Kyrkvägen erfordras en anpass-
ning av vägens standard såväl för att tillgodose de oskyddade 
trafikanternas krav på säkerhet som för trafiksäkerheten och 
framkomligheten för biltrafiken med anledning av exploate-
ringen.

Kommentar
Med hänsyn till inkomna synpunkter på planprogrammet 
och detaljplanen för Brämhultshöjd föreslår Tekniska förvalt-
ningen en stängning av Kyrkvägen söder om Sörbokrysset. 
En stängning skulle innebära en betydligt lugnare och 
säkrare trafiksituation för oskyddade trafikanter vilket är 
positivt då många gående, cyklande och ridande använder 
Kyrkvägen för rekreation.

S9 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka det föreslagna 
planprogrammet

Kommentar
Noteras.

S10 Borås Elnät 
Ingen erinan för stadsnät eller elnät. 

Kommentar
Noteras.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

2. Yttranden från sakägare
S11  Främgärde 1:9/Främgärde 15 
Vi tog över gården och marken 1988 efter föräldrar som 
varit ägare sedan 1956. Tidigare hade föräldrarna boskap på 
ängarna och odlade ängsmarken. Vid tidpunkten för överta-
gandet saknade vi boskap, men kom överens med en bonde 
i Främgärde att odla marken och tillåta hens boskap att beta 
av ängarna. Detta för att bevara ängsmarken och åkermarken 
öppen.  

Vår son och sambo önskar nu att köpa en tomt på vår mark 
för att bygga ett hus. Marken där de planerar att bygga huset 
kommer inte att förstöra ängsmarken. Eftersom vägen dras 
utmed en stenmur, och tomten är lokaliserad i ett hörn av 
åkermarken vid ett skogsbryn. Detta överensstämmer bra 
med exempelskisser i planprogrammet. 

Sonen och sambon är uppvuxna på landet, och förstår värdet 
av att bo på landsbygden. De har stor förståelse och respekt 
gällande att bevara naturens växlighet och djurliv. Denna 
medvetenhet hos sonen och sambon, och att marken kan 
fortsätta att stanna kvar inom familjen ser vi som något 
oerhört positivt. Detta underlättar ett framtida generations-
skifte, och vi menar att det är ett tungt vägande skäl till att de 
ska tillåtas bygga i Främgärde. Vi tillsammans med sonen och 
sambon har en stark vilja att landsbygden ska fortsätta vara 
levande. Det är också viktigt att varje ärende prövas enskilt. 
Att man ser till varje individ och inte generellt.

Kommentar
Bedömning om det är lämpligt att stycka av en ny bostads-
tomt görs i varje enskilt fall av Samhällsbyggnadsnämnden 
vid prövning av förhandsbesked. Planprogrammet syftar i 
första hand till bevarande av utpekade natur- kulturmiljö- 
och landskapsbildsvärden och innebär därför att det generellt 
blir svårare att få tillstånd för ny bebyggelse. Om byggnation 
bedöms som möjligt, finns det också med stöd av planpro-
grammet skäl för Samhällsbyggnadsnämnden att ställa högre 
krav än normalt på lämplig placering och utformning av nya 
byggnader.

Lagstiftningen skärptes 1998 då skydd infördes i miljöbalken 
mot byggnation på brukningsvärd jordbruksmark. Rådande 
rättspraxis innebär att det inte finns möjlighet att göra undan-
tag för generationsskifte.

S12 Främgärde 1:22/Främgärde 4
Det har skett många svängningar genom åren vad som 
planeras för norra och östra Brämhult. På 1970-talet skulle 
detta område i Brämhult bli industrimark, senare blev en 
del av området reserverat för Götalandsbanan och nu är det 
bestämt att bostäder ska byggas. 

Kyrkogården verkar vara bebyggd runt om med villor. Vart 
ska Brämhults kyrkogård växa när nya gravplatser behöver 
anläggas, hur har ni tänkt där?

Vad hände med byggnationen och planeringen för Bodaom-
rådet och terrängen nedanför Hybergsvägen? Man bygger 
lite här och lite där på smala tomter som ligger utmed mycket 
trafikerade vägar. 

Detaljplanen Norra Brämhult har en smal tomtplacering. 
Mycket trafik förekommer på Kyrkvägen, Korsvägen och 
Dammgatan. Trafikanter använder dessa gator för att ta sig 
vidare via Hyberg mot Fristad. Vissa långtradare kör på GPS 
och använder dessa vägar som ”genvägar.

Bilister kör väldigt fort på Kyrkvägen, den är nyasfalterad 
och väldigt smal. Hastighetsgränsen är 70 km/h, den bör 
reduceras. Ska det vara utfarter mot Kyrkvägen från det 
nya området? Låter väldigt farligt. Planera alla utfarter mot 
Kamgarnsgatan. Stäng av Kyrkvägen för genomfart och 
mata trafiken via Dammkullevägen, eller gör Kyrkvägen till 
gårdsgata. 

Korsvägen (vägen krysset Sörbo-Främgärde-vägen till 
Hyberg—och Brämhult ner mot centrum) är Borås farligaste. 
Exempel på säkra utfarter i Brämhult är Rådjursgateområdet, 
med en innergata innanför Dammkullevägen. 

Var kommer ni planera en ny väg mot Fristad som matar mot 
motorvägen? En ny ringled behövs runt Borås. 

Ett parkeringsdäck vid Kamgarnsgatan smälter inte in i övrig 
bebyggelse. 

Området upp mot Sörbo och Främgärde skulle bevaras, och 
viss enstaka bebyggelse kunde bli aktuell. Det öppna land-
skapet skulle bevaras. Hur kunde ni för några år sedan släppa 
igenom bygglov för två villor vid Korsvägen som hör till 
området Lilla Brämhult? Vet inte den ene vad den andre gör?

Området Källedal, hur har ni tänkt där? Är det inte bättre att 
fullfölja bebyggelse längs med Dammkullevägen och sedan 
bebygga Källedal? Vid Källedal passerar mycket trafik på 
nätterna, stora timmerbilar parkerar i Främgärde. Får dessa 
timmerbilar parkera i Främgärde, de döljer det öppna land-
skapet och stör på nätterna? Timmerbilsparkeringen rimmar 
dåligt med det öppna landskapet som ska bevaras. 

Kommentar
Många svängningar - Det stämmer att inriktningen för stadens 
stadsplanering ändras över tid. Frågor om byggnation 
och stadsplaneringen är politiska beslut som tas på olika 
nivåer i Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och 
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Kommunfullmäktige. Översiktsplanen är vägledande för alla 
beslut om kommunens mark- och vattenanvändning och för 
varje mandatperiod tar Kommunfullmäktige ställning till 
översiktsplanens aktualitet. Sträckningen av Götalandsbanan 
är ännu inte bestämd och behöver fortsatt beaktas.

Kyrkogården - Kyrkogården har fått bygglov och utökas för 
närvarande åt väster fram till villabebyggelsen i Brämhults-
Kärra.

Område vid Hybergsvägen - Området i slänten nedanför 
Hybergsvägen, norr om Mikrogatan var utpekat som utred-
ningsområde i översiktsplanen från 2006 och i ett planpro-
gram från 2007 men togs bort som utbyggnadsområde i den 
nya översiktsplanen från 2018. Nuvarande översiktsplan och 
riktlinjer för bostadsförsörjning är i större grad inriktade på 
förtätning inom mer centralt belägna stadsutvecklingsområ-
den.

Kyrkvägen och Sörbokrysset - Planprogrammet föreslår en stäng-
ning av Kyrkvägen söder om korsningen med Sörbovägen i 
syfte att förbättra trafiksitutionen för alla gående, cyklande 
och ridande som idag uppskattar Kyrkvägen för rekreation. 
Det innebär att genomfartstrafiken försvinner och att vägen 
fortsatt används av boende samt att den angör del av planom-
rådet på Brämhultshöjd med ett 50-tal nya bostäder.

Ringled mot Fristad - Borås stad arbetar för närvarande med en 
trafikplan för Borås i syfte att prioritera trafikåtgärder för ett 
fungerade trafiknät och en hållbar utveckling av ett växande 
Borås. En möjlig åtgärd som föreslås i Trafikverkets Åtgärds-
valstudie Noden Borås från 2018 är en tvärförbindelse 
mellan väg 42 och väg 40 i syfte att avlasta centrala Borås 
från genomfartstrafik.

Parkeringsdäck vid Kamgarnsgatan - I omarbetat detaljpla-
neförslag för Brämhultshöjd utgår parkeringsdäcket och 
parkeringen föreslås att delas upp på två ytor med carportar 
och markparkering.

Bygglov inom det öppna landskapet - Det stämmer att det genom 
politiska beslut i Samhällsbyggnadsnämnden beviljats 
förhandsbesked och bygglov för nya bostadstomter på jord-
bruksmark inom det öppna landskapet även under senare år.

Källedal - Området för Källedal tas bort ur planprogrammet, 
Borås Stad har ännu inte tagit ställning till denna ansökan 
om detaljplan. Istället föreslås ett större utbyggnadsområde 
på ca 3-4 ha i slutet av Dammkullevägen. En mindre del av 
fastigheten Källedal 1 ingår i detta område.

S13 Brämhult 11:37/Måsgatan 12
Sitter i soffan på Måsgatan 12 och ser upp mot Kyrkvägen 
och förstår nu att jag tittar på en drumlin från istiden. Har 
förståelse för att de som blir kringbyggda inte är så glada för 
detaljplanen för Norra Brämhult. Jag blir glad när jag läser 
planprogrammet för Östra Brämhult. Eftersom det är så 
mycket ni tar hänsyn till innan ni fattar beslut om att bygga 
bostäder. Det roligt att få veta att vårt villaområde är en 
viktig del av vårt kulturarv.

Kommentar
Det är värdefullt att läsa din återkoppling om hur planpro-
grammet kan bidra till en ökad förstålese och uppskattning 
av landskapet och kulturmiljön.

S14 Brämhult 11:32/Ripgatan 5
På området beläget söder om rondellen Kyrkvägen/
Dammgatan föreslår jag att ett seniorboende bör byggas. 
Området har goda kollektiva förbindelser, och att det är lätt 
för färdtjänsten att ta sig dit.

Kommentar
Området söder om rondellen har övervägts för byggnation 
med hänsyn till sitt strateigska läge nära kollektivtrafik. Om-
rådet har dock valts bort på grund av att det ligger betydligt 
lägre än Kyrkvägen och Dammgatan och att det därmed 
hade krävts en omfattande uppfyllnad för en byggnation. 
Idag bidrar lågpunkten och naturmarken till att bromsa och 
rena dagvattenflödet.

S15 Brämhult 11:32/Ripgatan 5
När man promenerar vägen från Främgärde-Sörbo-korset 
och förbi Skansen, och sedan fortsätter Kyrkvägen neråt 
ser man den otroligt fina vyn. Vyn blockeras om byggnader 
placeras på högersidan. Efter hästhagen när vägen upp till 
kyrkan passerats är det okej att bygga, efter stenmuren och 
ner till Dammgatan. Jag möter och ser ofta folk som går 
denna väg förbi Skansen.

Jag föreslår att man projekterar området bakom Kärra-
området, det var tidigare ängsmark. Där har Hus-Arvid har 
dumpat stora stenar och fyllnadsmassor. Det är ingen trevlig 
syn. Bussen från Kärra är överkomlig. Kärra-området kan 
innehålla många olika hustyper och boenden. Buss finns på 
Kyrkvägen och Dammgatan. Mitt förslag är att man låter bli 
att bygga vid övre delen av Kyrkvägen, om ni tar en prome-
nad kan ni se hur illa det blir.

Kommentar
Vyn från Kyrkvägen - Inkomna synpunkter visar att Kyrkvägen 
är mycket uppskattad för rekreation och för sina vackra 
vidsträckta vyer, särskilt från området vid Skansen som du 
beskriver. I bearbetningen av detaljplanen för Brämhultshöjd 
har dock byggnation av bostäder på ytorna söder om Skansen 
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prioriterats före att behålla utsikten. En viss bearbetning har 
gjorts, vilket innebär en luftigare placering av husen som 
medger utblickar mellan husen mot skogshöjden i nordväst. 
Den vidsträckta vyn mot sydväst kommer dock inte att vara 
kvar.

Området bakom Brämhults-Kärra villaområde- Området bedöms 
inte lämpligt för byggnation, se kommentar till S18.

S16 Brämhult 8:48/Sammetgatan 2
Vi ser positivt på den planerade byggnationen Brämhult 
östra. Därför att byggnationen bidrar med alternativ för äldre 
att bo kvar på Brämhult, exempelvis när arbetet med huset 
och trädgården blir betungande. Det finns finns många äldre 
som vill bo kvar på Brämhult.  

Vår fastighet angränsar ej till den planerade byggnation. 
Däremot blir vi påverkade av den kommande trafiksitua-
tionen. Det finns inga mätningar, istället används 2015 och 
utgår från ”erfarenhetsvärden”. 

Vi bor nära Dammgatan som förbinder Dammkullevägen 
och Kyrkvägen. Bilister kör i höga hastigheter på denna 
sträcka. Många skolelever korsar vägen istället för att använda 
tunneln. Dessutom passerar förhållandevis mycket tung 
trafik mellan Riksväg 40 och Gingrivägen för att undvika 
centrala Borås. Det är en uppenbar trafikfara. Åtgärder för 
att reducera bilisternas hastighet är ett måste innan olyckan 
är framme. Har påtalat detta för Tekniska förvaltningen utan 
framgång.

Kommentar
Byggnation av lägenheter - Planprogrammet har kompletterats 
med ytterligare ett område för bostäder norr om Dammkul-
levägen för att möjliggöra byggnation av fler lägenheter som 
komplement till nuvarande villabebyggelse och därmed ökad 
möjligheten till kvarboende.

Dammgatan - Tekniska förvaltningen bedömer att Damm-
gatans utformning stämmer väl med dess funktion som 
huvudgata i vägnätet. Avsikten är naturligtvis att oskyddade 
trafikanter ska använda sig av gångtunneln. För att förbättra 
situationen för gång- och cykeltrafikanter kommer Tekniska 
förvaltningen att iordningställa en gångpassage över Damm-
gatan nordväst om Kärrarondellen. 

S17 Brämhult 8:120/Damastgatan 86
I enlighet med den byggplan som fanns på 1960-talet när 
området detaljplanerades och senare byggdes med villor och 
radhus skulle denna grönyta vara kvar i befintligt skick och 
inte byggas på. Detta med anledning av att det ska finnas 
grönytor för boende i området som gör att det blir luft mellan 
vägar och bebyggelse.

Både djurliv och grönområde där naturmarken som finns i 
dag är till för allmänheten och ska företrädesvis användas 
som det. Lika viktigt är grönområdena runt omkring våra 
bostadsområden, den livgivande, rogivande naturen in på 
knuten.

Att bygga bort både det stora grodstråket och området för de 
fåglar som finns där skulle inverka avsevärt på den naturmiljö 
som idag finns. Att bygga hyresbostäder i ett villaområde 
blir för stort och får en dominerande effekt. Miljöpåverkan 
bedöms få en betydande påverkan. Djurliv, hackspettar, 
groddjur men även övrigt kringliggande bostäder och 
människor påverkas negativt där både grönområde och arter 
kommer att försvinna vilket får en miljökonsekvens. Det 
finns en betydande habitatförstöring och en habitatförlust 
till följd. Områden för groddjuren där båda biotoper finns 
är idag få. Skall grodstråket byggas bort kommer grod-
djuren dö ut. Samtliga naturligt förekommande groddjur i 
Boråstrakten är troligen missgynnade då deras livsmiljöer och 
spridningsvägar kontinuerligt minskar. De viktigaste hoten 
är biotopförändringar av vatten- och fuktmiljöer och infra-
strukturens barriäreffekter. Eftersom groddjuren är beroende 
av flera miljöer för sin livscykel kan det räcka med att en av 
dessa livsmiljöer förstörs för att utplåna en lokal population. 
Starka populationer av groddjur är en god indikation på att 
landskapet hyser fungerande ekosystem.

Ingen inventering av groddjur har gjorts inom uppdraget 
och bör därför genomföras för att således peka på djurlivets 
betydelse i området som riskerar att utrotas i annat fall. Men 
utredning påvisar att grodstråket går rakt igenom området 
där man har tänkt att ta bort skog och natur. Därmed skulle 
ekosystemet få en systemhotande effekt i området och 
groddjuren skulle dö ut. Det finns idag flera kända konflikter 
mellan groddjur och trafikerade vägar. Nya vägar och trafik-
ökningar på befintliga vägar bör analyseras ur ett groddjurs-
perspektiv och anpassas så att de inte utgör barriärer.

Små hackspettar lever i området och deras miljöpåverkan 
skulle bli för stor för att klara av den miljöändring som plane-
ras genom att ta bort skog och marken som de lever i och 
ersättas med bostäder. Detta resulterar i att utarma miljön för 
hackspetten vilket innebär att deras livsmiljö utrotas och de 
riskerar att utdö inom området då deras spridningsvägar även 
skulle brytas.

Bevarandet och utvecklingen av metapatcher och länkar 
däremellan gynnar rekreation, friluftsliv och folkhälsa, vilket 
annars skulle försvinna helt. Naturvärdesområden skulle 
sammantaget få en betydande miljöpåverkan för djurlivet, 
naturen och dess ekosystem. Miljöpåverkan får därmed en 
stor negativ konsekvens utifrån den habitatnätverksutredning 
som har gjorts där det även framgår. Det finns en stor viljein-
riktning att bibehålla grönområdet i området, samt även för 
det värdefulla djurliv som idag finns där. Grönområdet har 
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höga sociala värden idag, detta skulle innebära stora ingrepp 
i området om detta skulle försvinna. Utredningar pekar 
även på höga naturvärden i området vilket skulle påverkas 
betydligt. Trafikmiljön skulle öka markant i området, fysiska 
miljön med den psykiska miljöns inverkan får en betydande 
inverkan på att viktiga grönområden faktiskt försvinner. 

Även miljömålen som Borås stad idag har uppsatta skulle 
inte uppfyllas med hänvisning till habitatutredningen och 
dess inverkan på området, boende och djurlivet. I Borås stads 
miljömål framgår det följande: En rik biologisk mångfald är 
en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen 
har även ett stort värde för vår fysiska och psykiska hälsa, 
som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. Mål 
5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur.
Ekosystemens funktion och processer bygger på att det 
finns en biologisk mångfald, eftersom det i ekosystemen 
sker ett samspel mellan olika arter som alla har olika roller. 
Fungerande ekosystem med en stor mångfald av arter finns i 
mosaiklandskap med skog, mark och vattenförekomster. En 
landskapstyp som är vanlig i Borås kommun. För att bevara 
ett art- och variationsrikt landskap krävs att marker brukas 
och att säkra passager och spridningsmöjligheter finns.

En artförekomst samt fördjupad utredning om artförekomst 
bör genomföras för att veta om sällsynta arter finns i 
området som annars kan riskera att utrotas. Skyddsvärda 
träd riskerar att tas bort. Fladdermössens närvaro skall 
utredas innan utredningen går vidare, dessa är fridlysta 
och skall således bevaras. En sådan utredning finns inte 
idag. Gröngöling (NT), buskskvätta (NT) och gulsparv 
(VU) har setts i området och bör enligt Naturvårdsverket 
prioriteras i skyddsarbetet och är fridlysta. Tas träd bort 
kan dessa fridlysta arter utrotas, i enlighet med riksdagens 
miljömål. I objekt 2 (lövskogsmiljö med visst naturvärde) 
kommer delvis att försvinna och påverkas negativt. Objekt 4 
(betesmark med ett påtagligt naturvärde) kommer försvinna 
och förlora sina naturvärden. Betad mark är värdefullt ur 
ett naturvårdsperspektiv eftersom ängs- och betesmarker 
kraftigt har minskat i Sverige och hyser naturvårdsintressanta 
arter kopplade till hävdad mark (slåtter eller bete). Betning 
kommer troligtvis upphöra när området bebyggs även om 
det undantas bebyggelse vilket med tiden kommer leda till att 
naturvärdet försvinner.

De träd som avverkas i område 2 påverkar insekternas 
överlevnad och således övriga ekosystemet som riskerar att 
påverkas negativt. Den biologiska mångfalden kommer att 
utarmas och dö ut. Sammantaget med en betydande miljöpå-
verkan för djur och människor väger ovanstående synpunkt 
av fakta mycket tyngre än planerad byggnation för Brämhult 
östra.

Kommentar
Rekreation - Även efter föreslagen exploatering bedöms det 
finnas gott om ytor för både närrekreation och för friluftsliv i 
och omkring Brämhult. 

Hyresbostäder – Byggnation av lägenheter bedöms på ett 
positivt sätt bidra till en variation av olika bostadstyper i 
Brämhult. Höjden på husen inom delområde A i pågående 
detalplan för Brämhultshöjd har minskats med hänsyn till 
inkomna synpunkter.

Livsmiljö för grodor - Borås Stad har genom naturmiljökonsult-
företaget Calluna utfört en naturvärdesinventering 2018-
08-27 som följer SIS Standard för naturvärdesinventeringar. 
Naturvårdsklassade ytor inom inventeringsområdet redovisas 
som objekt 1-5 och dessa är klassade i fyra steg: Högsta / 
Högt / Påtagligt / Visst naturvärde(nv). Planförslaget innebär att 
objekt 1 (äldre ädellövträd med högt nv), objekt3 (ädellövskog 
med påtagligt nv) och objekt 5 (sumpskog med visst nv) bevaras 
i sin helhet och det är inom dessa områden som den primära 
spridningskorridoren för grodor finns. Habitatnätverksanaly-
sen från 2016 som omfattar ett översiktligt perspektiv, visar 
de större habitaten för grodor och de primära spridningskor-
ridorerna däremellan. De närmsta stora habitaten för grodor 
utgörs av Ymer, skogen och bäckarna norr om Dammkul-
levägen samt Brämhults kyrkogård och området öster därom. 
Det är således spridningskorridoren mellan dessa stora 
habitat (från nordväst till sydost genom planområdet för 
Brämhultshöjd) som bedöms som viktigast att bevara och 
skydda. Den mer detaljerade naturvärdesinventeringen för 
detaljplanen Brämhultshöjd pekar även ut objekt 2 (lövskog 
med visst nv) som livsmiljö och spridingskorridor för groddjur 
mot sydväst. I avvägningen mot att bygga bostäder har inte 
denna spridningskorridor bedömts ha en lika viktig funktion 
för grodorna och området tas därför i anspråk. 

Natrurvärdesinventering 
Objekt 1-5
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Livsmiljö för mindre hackspett - Habitatnätverksanalysen från 
2016 pekar ut de stora sammanhängande områden med 
lövskog som är livsmiljö för mindre hackspett och andra arter 
som är viktiga att bevara. Dessa är belägna vid Ymer och vid 
Främgärde och berör inte planområdet för Brämhultshöjd.

Miljömål Biologisk mång fald – Planprogrammet syftar till att 
värna biologisk mångfald genom att peka ut och ge riktlinjer 
för bevarande av de viktigaste livsmiljöerna och dess sprid-
ningskorridorer för olika typer av arter.

Fladdermöss - Inga fridlysta arter eller på annat sätt skyd-
dade arter påträffades under inventeringen. Håligheter i 
grov ek inom objekt 1 gör dock att det inte är uteslutet att 
fladdermöss kan bo i dem. Naturvärdesinventeringen rekom-
menderar en fladdermusinventering ifall dessa ska fällas. 
Detaljplaneförslaget innebär dock att detta område bevaras i 
sin helhet. 

Objekt 4 betesmark – Det stämmer, betesmarken inom objekt4 
har i naturvärdesinventeringen klassats som ett påtagligt 
naturvärde. I detaljplanen har dock avvägning gjorts att 
intresset att bygga bostäder på denna plats väger tyngre än 
bevarandeintresset.

S18 Brämhults-Kärra 1:3/1, Anebyhus
Fastighetsägaren har framfört önskemål om att bebygga 
fastigheten med bostäder och skickat in en exploateringsskiss 
2019-06-28.

Kommentar
Frågan om byggnation på fastigheten har tagits upp för 
bedömning i plangruppen för planprogrammet med respres-
sentanter från Borås Stads olika förvaltningar. Bedömningen 
är nu liksom tidigare, att området inte är lämpligt för byggna-
tion. Anebyhus har informerats om förutsättningarna vid 
möte med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Området har inte stöd för byggnation varken i tidigare eller 
gällande översiktsplan. Den främsta anledningen till att 
området inte bedöms som lämpligt för bostäder, är att det 
ligger långt ifrån en busshållsplats 700-1000 meter och att 
området därmed i hög grad skulle bli bilberoende. Andra 
anledningar är; - Att tillfartsvägen är via en smal villagata 
som inte lämpar sig för ökad trafik och att annan tillfart 
är svårt att genomföra,  - Att området ligger nära planerat 
verksamhetsområde vid Kyllared och väg 41 och därmed kan 
utsättas för störningar samt - Att Brämhults kyrkogård är en 
kulturmiljö som inte bör kringgärdas med byggnation tätt 
inpå.

Habitatnätverksanlys 2016                        
Livsmiljö och spridningslänkar för grodor
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3. Synpunkter från övriga
S19  Brämhult 8:120/Glacialgatan 15
Vi anser att det generellt är bra att det tas fram ett plan-
program så att området bevaras. Min make är uppvuxen 
på gården Främgärde 1:9, tredje generationen på samma 
gård och är mån att området förblir landsbygd. Att det inte 
planeras något bostadsområde eller industrimark. Däremot 
tycker vi att det är viktigt att området och jordbruket får en 
chans att leva kvar. Det finns yngre generationer som vill 
bosätta sig i området, och därmed underlätta ett framtida 
generationsskifte. 

Vi önskar att stycka av en tomt på den familjegård som 
min make är uppvuxen på. Vi länge haft en dröm om att 
flytta tillbaka till landet och bo utanför staden. Vi båda är 
uppvuxna ute på landet och känner att vi inte hör hemma i 
ett bostadsområde eller i en lägenhet som vi förtillfället bor 
i. Det är inte bara vi som önskar att bosätta oss i området. 
Bonden som har det största jordbruket önskar också att flytta 
till ett mindre hus i området, för att låta sina söner ta över 
gården. Han vill däremot inte flytta till någon annan ort 
utan bo kvar i Främgärde för att kunna vara med och driva 
gården. 

På grund av den skärpta miljöbalken 3 kap 4§* förhindrar 
detta möjligheterna att bosätta sig i området. Den största 
delen av området består av jordbruks- och betesmark, och 
om man ska tolka miljöbalken bokstavligen går det inte att 
bosätta sig i Främgärde. Det framgår i planprogrammet 
att det inte är av samhällsintresse att det ska byggas hus i 
området. Vi anser att det bör vara av samhällsintresse att den 
yngre generationen flyttar ut ifrån städerna och bosätter sig 
på landet. Detta för att områden ska kunna leva kvar och inte 
dö ut. 

I programmet finns det även skisser på hur bebyggelse skulle 
kunna se ut och dessa är på jordbruksmark. Vi önskar att det 
finns möjlighet att bebygga något enstaka hus. Detta givetvis 
utifrån att man anpassar sig efter planprogrammet, och tar 
stor hänsyn till miljön och bygger på en plats där det har 
minimal påverkan på området. Det finns exempelvis områ-
den med sämre åkrar, och där är det mycket berg i dagen eller 
ytor som är svåråtkomliga för maskiner. Denna mark går 
endast att använda till betesmark eftersom dagens maskiner 
inte kommer in. Även genom att ta en mindre mark i anspråk 
så påverkas inte jordbruket nämnvärt. 

Sammanfattningsvis vill vi att området ska leva kvar, dock 
bör möjligheterna förbättras. Med dagens lagar och regler är 
det alldeles för svårt. Det saknas möjligheter att underlätta 
generationsskiften. Vi önskar att det är av samhällsintresse 
att folk faktiskt vill flytta ut på landet och att varje fall prövas 
enskilt.  Som det ser ut idag riskerar fallen att nekas utan att 
prövas. 

Kommentar
Se kommentar till S 11.

S20 Myrås 1:139/Ringen 2
Jag är mån om att byggnationer inte stänger vyer som idag är 
lättillgängliga för allmänheten. Jag anser att det har betydelse 
för trivseln i området och känslan för bygden.

I planprogrammet förstår jag att område C ska bebyggas 
med mindre hus i 2,5 plans höjd. Varför inte ansluta till den 
existerande bebyggelsen? De jordbruksfastigheter som finns 
i område B och C har byggnationer som är 1,5 plans höjd, 
ladorna ligger lägre och skymmer inte mer än mangårdsbygg-
naderna. Då utsikten vid område C är en av de bättre i Borås 
om inte den allra bästa vad gäller fri sikt mot horisonten. Var 
noga med att denna fantastiska utsikt inte försvinner.

Era animationer visade inte utsikten bakom planerad bebyg-
gelse, det kan inte vara så svårt att plocka in i era program. 
Skuggnings modeller fanns men utan horisontbakgrund. Om 
inte detta går, åk upp och titta själva på utsikten. I Brämhult 
finns flera ovanliga utsiktspunkter från gator. I klart väder 
ser man Hultafors sanatorie 1,5 mil bort från Svensgärdega-
tan vid Brämhults vårdcentral. Samma vy finns från Kyrk-
vägen vid Fridhem. Vid övrigt väder ser man bergssiluetten 
ner mot stationen i Hultafors. Många privattomter har också 
denna utsikt. Höjdmetrarna över havet är ca 225 meter vid 
Svensgärdegatan men ca 70-80 m högre vid Främgärdekorset 
där Område C skall bebyggas. Hur längre mot horisonten ser 
man om kommer upp 70 meter högre? 

I område A har det tidigare funnits rikligt med blåsippor. 
Hur har kommunen inventerat dessa, ska de schaktas bort 
eller sparas? Enligt Naturvårdsverkets förteckning över 
kärlväxter från 2016 är de rotfridlysta i vårt område. 

Till sist vill jag ge mina utomordentliga komplimanger till 
kommunen som gjort den kulturhistoriska inventeringen som 
också omfattar området kring Ymerstugan. Inventeraren ska 
givetvis i första hand ha beröm, dessutom de som initierat 
undersökningen.

Kommentar
Vyn från Kyrkvägen - Se kommentar till S 15.

Område A - Borås Stad har genom Calluna utfört en natur-
värdesinventering i fält 2018. Område A (ojekt  2 i inven-
teringen) har ett visst naturvärde (naturvärdesklass 4) med 
hänsyn till det örtrika fältskiktet, olika lövträd och blockrika 
partier med mossor. Inga fridlysta arter eller på annat sätt 
skyddade arter påträffades i inventeringen.
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4. Kvarstående synpunkter

Planprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument 
som går att överklaga. Tillfälle att lämna synpunkter på de 
detaljplaner som planprogrammet ger vägledning för kommer 
att ges i respektive detaljplaneärende. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Elena Eckhardt
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 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
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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.  
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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 
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Datum 

2019-10-28 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 

(Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna koldioxidbudget för Borås.            

Ärendet i sin helhet 

 Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 

att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 

koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 

tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 

viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 

jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 

leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 

globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 

Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 

aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 

alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 

kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 

som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 

om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 

möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 

koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 

eller biogas. 
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 

överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 

koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 

utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 

invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 

utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton 

eftersom Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 

konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 

åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 

produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 

boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 

den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 

minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 

2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 

att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 

konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en 

organisation bestående av klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. 

Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och klimatområdet 

(stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består 

av miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och 

konsumentnämnden.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 

näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 

olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 

Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 

kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Konsumtionsperspektiv  

Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 
(elförbrukning, skorstenar och 

avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 

Borås Stad 

 (varor och tjänster som 

 invånarna köper,  

vissa leder till geografiska  

utsläpp)  
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Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 

med att den revideras.               

           

Beslutsunderlag 

1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 

2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28   

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Avdelningschef 
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Vad är en koldioxidbudget 
En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser jordens befolkning kan 

släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning som 

överskrider en önskad gräns. Denna globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder 

eller kommuner. Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 

aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges alltså en total mängd 

som kan släppas ut och det anges också hur mycket som kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk 

budget finns det en total mängd som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på 

en gång eller om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det möjligt att 

skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären 

exempelvis plantera träd eller producera biokol eller biogas. 

Sammanfattning 
Borås Stads koldioxidbudget bygger på tre olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär 

ett ansvar för.  

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som invånare och samhället 

tillsammans är ansvariga för. Den totala utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom Borås Stads 

aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av konsumtionsperspektivet men som 

Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel 

utsläpp från produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än boråsare 

eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av den totala 

utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en minskning på 16 % av 

koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 2040. Minskningen appliceras på alla tre 

perspektiven. Det viktiga i metoden är att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som 

är svårt se konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Kommittén består av 

tjänstepersoner från energi- och klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt 

ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av 

miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och konsumentnämnden.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 
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Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband med att den revideras.  

Bakgrund  
Världen befinner sig i en klimatkris vilket också påpekas i kommunfullmäktiges budget för 2019. 

Klimatförändringarna och dess effekter på natur och mänskligheten är ett betydande hot som 

behöver begränsas. Det som avgör hur stark klimatet förändras och hur sannolikt effekterna av 

förändringen inträder, är halten växthusgaser i atmosfären (1 källa IPCC). Det som är avgörande för 

hur mycket klimatet förändras, eller snarare hur mycket varmare det blir, är den totala mängden 

växthusgaser som finns i atmosfären. I IPCCs rapporter återfinns beräkningar som med en viss 

osäkerhet beskriver hur stor halt växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) som leder till vilken trolig 

temperaturökning. Internationellt har man i Parisavtalet kommit överens om att begränsa 

uppvärmningen till högst 2 grader och man vill göra allt för att hålla den under 1,5 grader. IPCCs 

rapport konstaterar att vi 2018 redan har passerat 1 grads uppvärmning. 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

koldioxidbudget. I denna rapport vill vi definiera koldioxidbudgeten för Borås enligt uppdraget i 

kommunfullmäktiges budget för 2019. Vi vill också beskriva hur budgeten kan tänkas förvaltas.  

De fyra huvudsyften med en koldioxidbudget för Borås är: 

 Borås Stad och Borås minskar sina växthusgasutsläpp i den takt som krävs för att bidra till att 

begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

 Borås Stad aktualiserar sina målsättningar på klimatområdet utifrån den senaste analysen 

och metodiken. 

 Borås Stad får ett nytt arbetssätt där klimatperspektivet får ett större utrymme och 

kontinuerligt hålls aktuellt. Risken att omedvetet ta beslut som ökar våra utsläpp minskas.  

 Borås Stad får nya möjligheter och verktyg att kommunicerar klimatomställningen inom sin 

organisation och mot stadens invånare och näringslivet. 

Koldioxidbudget 

Budget och budgetering 
Frågan om hur stor utsläppsbudget just Borås har, är inte lätt att besvara då flera aspekter och 

perspektiv måste tas hänsyn till. Alla varianter har för och nackdelar och ingen kan sägas är den mest 

sanna, den mest rättvisa eller den mest rimliga. Bristen på exakta sätt att räkna ska dock inte stå i 

vägen för att jobba med en koldioxidbudget men det är viktigt att ha i minnet att siffrorna inte kan 

förväntas vara exakt vetenskap utan det är storleksordningen och trenden som är avgörande. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 

för att med en chans på 66 procent undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 

denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 

varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 

ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 62 ton CO2 som 

var och en i Borås kan släppa ut genom att resa, äta, bo och konsumera. 

                                                           
1 https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 
 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv (se figur 2). Perspektiven överlappar 

varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads koldioxidbudget bygger därför på tre 

olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

 

Figur 2: De olika perspektiven för utsläppen som Borås bär ansvar för.  

Det är Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås som fångar in alla utsläpp som vi genom vår 

livsstil är ansvariga för och det är det perspektivet vår budget på 62 ton CO2 gäller för. 

Konsumtionsperspektiv Borås Stad är en delmängd i denna budget eftersom Borås Stads aktiviteter 

innebär tjänster som invånarna konsumerar. Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte 

täcks av konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone 

en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från produktionsanläggningar som producerar 

varor som konsumeras av andra än boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Budgeteringen sker genom en uppdelning över tiden med en procentuell minskning varje år. 

Minskningen räknas för konsumtionsperspektivet Borås och appliceras på alla tre perspektiven. 

Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton 

CO2/invånare och år. För att hålla oss till budgeten och komma ner till ungefär 0 år 2040 krävs det en 

minskningstakt på cirka 15-20 procent per år. Bibehåller vi nuvarande utsläppsnivå förbrukar vi vår 

budget på cirka 6 år. Det kan argumenteras för en snabbare minskningstakt baserat på ett större 

ansvar i rika länder som har släppt ut mycket historiskt sett eller för att man måste räkna ner 

budgeten eftersom andra växthusgaser inte har räknats in. Det finns också risk att budgeten behöver 

ändras beroende på nya forskningsresultat kring kopplingen mellan utsläpp och uppvärmning. Vilken 

minskningstakt vi än väljer kommer utmaningen bli enorm. Därför väljer Borås att jobba med samma 

minskningstakt som de kommunerna som redan har infört en koldioxidbudget (Järfälla modellen, se 

omvärldsbevakning i bilagan). Det ger en minskning på 16 procent per år.  

Budget: konsumtionsperspektiv Borås Stad 
Statistiken omfattar Borås Stads, det vill säga kommunens organisations utsläpp av växthusgaser från 

resor, energi och inköp. 

Konsumtionsperspektiv  

Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 

(elförbrukning, skorstenar och 

avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 

Borås Stad 

 (varor och tjänster som 

 invånarna köper,  

vissa leder till geografiska  

utsläpp)  
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Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås Stad samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

Beskrivning av figuren:  

Figur 3 visar utsläppen från Borås Stads konsumtion av varor och tjänster. De totala utsläppen på 

uppskattade 43 tusen ton CO2e ger cirka 0,4 ton CO2e per invånare och år, runt 4 % av en invånares 

totala utsläpp. 

När det gäller transporter och energi är statistiken baserat på faktiska utsläpp. Däremot så är 

statistiken väldigt osäker för inköp av mat, byggmaterial, möbler mm eftersom dessa inte baseras på 

verkliga produkter utan på utredningar från andra kommuner2.  

Flygresor: 

Statistiken baseras på utsläppsuppgifter från resebyrån. Utsläppen har minskad med 60 procent 

sedan 2013, antagligen på grund av styrdokument, internt klimatkompensationssystem och ökad 

medvetenhet. 

 

Bil: 

Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Utsläppen har minskat med cirka 12 procent 

sedan 2013. EL- och gasbilar, användning av bilpool, inköp av tjänstecyklar, ruttplanering är några av 

åtgärderna som ligger bakom minskningen. 

 

Arbetsmaskiner: 

                                                           
2 https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf 
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
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Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Användning av fossila bränslen har minskat 

med över 80 procent sedan 2014 då mer och mer biobränsle har köpts in. Totalt används också 

mindre bränsle. 

 

El: Statistiken innehåller elförbrukning i kommunens lokaler och verksamheter dock inte el till 

kommunägda bostäder. Utsläppen från el är beräknade utifrån en nordisk el-mix. Statistiken visar att 

elanvändningen inte har minskad i någon större utsträckning under de senaste åren. 

 

Värme: Statistiken bygger på användning av främst fjärrvärme i kommunens lokaler såsom skolor, 

kontor, äldreboende. Användningen av värme har minskad med runt 10% sedan 2013. Utöver att 

minska värmemängden kommer utsläppen från värme minska framöver när resultatet av det nya 

kraftvärmeverket på Sobacken syns i statistiken. Det är främst eldning av avfall i 

fjärrvärmeproduktionen som ger koldioxidutsläpp. 

Mat: Statistiken för mat baseras på en rapport frön Sollentuna3 där forskare har klimatanalyserat 

kommunens inköp. I dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik men arbetet med att minska 

utsläppen genom att minska matsvinnet och genom att minska mängden animaliska produkter i 

måltiderna pågår. 

Byggnation och infrastruktur: Statistiken är baserat på en studie som är gjort för Göteborgs Stad. I 

dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik och det är en komplex utmaning att beräkna utsläppen. 

Ett exempel på hur Borås Stad har börjat jobba med att minska dessa utsläpp är träbyggnadsstrategin 

och husen med trästomme som Fristadbostäder har byggt. 

Övriga inköp: Utsläppen från varor är en grov uppskattning utifrån olika rapporter. Här ingår det 

inköp av bland annat bilar, förbrukningsartiklar i vård och utbildning, elektronik, kläder och möbler. 

Solceller, förnybar elproduktion, skogsbruk, markanvändning: Dessa kategorier syns som negativa 

utsläpp i figuren med verkliga siffror för elproduktion och en symbolisk siffra för skogsbruk och 

markanvändning.  

Hur kan vi minska utsläppen? 

I detta perspektiv har Borås Stad nästan absolut rådighet över att minska utsläppen. Just nu pågår ett 

arbete med att ta fram en energi- och klimatstrategi. Som en del av det arbetet tas även fram en 

aktivitetsbank som visar många olika sätt att minska utsläppen både för förvaltningar och bolag. Det 

bästa sättet att minska utsläppen är alltid att minska användningen av energi eller resurser. Sen finns 

det även möjligheter att kompensera utsläpp genom att investera i solceller, kraftvärme, plantera 

träd, biokol, biogas. Stapeln under kurvan är en slags kompensation och räknesättet kommer 

utvecklas mer framöver. 

Budget: geografiska utsläpp Borås 
Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 

det traditionellt. Här ingår stora delar av vägtrafiken, kraft- och värmeproduktion, elanvändning, 

processenergi i industrier 

                                                           
3 https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
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Figur 4: Geografiska utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

 

Beskrivning av figuren:  

Figuren visar utvecklingen av koldioxidutsläppen sen 1990. Sen 1990 är det framförallt användningen 

av olja för uppvärmning som har minskat. Fjärrvärme släpper ut väsentligt mycket mindre koldioxid 

än vad oljan gjorde. När det gäller transporterna så är utsläppen i hög grad de samma som 1990. 

Transportsektorn är mer effektiv, men transporterna har ökat. Minskningen de senaste åren hänger 

ihop men låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel.  

Det som inte syns i statistiken är biogena utsläpp från till exempel träbränslen i 

kraftvärmeproduktionen eller förnybara bränslen till fordon. Dessa utsläpp är inte av fossilt ursprung 

och därför förnybara. I många fall är tiden till bränslet har förnyat sig dock mycket längre än några år 

och kan ligga bortom 2040. Dessa utsläpp påverkar på kort sikt klimatet och därför måste ett rent 

teknikskifte betraktas med stor försiktighet. Utöver klimatet påverkar biobränslen också andra 

miljöaspekter såsom biologisk mångfald. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en mer begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att skapa 

förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. De strategier som finns i 

översiktsplanen kommer på sikt att gynna en resurseffektiv bebyggelsestruktur och därmed skapa 
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förutsättningar för minskade koldioxidutsläpp. Dessutom pågår arbetet med en trafikplan och 

reviderad energi- och klimatstrategi som också kommer gynna hållbara transporter. 

Budget: konsumtionsperspektiv Borås 
Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 

Det finns ingen statistik på kommunalnivå för utsläpp från konsumtion, därför bygger diagrammet 

nedan på studier från Göteborgs Stad och Naturvårdsverket. 

 

Figur 5: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

Beskrivning av figuren:  

Statistiken i figuren bygger på en studie som har gjorts för Göteborgs Stad4. Vissa uppgifter som el, 

värme och bil är anpassade till Borås medan andra uppgifter kan antas gälla för Borås på samma sätt 

som för Göteborg. Statistiken är inte heltäckande utan måste ses som den bästa tillgängliga modellen 

just nu som ger en bild över storleksordningar och relationer. Naturvårdsverkets beräkning av 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp pekar på utsläpp på 11 ton per invånare och år. 

Koldioxidbudgeten som utifrån den globala budgeten kan beräknas till 62 ton per invånare skulle 

bara räcka i runt 6 år om utsläppen fortsätter på samma nivå. 

Statistiken överlappar med de andra perspektiven. De kommunala utsläppen ingår i detta perspektiv 

under offentliga utsläpp och delar av vägtrafiken samt el- och värmeanvändningen finns med här 

                                                           
4  
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistr
a_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
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också. Utöver det ingår det stora utsläpp utanför Borås som krävs för att tillhandahålla varor och 

tjänster till konsumtion. 

 Flygresor: nationell statistik visar att flygandet och dess utsläpp ökar totalt, trots bättre 

teknik och effektivare transporter 

 Bil: utsläpp från biltrafiken har länge legat stabilt trots effektivare bilar, elbilar och förnybara 

bränslen, bara de senaste åren kan en minskande trend anas 

 Kollektivtrafik: Många bussar går på biogas och några även på el. De utsläppen som finns 

kvar fördelar sig på många så att de är väldigt små i statistiken. 

 El: Beräknad på svensk elmix.  

 Värme: Avfallsförbränningen spelar en stor roll. En del av uppvärmningen sker med el. 

 Mat: Nationell statistik från naturvårdsverket. Utsläppen har ökat länge men ligger nu mer 

stabila. Animaliska produkter är den största orsaken till utsläppen. 

 Varor, material och tjänster: Statistik från Göteborgsutredningen. Här ingår många poster 

såsom köp av kläder, bil, hus, elektronik, upplevelser, hotellnätter med mera. 

 Offentliga utsläpp: Statistik från Göteborgsutredningen. Naturvårdsverket uppge närmare 

det dubbla. Här ingår alla skattefinansierad verksamhet och investeringar. Kommunen kan 

uppskattas orsaka mindre än hälften av dessa utsläpp. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en delvis rätt begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att 

skapa förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. Den reviderade 

energi- och klimatstrategin kommer ta upp strategier och åtgärder för hur kommunen kan skapa 

dessa förutsättningar. Utöver åtgärder inom trafik och energieffektivisering kan Borås Stad till 

exempel skapa attraktiva utbud för att kunna semestra på hemmaplan, stödja utvecklingen av 

cirkulära affärsmodeller, samverka med näringsliv och civilsamhälle för att stärka kunskapsnivån och 

samarbetet. Den nationella och globala utvecklingen spelar en stor roll i vilken möjlighet vi har att 

minska utsläppen kraftfullt. 

Organisatoriska verktyg 

Analys, uppföljning och samverkan 
För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Klimatkommitténs arbete 

sker genom att granska investeringsbudgetar och göra uppföljningar baserat på kvalitativa och 

kvantitativa uppgifter. För att ha påtaglig effekt måste klimatkommittén påverka större beslut i ett 

tidigt skede och leverera tydliga beslutsunderlag inför större investeringar. Arbetet består även i att 

stötta nämnder och bolag i klimatarbetet. Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och 

klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning. För förankring och 

bredare expertis använder sig klimatkommittén av ett bredare nätverk av tjänstepersoner.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av 

miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och konsumentnämnden. 

Gruppens uppgift är bland annat att ge uppdrag till klimatkommittén. 
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Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden.  

Energi- och klimatstrategi 
Koldioxidbudgeten kommer fungera som mål när energi- och klimatstrategin revideras.  Ett nytt 

arbetssätt för energi- och klimatfrågorna tas fram som innebär att arbetet intensifieras och breddas 

på fler förvaltningar och bolag. Exempelvis så kommer en detaljerad aktivitetsbank med 

klimatåtgärder tas fram.  

Utmaningar 
Att minska utsläppen i den takt som behövs innebär en stor omställning och utmaning. Det är dock 

en utmaning som hela Sverige och världen står inför. Inom nästa alla områden är utvecklingen i Borås 

beroende av en nationell och internationell utveckling. Det finns dock också många möjligheter att 

skynda på utvecklingen med kommunens verktyg. Genom att skapa ett nytt arbetssätt för att 

säkerställa måluppfyllelsen kan Borås hamna i framkant och inspirera andra. Genom att vara tidiga 

med att driva på omställningen har Borås möjligheten att vara en modern stad som står säkrare inför 

framtiden. 
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Vad är en koldioxidbudget 
En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser jordens befolkning kan 

släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning som 

överskrider en önskad gräns. Denna globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder 

eller kommuner. Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 

aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges alltså en total mängd 

som kan släppas ut och det anges också hur mycket som kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk 

budget finns det en total mängd som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på 

en gång eller om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det möjligt att 

skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären 

exempelvis plantera träd eller producera biokol eller biogas. 

Sammanfattning 
Borås Stads koldioxidbudget bygger på tre olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär 

ett ansvar för.  

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som invånare och samhället 

tillsammans är ansvariga för. Den totala utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom Borås Stads 

aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av konsumtionsperspektivet men som 

Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel 

utsläpp från produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än boråsare 

eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av den totala 

utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en minskning på 16 % av 

koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 2040. Minskningen appliceras på alla tre 

perspektiven. Det viktiga i metoden är att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som 

är svårt se konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Kommittén består av 

tjänstepersoner från energi- och klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt 

ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av 

miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och konsumentnämnden.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 
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Bakgrund  
Världen befinner sig i en klimatkris vilket också påpekas i kommunfullmäktiges budget för 2019.Ta 

med länk eller utdrag? Klimatförändringarna och dess effekter på natur och mänskligheten är ett 

betydande hot som behöver begränsas. Det som avgör hur stark (mycket?) klimatet förändras och 

hur sannolikt effekterna av förändringen inträder, är halten växthusgaser i atmosfären (1 källa IPCC). 

Det som är avgörande för hur mycket klimatet förändras, eller snarare hur mycket varmare det blir, 

är den totala mängden växthusgaser som finns i atmosfären. I IPCCs rapporter återfinns beräkningar 

som med en viss osäkerhet beskriver hur stor halt växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) som leder 

till vilken trolig temperaturökning. Internationellt har man i Parisavtalet kommit överens om att 

begränsa uppvärmningen till högst 2 grader och man vill göra allt för att hålla den under 1,5 grader. 

IPCCs rapport konstaterar att vi 2018 redan har passerat 1 grads uppvärmning. 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

koldioxidbudget. I denna rapport vill vi definiera koldioxidbudgeten för Borås enligt uppdraget i 

kommunfullmäktiges budget för 2019. Vi vill också beskriva hur budgeten kan tänkas förvaltas.  

De fyra huvudsyften med en koldioxidbudget för Borås är: 

 Borås Stad och Borås minskar sina växthusgasutsläpp i den takt som krävs för att bidra till att 

begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

 Borås Stad aktualiserar sina målsättningar på klimatområdet utifrån den senaste analysen 

och metodiken. 

 Borås Stad får ett nytt arbetssätt där klimatperspektivet får ett större utrymme och 

kontinuerligt hålls aktuellt. Risken att omedvetet ta beslut som ökar våra utsläpp minskas.  

 Borås Stad får nya möjligheter och verktyg att kommunicerar klimatomställningen inom sin 

organisation och mot stadens invånare och näringslivet. 

 

Koldioxidbudget 

Budget och budgetering 
Frågan om hur stor utsläppsbudget just Borås har, är inte lätt att besvara då flera aspekter och 

perspektiv måste tas hänsyn till. Alla varianter har för och nackdelar och ingen kan sägas är den mest 

sanna, den mest rättvisa eller den mest rimliga. Bristen på exakta sätt att räkna ska dock inte stå i 

vägen för att jobba med en koldioxidbudget men det är viktigt att ha i minnet att siffrorna inte kan 

förväntas vara exakt vetenskap utan det är storleksordningen och trenden som är avgörande. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 

för att med en chans på 66 procent undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 

denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 

varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 

ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 62 ton CO2 som 

var och en i Borås kan släppa ut genom att resa, äta, bo och konsumera. Konsumera per år/ totalt 

under sin livstid eller under hur lång tid? 

                                                           
1 https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 
 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv (se figur 2). Perspektiven överlappar 

varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads koldioxidbudget bygger därför på tre 

olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

 

Figur 2: De olika perspektiven för utsläppen som Borås bär ansvar för.  

Det är Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås som fångar in alla utsläpp som vi genom vår 

livsstil är ansvariga för och det är det perspektivet vår budget på 62 ton CO2 gäller för. 

Konsumtionsperspektiv Borås Stad är en delmängd i denna budget eftersom Borås Stads aktiviteter 

innebär tjänster som invånarna konsumerar. Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte 

täcks av konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone 

en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från produktionsanläggningar som producerar 

varor som konsumeras av andra än boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Budgeteringen sker genom en uppdelning över tiden med en procentuell minskning varje år. 

Minskningen räknas för konsumtionsperspektivet Borås och appliceras på alla tre perspektiven. 

Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton 

CO2/invånare och år. För att hålla oss till budgeten och komma ner till ungefär 0 år 2040 krävs det en 

minskningstakt på cirka 15-20 procent per år. Bibehålla vi nuvarande utsläppsnivå förbrukar vi vår 

budget på cirka 6 år. Det kan argumenteras för en snabbare takt baserat på ett större ansvar i rika 

länder som har släppt ut mycket historiskt sett eller för att man måste räkna ner budgeten eftersom 

andra växthusgaser inte har räknats in. Det finns också risk att budgeten korrigeras upp eller ner 

beroende på nya forskningsresultat kring kopplingen mellan utsläpp och uppvärmning. Vilken 

minskningstakt vi än väljer kommer utmaningen bli enorm. Därför är det enklast att Borås jobbar 

med samma minskningstakt som de kommunerna som redan har infört en koldioxidbudget (Järfälla 

modellen, se omvärldsbevakning i bilagan). Det ger en minskning på 16 procent per år.  

Budget: konsumtionsperspektiv Borås Stad 
Statistiken omfattar Borås Stads, det vill säga kommunens organisations utsläpp av växthusgaser från 

resor, energi och inköp. 

Konsumtionsperspektiv  

Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 

(elförbrukning, skorstenar och 

avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 

Borås Stad 

 (varor och tjänster som 

 invånarna köper,  

vissa leder till geografiska  

utsläpp)  
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Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås Stad samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

Beskrivning av figuren:  

Figur 3 visar utsläppen från Borås Stads konsumtion av varor och tjänster. De totala utsläppen på 

uppskattade 43 tusen ton CO2e ger cirka 0,4 ton CO2e per invånare och år, runt 4 % av en invånares 

totala utsläpp. 

När det gäller transporter och energi är statistiken baserat på faktiska utsläpp. Däremot så är 

statistiken väldigt osäker för inköp av mat, byggmaterial, möbler mm eftersom dessa inte baseras på 

verkliga produkter utan på utredningar från andra kommuner2.  

Flygresor: 

Statistiken baseras på utsläppsuppgifter från resebyrån. Utsläppen har minskad med 60 procent 

sedan 2013, antagligen på grund av styrdokument, klimatkompensationssystem och ökad 

medvetenhet. 

 

Bil: 

Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Utsläppen har minskat med cirka 12 procent 

sedan 2013. EL- och gasbilar, användning av bilpool, inköp av tjänstecyklar, ruttplanering är några av 

åtgärderna som ligger bakom minskningen. 

 

Arbetsmaskiner: 

                                                           
2 https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf 
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
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Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Användning av fossila bränslen har minskat 

med över 80 procent sedan 2014 då mer och mer biobränsle har köpts in. Totalt används också 

mindre bränsle. 

 

El: Statistiken innehåller elförbrukning i kommunens lokaler och verksamheter dock inte el till 

kommunägda bostäder. Utsläppen från el är beräknade utifrån en nordisk el-mix. Statistiken visar att 

elanvändningen inte har minskad i någon större utsträckning under de senaste åren. 

 

Värme: Statistiken bygger på användning av främst fjärrvärme i kommunens lokaler såsom skolor, 

kontor, äldreboende. Användningen av värme har minskad med runt 10% sedan 2013. Utöver genom 

att minska värmemängden kommer utsläppen från värme minska framöver när resultatet av det nya 

kraftvärmeverket på Sobacken syns. Det är främst eldning av avfall i fjärrvärmeproduktionen som ger 

koldioxidutsläpp. 

Mat: Statistiken för mat baseras på en rapport frön Sollentuna3 där forskare har klimatanalyserat 

kommunens inköp. I dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik men arbetet med att minska 

utsläppen genom att minska matsvinnet och genom att minska mängden animaliska produkter i 

måltiderna pågår. 

Byggnation och infrastruktur: Statistiken är baserat på en studie som är gjort för Göteborgs Stad. I 

dagsläget har Borås Stad ingen egen statistik och det är en komplex utmaning att beräkna utsläppen. 

Ett exempel på hur Borås Stad har börjat jobba med att minska dessa utsläpp är träbyggnadsstrategin 

och husen med trästomme som Fristadbostäder har byggt. 

Övriga inköp: Utsläppen från varor är en grov uppskattning utifrån olika rapporter. Här ingår det 

inköp av bland annat bilar, förbrukningsartiklar i vård och utbildning, elektronik, kläder och möbler. 

Solceller, förnybar elproduktion, skogsbruk, markanvändning: Dessa kategorier syns som negativa 

utsläpp i figuren med verkliga siffror för elproduktion och en symbolisk siffra för skogsbruk och 

markanvändning. Utsläppen är inte alltid direkt negativa utan det kan också vara åtgärder som inte 

leder till utsläppsminskningar i samma kalkyl. Till exempel gör solcellselen Staden levererar till 

elnätet inte att Stadens elanvändning har lägre utsläpp. 

Hur kan vi minska utsläppen? 

I detta perspektiv har Borås Stad nästan absolut rådighet över att minska utsläppen. Just nu pågår ett 

arbete med att ta fram en energi- och klimatstrategi. Som en del av det arbetet tas även fram en 

aktivitetsbank som visar många olika sätt att minska utsläppen både för förvaltningar och bolag. Det 

bästa sättet att minska utsläppen är alltid att minska användningen av energi eller resurser. Sen finns 

det även möjligheter att kompensera utsläpp genom att investera i solceller, kraftvärme, plantera 

träd, biokol, biogas. Stapeln under kurvan är en slags kompensation och räknesättet kommer 

utvecklas mer framöver. 

Budget: geografiska utsläpp Borås 
Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 

det traditionellt. Här ingår stora delar av vägtrafiken, kraft- och värmeproduktion, elanvändning, 

processenergi i industrier. 

                                                           
3 https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
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Figur 4: Geografiska utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

 

Beskrivning av figuren:  

Figuren visar utvecklingen av koldioxidutsläppen sen 1990. Sen 1990 är det framförallt användningen 

av olja för uppvärmning som har minskat. Fjärrvärme släpper ut väsentligt mycket mindre koldioxid 

än vad oljan gjorde. När det gäller transporterna så är utsläppen i hög grad de samma som 1990. 

Transportsektorn är mer effektiv, men transporterna har ökat. Minskningen de senaste åren hänger 

ihop men låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel.  

Det som inte syns i statistiken är biogena utsläpp från till exempel träbränslen i 

kraftvärmeproduktionen eller förnybara bränslen till fordon. Dessa utsläpp är inte av fossilt ursprung 

och därför förnybara. I många fall är tiden till bränslet har förnyat sig dock mycket längre än några år 

och kan ligga bortom 2040. Dessa utsläpp påverkar på kort sikt klimatet och därför måste ett rent 

teknikskifte betraktas med stor försiktighet. Utöver klimatet påverkar biobränslen också andra 

miljöaspekter såsom biologisk mångfald. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en mer begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att skapa 

förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. De strategier som finns i 

översiktsplanen kommer på sikt att gynna en resurseffektiv bebyggelsestruktur och därmed skapa 

förutsättningar för minskade koldioxidutsläpp. Dessutom pågår arbetet med en trafikplan och 

reviderad energi- och klimatstrategi som också kommer gynna hållbara transporter. 
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Budget: konsumtionsperspektiv Borås 
Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 

Det finns ingen statistik på kommunalnivå för utsläpp från konsumtion, därför bygger diagrammet 

nedan på studier från Göteborg Stad och Naturvårdsverket. 

 

Figur 5: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

Beskrivning av figuren:  

Statistiken i figuren bygger på en studie som har gjorts för Göteborgs Stad4. Vissa uppgifter som el, 

värme och bil är anpassade till Borås medan andra uppgifter kan antas gälla för Borås på samma sätt 

som för Göteborg. Statistiken är inte heltäckande utan måste ses som den bästa tillgängliga modellen 

just nu som ger en bild över storleksordningar och relationer. Naturvårdsverkets beräkning av 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp pekar på utsläpp på 11 ton per invånare och år. 

Koldioxidbudgeten som utifrån den globala budgeten kan beräknas till 62 ton per invånare skulle 

bara räcka i runt 6 år om utsläppen fortsätter på samma nivå. 

Statistiken överlappar med de andra perspektiven. De kommunala utsläppen ingår i detta perspektiv 

under offentliga utsläpp och delar av vägtrafiken samt el- och värmeanvändningen finns med här 

också. Utöver det ingår det stora utsläpp utanför Borås som krävs för att tillhandahålla varor och 

tjänster till konsumtion. 

 Flygresor: nationell statistik visar att flygandet och dess utsläpp ökar totalt, trots bättre 

teknik och effektivare transporter 

                                                           
4  
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistr
a_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
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 Bil: utsläpp från biltrafiken har länge legat stabilt trots effektivare bilar, elbilar och förnybara 

bränslen, bara de senaste åren kan en minskande trend anas 

 Kollektivtrafik: Många bussar går på biogas och några även på el. De utsläppen som finns 

kvar fördelar sig på många så att de är väldigt små i statistiken. 

 El: Beräknad på svensk elmix.  

 Värme: Avfallsförbränningen spelar en stor roll. En del av uppvärmningen sker med el. 

 Mat: Nationell statistik från naturvårdsverket. Utsläppen har ökat länge men ligger nu mer 

stabila. Animaliska produkter är den största orsaken till utsläppen. 

 Varor, material och tjänster: Statistik från Göteborgsutredningen. Här ingår många poster 

såsom köp av kläder, bil, hus, elektronik, upplevelser, hotellnätter med mera. 

 Offentliga utsläpp: Statistik från Göteborgsutredningen. Naturvårdsverket uppge närmare 

det dubbla. Här ingår alla skattefinansierad verksamhet och investeringar. Kommunen kan 

uppskattas orsaka mindre än hälften av dessa utsläpp. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en delvis rätt begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att 

skapa förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. Den reviderade 

energi- och klimatstrategin kommer ta upp strategier och åtgärder för hur kommunen kan skapa 

dessa förutsättningar. Utöver åtgärder inom trafik och energieffektivisering kan Borås Stad till 

exempel skapa attraktiva utbud för att kunna semestra på hemmaplan, stödja utvecklingen av 

cirkulära affärsmodeller, samverka med näringsliv och civilsamhälle för att stärka kunskapsnivån och 

samarbetet. Nationella och globala utvecklingar spelar en stor roll i vilken möjlighet vi har att minska 

utsläppen kraftfullt. 

Organisatoriska verktyg 

Analys, uppföljning och samverkan 
För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Klimatkommitténs arbete 

sker genom att granska investeringsbudgetar och att göra uppföljningar baserat på kvalitativa och 

kvantitativa uppgifter. För att ha påtaglig effekt måste klimatkommittén påverka större beslut i ett 

tidigt skede och leverera tydliga beslutsunderlag inför större investeringar. Arbetet består även i att 

stötta nämnder och bolag i klimatarbetet. Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och 

klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning. För förankring och 

bredare expertis använder sig klimatkommittén av ett bredare nätverk av tjänstepersoner.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av 

miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och konsumentnämnden.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden.  

Energi- och klimatstrategi 
Koldioxidbudgeten kommer fungera som mål när energi- och klimatstrategin revideras.  Ett nytt 

arbetssätt för energi- och klimatfrågorna tas fram som innebär att arbetet intensifieras och breddas 
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på fler förvaltningar och bolag. Exempelvis så kommer en detaljerad aktivitetsbank som ständigt 

uppdateras tas fram.  

Utmaningar 
Att minska utsläppen i den takt som behövs innebär en stor omställning och utmaning. Det är dock 

en utmaning som hela Sverige och världen står inför. Inom nästa alla områden är utvecklingen i Borås 

beroende av en nationell och internationell utveckling. Det finns dock också många möjligheter att 

skynda på utvecklingen med kommunens verktyg. Genom att skapa ett nytt arbetssätt för att 

säkerställa måluppfyllelsen kan Borås hamna i framkant och inspirera andra. Genom att vara tidigt 

med att driva på omställningen har Borås möjligheten att vara en modern stad som står säkrare inför 

framtiden. 
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Strömbergs grus AB vill starta en bergtäkt på fastigheten Fristad Prästgård 

1:115. Fastigheten är belägen ca 1,5 km öster om Fristad kyrka. Fristad är 

utpekad som serviceort i översiktsplanen vilket innebär att centrumbebyggelsen 

föreslås förtätas med bostäder och servicefunktioner. Utbyggnaden av nya 

bostäder i Fristad kommer att ske även på den östra sidan om väg 42. En ny 

bergtäkt utanför Fristad får inte missgynna en sådan utveckling. 

 

Den planerade täkten är delvist placerad i både primär och sekundär 

vattenskyddsområde för Öresjö. Öresjös vattenskyddsområde finns till för att 

säkerställa produktionen av dricksvatten av god kvalitet från Öresjö; denna 

ytvattentäkt försörjer cirka 90 000 invånare i kommunen och har ett mycket 

högt skyddsvärde för staden. Borås Stad ställer därför höga krav på 

verksamheter och privatpersoner som bedriver verksamhet inom 

skyddsområdet, särskilt i den primära och sekundära skyddszonen.  

 

I samrådsinformationen framgår det att brytning kommer ske under 

grundvattennivå och att påverkan på denna vattennivå kan ske lokalt. Det är 

därför nödvändigt att säkerställa att nivån i närliggande privata brunnar inte 

påverkas. 

 

För bergtäkter anges ett skyddsavstånd på 500 meter. Detta skyddsavstånd 

definieras utifrån flera olika störningar som en bergtäkt kan åstadkomma, till 

exempel stoft, vibrationer, buller, stenkast. Det finns ett flertal bostäder inom 

denna radie. De närmaste bostäderna ligger inom 250-300 meter. Det är därför 

viktigt att stenkast, orimligt buller och vibrationer etc. inte påverkar boende 

inom skyddsavståndet. Det finns dessutom flera verksamheter i närområdet 

som får anses vara extra känsliga för buller, dels kyrkans verksamhet i väster 

men också yogaklostret beläget söder om det planerade verksamhetsområdet. 
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Verksamhets- och brytområdet sluttar söderut ner mot en dalgång, där 

yogaklostret befinner sig vilket bullerutredningen behöver ta hänsyn till.  

 

Vid bedömning av trafiken på väg 1803 är det viktigt att ta hänsyn till att den 

tillkommande trafiken är tunga transporter. Enligt en mätning 2011 är 

årsmedeldygnstrafiken för tung trafik på väg 1803 ca 30 tunga fordon, dock 

med en stor osäkerhet. Det är viktigt att diskutera hur ytterligare drygt 50 

fordonsrörelser påverkar vägsituationen både när det gäller buller och damning 

för närboende. 
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Samrådsinformation 

för myndigheter, markägare, kringboende och allmänhet gällande 
bergtäkt i Fristad, Borås kommun. 

 

Denna information är ett led i den samrådsprocess som skall genomföras enligt miljöbalken 
innan en ansökan om bergtäkt upprättas. Samrådsinformationen avser en ansökan gällande 
etablering av täktverksamhet på fastigheten Fristad Prästgård 1:115 i Borås kommun. 
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1 Administrativa uppgifter 
 

Sökande 

Strömbergs Grus AB 
Bitterna Bergtäkten 1 
534 61 Vedum 
Organisationsnummer: 556363–6587 
 

Fastighet 

Fristad Prästgård 1:115 (del av) i Borås kommun, Västra Götalands län. 

Nyttjanderättsavtal mellan fastighetsägarna och sökande finns avseende det område som 
berörs av ansökan. 

 

Fastighetsägare 

Prästlönetillgångarna genom 
Egendomsnämnden 
Box 173 
532 23 Skara 
 

Verksamhetskod i miljöprövningsförordningen (2013:251) 

10.20 (B) Täkt av berg 
10.50 (C) Krossning och sortering av berg 
90.141 (C) Återvinning för anläggningsändamål 
 

Kontaktpersoner 

Johan Strömberg 
Strömbergs Grus AB 
Mobil: 070-37 76 288 
Telefon: 0512-481 24 
E-post: johan@strombergsgrus.se 
 

Evelina Daugaard 
Konsult 
JED I Nora AB 
Mobil: 070-23 93 643 
E-post: evelina@jedin.se 
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2 Samråd 
 

2.1 Bakgrund 
Strömbergs Grus AB bedriver sedan 1989 verksamhet med bergtäkter och 
bergmaterialförädling på flera platser i området kring Vedum. Idag bedriver Bolaget 
bergtäkter i Bitterna, Vara kommun, Hol i Vårgårda kommun, Brostorp i Ulricehamns 
kommun och Tumberg-Galstad i Vårgårda kommun och är en etablerad producent av 
bergkross i området. Verksamheten sysselsätter i dag 20–25 personer. 

 

2.2 Lokalisering 
Området där Bolaget planerar att öppna en bergtäkt ligger ungefär 15 km norr om centrala 
Borås. Från Fristads kyrka åker man cirka 1,5 km österut och bergtäktens planerade plats 
ligger då söder om väg 1803. Verksamhetsområdet är markerat i rött i nedanstående karta, 
bild 1. Se även Grundkarta i bilaga 1. 

 

Bild 1. Det planerade verksamhetsområdet markerat i rött. 
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2.3 Samrådskrets 
Bolaget bedömer att boende inom ca 500 meter från det planerade verksamhetsområdet bör 
ta del av samrådsunderlaget, se karta med markering för 500 meter i bild 2 nedan. Även 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Borås kommun, SGU, Trafikverket, ledningsägare Vattenfall, 
markägaren samt företag belägna inom det markerade området bedöms ingå i 
samrådskretsen. För att även allmänheten skall ges tillfälle att yttra sig kommer Bolaget 
införa ett meddelande om samråd i lokalpress. 

 

 

Bild 2. Markering ca 500 meter runt det planerade verksamhetsområdet vid bergtäkten. 

 

3 Behov 
Det krossade berget kommer att användas till olika byggprojekt i området, till exempel vägar 
och grundläggning vid byggnadsverk. Täktens årliga produktion planeras vara upp till 
200 000 ton/år. Bolaget bedömer efterfrågan i området som stor under de kommande åren. I 
första hand avser Bolaget att förse byggprojekt i närområdet kring Borås med krossat berg. 
Borås är en stad i snabb utveckling och bland annat planeras Götalandsbanans del mellan 
Göteborg och Borås att börja byggas mellan 2025–2027. Bolaget bedömer att efterfrågan på 
bergmaterial i området kommer att vara stor under överskådlig tid. 

 

4 Bergets kvalitet 
Bergarten där bergtäkten är belägen är en granitisk migmatitisk gnejs. Analyser visar att 
kvalitetsmässigt är berget lämpligt för obundna vägmaterial och markarbeten vid 
husbyggnad. 
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5 Planerad verksamhet 
 

5.1 Område och volym 
Täktens verksamhetsområde omfattar cirka 17 ha varav brytområdet upptar cirka 9 ha, se 
Exploateringsplan i bilaga 2. Verksamhetsområdet kommer att innefatta bergtäkten och de 
vägar, upplagsplaner samt manskapsbodar mm som behövs för verksamheten. Bolaget 
beräknar mängden brytbart berg till 3,74 miljoner ton vid en brytning som går ner till nivån 
+188 m.ö.h. Dagens marknivå ligger på 195–212 m.ö.h. Bolaget avser att ansöka om en 
tillståndstid på 25 år med ett maximalt uttag på 200 000 ton/år. 

Bolaget ansöker även om tillstånd till införsel av rent entreprenadberg för återvinning. 
Mottagen mängd skall räknas in i det maximala årliga uttaget av berg. 

 

5.2 Produktion 
Utvinning av berg sker genom att materialet över berget skalas av, så kallad avbaning. 
Dessa massor består främst av jord och sten och kan användas dels till bullervallar och dels 
när området ska efterbehandlas när täkten upphör. En bergborr används sedan för att borra 
hål där sprängämnen kan apteras. Sprängning sker några gånger per år. Det berg som 
sprängs loss krossas sedan och sorteras ut i olika fraktioner. Bergmaterialet lastas sedan ut 
med hjälp av hjullastare och lastbilar med eller utan släp. 

Verksamheten planeras att bedrivas i följande omfattning 

 Borrning 6–8 veckor/år 
 Sprängning 6–8 tillfällen/år 
 Krossning 25–35 veckor/år 
 Uttransporter samtliga vardagar 

 
Bolaget planerar en produktion på 200 000 ton/år. 

 

5.3 Arbetstider 
Normal arbetstid är vardagar måndag till och med fredag kl. 06.30 – 16.00. Bulleralstrande 
verksamheter som borrning och krossning planeras att utföras under dessa tider. 
Utleveranser, reparationer mm planeras att utföras även andra tider. 

 

5.4 Sevesoreglerna 
Verksamhetsutövaren avser spränga salvor som är av sådan storlek att Seveso-kraven ej är 
tillämpbara. 

 

5.5 Industriutsläpp 
Bolaget bedömer att verksamheten inte är av typen som orsakar industriutsläpp. 
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6 Trafiksituationen i området 
Utfarten från täkten kommer att ske till väg 1803 som är en allmän väg med BK1. Vid platsen 
för påfart på väg 1803 är sikten god från båda håll. En produktion av 200 000 ton/år medför 
ca 26 transporter från täkten per arbetsdag. Räknat i fordonsrörelser blir det 52 per dag. 
Trafikverket mätte 2011 trafiken på vägen och totala antalet fordon var då 510 fordon per 
dygn. Bolaget gör i detta skede bedömningen att trafiksituationen kring täkten inte kommer 
att medföra några ökade risker eller problem med framkomlighet för övrig trafik på väg 1803. 

 

7 Miljökonsekvenser 
Då produktionen överstiger 25 000 ton per år bedömer Bolaget att täkten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966). Med anledning 
av detta har inget undersökningssamråd skett. Föreliggande samrådsunderlag ligger därmed 
till grund för avgränsningssamråd. 

 

7.1 Förväntade betydande miljöeffekter 
Bergtäkten bedöms medföra vissa negativa miljöeffekter, där Bolaget bedömer att buller, 
vibrationer, damning och utsläpp till luft och vatten är de mest relevanta. Påverkan på 
grundvattnet kan förekomma då brytning under grundvattenytan kan komma att ske. Det 
finns även miljöeffekter som påverkas eller kan orsakas av yttre händelser. Bolaget bedömer 
att kraftiga skyfall är den yttre händelse som har störst risk att medföra påverkan. 

 

7.1.1 Buller och vibrationer 
De moment i bergtäkten som orsakar buller är framförallt borrning, sprängning, krossning 
och transporter. Efter det initiala skedet kommer krossning att ske nere på täktbotten och när 
täkten blir djupare kommer omgivande berg dämpa bullret mer effektivt. Bullret från 
krossningen antas därför minska när krossen kan placeras på en lägre nivå jämfört med 
omgivande mark. Bolaget planerar att låta utföra en utförlig bullerutredning i samband med 
att ansökan upprättas. 

Sprängningar i täkten orsakar vibrationer. Vibrationerna kan påverkas genom att anpassa 
hur stora salvor som skjuts och på vilket sätt salvorna skjuts, till exempel kan man låta 
salvan sprängas i två steg. Bolaget avser att mäta och följa upp vibrationsnivåerna för att 
hela tiden ligga inom de tillåtna ramarna. 

 

7.1.2 Damning 
Damm eller partiklar kan i verksamheten uppkomma vid till exempel borrning, krossning och 
transporter. För att minska damningen kan krossar, planer mm begjutas med vatten. Damm 
från verksamheten är vanligtvis ett lokalt problem. Ofta är det vid täktverksamhet 
arbetsmiljöverkets bestämmelser rörande arbetstagarna i täkten det regelverk som styr hur 
verksamheten hanterar damning. 

 

7.1.3 Utsläpp till luft och vatten 
Verksamheten i täkten förväntas medföra vissa utsläpp till omgivande luft och vatten. Vid 
sprängning frigörs kväve från sprängmedel. Största delen av kvävet går upp i luften eller 
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hamnar i salvan, det vill säga den lossprängda stenen. Det kväve som hamnar i salvan följer 
i stor utsträckning med slutprodukten ut från täkten. Bolaget avser att ta vattenprover på 
utgående vatten från täkten där bland annat halten av kväve kommer att analyseras. 

Täktverksamheten medför att vissa oljeprodukter används och hanteras i krossar och 
arbetsmaskiner. Service av maskinerna sker ej i täkten som föreliggande samråd avser utan 
på annan plats där Bolaget har verksamhet. All hantering och förvaring av oljeprodukter 
kommer att ske i enlighet med de villkor som kommer att formuleras för att förhindra läckage 
och förorening av grundvattnet. 

Transporter till och från täkten medför utsläpp av avgaser till luften. För att minska de utsläpp 
som transporter till och från en bergtäkt medför är det viktigt att bergtäkten lokaliseras till det 
område där avsättningen för bergmaterialet finns. Bolaget har vid lokaliseringen bedömt den 
aktuella platsen som mycket god. Bolaget förväntar sig även en viss minskning av utsläppen 
i framtiden i takt med tekniska framsteg på fordonsmarknaden. Bolagets bidrag till 
luftföroreningar är jämfört med trafiken i en tätort i sammanhanget liten. På lokal nivå ses 
inga risker att djur, växter eller kulturvärden ska ta skada. Verksamhetens luftutsläpp 
bedöms heller inte påverka människors hälsa. 

 

7.1.4 Påverkan på grundvattnet 
Brytningen i bergtäkten kan komma att ske under grundvattennivån. Bolaget bedömer i 
dagsläget att detta inte kommer att påverka grundvattnet i området mer än väldigt lokalt runt 
täkten. Både en brunnsinventering och en utförlig vattenutredning kommer att utföras i 
samband med att ansökan upprättas. 

 

7.2 Förebyggande åtgärder 
Bolaget avser att utföra förebyggande åtgärder för att minska verksamhetens påverkan på 
omkringliggande miljö och boende i täktens närhet. 

En bullerutredning kommer att utföras för att identifiera vilka moment som genererar mest 
buller och vilka åtgärder som behövs för att minimera detta. De mest bulleralstrande 
verksamheterna, borrning och krossning, kommer att utföras under dagtid. Om utredningen 
visar att bullervallar behöver byggas kan externa massor komma att behöva föras in i täkten. 

En vattenutredning kommer att utföras för att bedöma vilken påverkan verksamheten kan 
medföra på bland annat kringliggande brunnar. Vattenprov planeras att tas för att kontrollera 
kvävehalt, mängden suspenderat material och förekomsten av olja (alifatiska kolväten) i det 
vatten som lämnar täkten. 

En naturvärdesinventering på plats har utförts på uppdrag av Bolaget. En sammanfattning av 
inventeringen beskrivs som följer. Inga rödlistade eller i övrigt särskilt hänsynskrävande arter 
har noterats inom eller i anslutning till det planerade verksamhetsområdet. De 
lövskogsdominerade fuktstråken bedöms inte rymma några omistliga naturvärden, men 
skulle sannolikt komma att sparas som hänsynsytor i samband med avverkning. 

Förvaring och hantering av petroleumprodukter, kemikalier, avfall samt farligt avfall kommer 
att ske på sådant sätt att läckage till mark och grundvatten förhindras. 

För att minska riskerna för ras, till exempel i samband med ett skyfall, lämnas inga branta 
jordkanter öppna. Ett skyfall ökar mängden vatten som samlas i täktområdet. En snabb 
ökning av vatten som lämnar täktområdet medför att funktionen av sedimentationsdammen 
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minskar och sediment riskerar att följa med vattnet till recipienten. Sedimentationsdammen 
placeras utanför täktgropen och vattnet som ansamlas i täkten pumpas till dammen. I 
samband med ett skyfall kan vattnet som pumpas från bergtäkten begränsas till dammens 
kapacitet. 

Verksamhetens miljöeffekter kommer att kontrolleras enligt ett kontrollprogram se avsnitt 
8 Program för egenkontroll. 

 

7.3 Efterbehandling 
När brytningen av berg avslutas kommer området att efterbehandlas. En 
efterbehandlingsplan kommer att upprättas som har som syfte att området ska få en icke 
farlig utformning. Beroende på hur mycket jord och sten som finns från avbaningsmassor 
samt bullervallar kan externa massor behöva föras in till täkten i samband med 
återställningen. 

 

8 Program för egenkontroll 
I befintliga verksamheter som Bolaget bedriver finns kontrollprogram upprättade som 
beskriver syfte och omfattning av den kontroll som Strömbergs Grus AB genomför. 
Kontrollprogram upprättas för att kontrollera att ingen oförutsedd miljöpåverkan uppkommer. 
Ett kontrollprogram är ett levande dokument som i samråd med kontrollmyndigheten 
anpassas med hänsyn till insamlade mätresultat. 

Bolaget föreslår att ett motsvarande kontrollprogram ska upprättas för verksamheten i 
bergtäkten som detta samråd avser. 

 

9 Omfattning av miljökonsekvensbeskrivning 
Bolaget bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, bör omfatta verksamhetens 
lokalisering och omfattning samt alternativa lokaliseringar. Vidare bör kommunala planer och 
skyddsintressen behandlas. Även allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsmål, 
miljökvalitetsnormer och miljökonsekvenser beskrivs och säkerhet gällande avfall och 
kemiska produkter redovisas. Ytterligare innehåll kan tillkomma efter att samrådet 
genomförts. 
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10 Områdesbeskrivning 
 

10.1 Riksintressen och Natura 2000-områden 
Bergtäktens verksamhetsområde ligger inte inom några riksintressen eller Natura 2000-
områden. 

 

10.2 Natur- och kulturmiljövård 
Inom bergtäktens planerade verksamhetsområde finns lämningar efter ett sentida torp. 
Rester av husgrunden med raserad murstock, en stenmur samt spår efter odlad mark finns 
beskrivna i Informationskartan Västra Götaland1. Se bild 3 nedan för markering av Möjlig 
fornlämning i form av punkt samt yta. 

 

Bild 3. Informationskartan Västra Götaland. Blå markering visar platsen för Möjlig 
fornlämning i form av punkt och yta. 

 

  

 
1 Informationskartan Västra Götaland, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ 
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Ett område med klibbalskog finns markerat i verksamhetsområdets västra del, se bild 4 
nedan. Området har inventerats 1985 med kompletteringar 1988–89 och finns beskrivet i en 
rapport från Länsstyrelsen Älvsborgs Län2. Skogsbestånden har klassats i en tregradig skala 
där klass 1 utgör det högsta naturvärdet. Skogsområdet vid den planerade täkten har fått 
naturvärdesklass 3, det vill säga den lägsta klassen. Följande beskrivning av området finns i 
rapporten: ”Medelgrov al med inslag av medelgrov björk och trädformig sälg. Litet inslag av 
klen gran. Beståndet betas svagt. Enstaka torrakor ingår. Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk 
och fuktig örttyp.” Enligt inventeringen är området 5,3 ha och det finns inga ädellövträd. 
Andelen triviallöv anges till 10%. Det bedömdes finnas 140 kbm/ha och åldern på träden var 
41–80 år. Virkeskvaliteten var normal och åtgärdsförslaget för beståndet var att gallring 
borde utföras. 

 

 

Bild 4. Lövskogsinventering visar ett område med klibbalskog i den västra delen av 
verksamhetsområdet. 

 

  

 
2Lövskogsinventering Borås Kommun (del I) ISSN 0347–8564. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc7dc2/1531809997386/Borås.pdf 
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Området där bergtäkten planeras etableras ligger inom de yttre skyddsområdena för Öresjö 
vattentäkt. Se bild 5 nedan. Länsstyrelsen Västra Götaland föreskrev 2007-09-26 om 
skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt3. I §7 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 
står 

”Sekundär skyddszon 
Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande kräver tillstånd av 
den kommunala nämnden för miljöfrågor.” 
 
Det framgår även att tillstånd enligt skyddsföreskrifterna inte krävs om verksamheten 
tillståndsprövas enligt Miljöbalken kap 9, kap 11 eller kap 12. 
 

 

Bild 5. Det yttre skyddsområdet för vattentäkten i Öresjö utgörs av de områden som inringas 
av blå linjer i kartan. Informationskartan Västra Götaland. 

 

  

 
3 Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt i Borås Stad. Diarienummer 513-20602-
2006, Beslut 2007-09-26. 
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Den sällsynta skalbaggen läderbagge har hittats på många ställen i Västra Götaland. Ett 
område kallat Skyddsvärda träd har upprättats i området kring Borås, Ulricehamn och upp 
mot Herrljunga. Se bild 6 nedan där bergtäktens placering i karta markeras med en kartnål. 

Bolaget bedömer den planerade verksamhetens inverkan på läderbaggens utbredning som 
försumbar. Detta baseras dels på att området Skyddsvärda träd är väldigt stort i förhållande 
till bergtäktens yta samt dels att inventeringen av området med klibbalskog visade att stora 
ekar, som läderbaggen trivs i, inte fanns i närområdet. 

 

 

Bild 6. Skyddsvärda träd med flera fynd av läderbagge. Området är stort och bergtäktens 
placering markeras med kartnål. Informationskartan Länsstyrelsens Västra Götaland. 

 

10.3 Gällande planer 
Det aktuella området berörs inte av några gällande detaljplaner. Borås kommun har en 
översiktsplan (ÖP) som antogs 20184 och den behandlar de följande 20 åren. 

Täktverksamheten motverkar inte intentionerna i den kommunala översiktsplanen. 

 

 

 
4 Översiktsplan Borås Kommun 
https://www.boras.se/download/18.b2d2133162e1dd801e7b0bc/1524730020068/%C3%96versiktspla
n%20f%C3%B6r%20Bor%C3%A5s.pdf 
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11 Alternativa platser och utformningar 
Bolaget har inför valet av lokalisering på aktuell plats undersökt flera olika alternativ. De 
alternativ som studerats närmast förutom vald plats redovisas nedan. 

En lokalisering mellan Alingsås och Borås (närmare Alingsås). Denna lokalisering 
omöjliggjordes på grund av dåliga utfartsmöjligheter och stora risker för störningar för 
närboende. Relativt låg kvalitet på berget bidrog till beslutet. 

En lokalisering söder om Alingsås har undersökts. På denna plats var bergkvaliteten låg och 
sammantaget med det långa transportavståndet till bergtäktens huvudsakliga 
avsättningsområde gjorde det att platsen inte valdes i dagens läge. 

 

12 Kontakt 
Har du frågor om den planerade verksamheten är Ni välkomna att skriva eller ringa till Johan 
Strömberg, verksamhetsansvarig eller Evelina Daugaard, konsult. Vi tar tacksamt emot Era 
synpunkter senast den 30/9 2019. 

 

Bitterna 2019-09-04 
Strömbergs Grus AB 
 

Johan Strömberg  Evelina Daugaard 
Strömbergs Grus AB  JED i Nora AB 
Bitterna Bergtäkten 1  Sandvadsvägen 7 
534 61 Vedum  713 34 Nora 
johan@strombergsgrus.se  evelina@jedin.se 
070-37 76 288  070-23 93 643 
 

 

 

13 Bilagor 
 

1. Grundkarta 
2. Exploateringsplan 
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Synpunkter på etablering av bergtäkt  
på fastigheten Fristad Prästgård 1:115 

i Borås kommun
– Argumentation och lagstöd –

Ytterkanten på "hjulet" utvisar 1 km avstånd från bergtäktens verksamhetsområde. Se även bilaga 1.

K
artan utvisar det om

råde som
 ligger 1 km

 från täktens verksam
hetsom

råde. Bolaget (Ström
bergs G

rus AB) har sett en 
gräns på 500 m

 som
 relevant, för att avgöra vilka som

 ska inform
eras rörande avgränsningssam

råd. Ljud och transporter 
skulle påverka i hög grad på betydligt längre avstånd. På vidstående karta har även en förm

odat fri ljudutbredning över 
Viskans dalgång, m

ot G
ingris sluttningar, ritats in (streckad).

2019-10-14



Synpunkter på etablering av bergtäkt på fastigheten Fristad Prästgård 1:115 i Borås 
kommun – Argumenation och lagstöd.
Arbetsgruppen för närboende i Fristad, Gingri och Tärby, 2019.

Namnet "Arbetsgrupp Bergtäkt" har också kommit att användas. 
Se vidare under rubriken "Kontaktuppgifter".
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Förord och syfte
Vi i Arbetsgruppen för närboende i Fristad, Gingri och Tärby (även kallad Arbetsgrupp 
Bergtäkt), vill med denna skrift påvisa olämpligheten i att – i enlighet med samrådsin-
formationen (2019-09-04) från Strömbergs Grus AB i Vedum – etablera täktverk-
samhet på fastigheten Fristad Prästgård 1:115.
Täktens placering nära bostäder och känsliga verksamheter, i en vattenförande slutt-
ning inom vattenskyddsområdes primära och sekundära zoner, med avrinning mot 
skyddade områden (Natura 2000 och område av riksintresse) vägs inte upp av det all-
männas intresse och behov av krossat bergmaterial, i synnerhet inte som kvaliteten på 
berget i området är mycket låg.
I skriften visar vi på såväl brister i samrådet som på argument och lagskäl mot anläg-
gande av nämnda täkt.

Avgränsningssamråd och avstånd
Avståndet 500 m
Vi ser avståndet på 500 meter som Strömbergs Grus AB har angivit för vilka som 
"bör ta del av samrådsunderlaget", som alltför litet. Enligt källor som arbetsgruppen 
varit i kontakt med – som arbetar med ärenden likt detta – brukar 1 km vara det van-
liga, åtminstone när större företag ordnar samråd. Miljöenheten för Västerbottens län 
skriver svart på vitt, under rubriken "Samråd enligt 6 kap. miljöbalken", att enskilda 
inom 1 km bör ingå i samråd för bergtäkt:

Syftet med avgränsningssamråd är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig om-
fattning och detaljeringsgrad. Avgränsningssamråd ska alltid hållas med Länsstyrelsen och 
kommunens miljönämnd el motsvarande. Samråd ska även ske med enskilt särskilt berör-
da (närboende, angränsande markägare, sameby m.fl.), övriga statliga myndigheter och 
allmänhet. För bergtäkter bör åtminstone enskilda inom en radie på 1 km från täkten 
ingå. Inför täktverksamhet sker samråd med myndigheter oftast genom skriftlig informa-
tion men ibland även genom möte. Samrådet med enskilt särskilt berörda sker vanligast 
genom skriftlig information och ska innehålla kontaktuppgifter om vart synpunkter ska 
lämnas inom viss tid (ca 2–3 veckor). Allmänheten informeras lämpligen genom en annons 
i lokaltidning eller vid ett samrådsmöte. Samrådsärendet med länsstyrelsen avslutas vanli-
gast genom att länsstyrelsen lämnar en skriftlig bedömning.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402734a2c/1528976235023/Infor-
mation%20om%20t%C3%A4ktverksamhet.pdf

Avgränsningen på 500 meter som Strömbergs Grus utvisat på sin karta ger sken av ett 
litet antal närboende. I själva verket är antalet närboende relativt stort. Nybyggnation 
av villor har gjorts då och då under senaste decennierna, på marken vid Lundagården, 
häromåret även inom 500 meter från den tilltänkta täktplatsen. 
 
Ideell förening anordnade möte, fastighetsägaren uteblev
Det har framkommit att större bergtäktsföretag ofta bjuder in de enskilt berörda och 

http://m.fl
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402734a2c/1528976235023/Information%20om%20t%C3%A4ktverksamhet.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402734a2c/1528976235023/Information%20om%20t%C3%A4ktverksamhet.pdf
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allmänheten till ett fysiskt samrådsmöte, där de åskådliggör sina planer; det finns 
sannolikt inget sådant krav, utan man gör det för att visa hänsyn och transparens. Nå-
got sådant möte har i detta fall ej anordnats från sökandens sida. Det var istället den 
ideella föreningen Framtid Fristad som bjöd in parterna till ett möte den 30/9 2019, 
när det framgick att varken Strömbergs Grus AB eller fastighetsägaren ämnade göra 
detta. Representanter från fastighetsägaren, d.v.s. Prästlönetillgångarna genom Egen-
domsnämnden i Skara stift, uteblev helt från mötet, trots inbjudan.

Aktörer inom 500 m ej informerade, ej heller Fristads församling
Flera av de närmaste markägarna – med fastigheter som gränsar direkt till Fristad 
Prästgård 1:115 och ligger inom 500 meter från verksamhetsområdet – har ej kon-
taktats individuellt, utan har fått ta del av informationen först efter att de nåtts av 
ryktet om planerad bergtäkt.  Sökanden argumenterade vid det av Framtid Fristad 
anordnade mötet att endast boende behöver delges samrådsunderlaget genom utskick 
eller direktkontakt. Vi anser att samtliga aktörer som ligger inom samrådskretsen mås-
te kontaktas individuellt. Detta är också vad Strömbergs Grus AB skriver i sitt eget 
samrådsunderlag: 

"[...] samt företag belägna inom det markerade området bedöms ingå i samrådskretsen". 

Enskilda näringsidkare (skogs- och jordbruksföretag) inom samrådskretsen har inte 
informerats individuellt. Motsvarande gäller andra aktörer på området: Fiberförening-
en TKF har ej blivit kallad till samråd, trots att dess ledningar går utmed det ansökta 
verksamhetsområdet. Fiberföreningen är registrerad på Ledningskollen, liksom ledn-
ingsägaren Vattenfall (den senare ska enligt samrådsunderlaget ska ha blivit informe-
rad).
Den lokala kyrkan har inte informerats, trots att kyrkogården ligger utmed vägen där 
transporterna ska gå. Maria-kapellets tomtgräns ligger bara 720 meter från verksam-
hetsområdets gräns. Med tanke på att kyrkogården är till för alla i församlingen, och 
att stiftet dessutom är fastighetsägare till täktområdet, är det illa skött att Fristads 
församling (Svenska kyrkan i Fristad) inte har informerats, varken av fastighetsäga-
ren ("Prästlönetillgångarna genom Egendomsnämnden i Skara") eller av sökanden, 
Strömbergs Grus AB. Församlingsmedlemmarnas behov av frid på kyrkogården torde 
vara uppenbart.
Representanten för Prästlönetillgångarna meddelar lakoniskt via media (Borås tidning 
2019-09-12) att de inte har någon skyldighet att informera den lokala församlingen, 
vars ursprungliga fastighet de äger och förvaltar. De har inte tagit lärdom av tidigare 
misstag; i ett liknande fall skriver Per Starke, stiftsdirektor i Göteborg följande: "Ett 
sådant komplicerat ärende ger oss naturligtvis anledning att utvärdera vårt sätt att 
kommunicera med personer, församling med flera" (https://www.kyrkanstidning.se/debatt/
en-bergtakt-ar-ett-komplicerat-arende).
Kommunikationen har brustit i föreliggande samråd, såväl från Strömbergs Grus AB 
som från Skara Stifts egendomsnämnd.

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/en-bergtakt-ar-ett-komplicerat-arende
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/en-bergtakt-ar-ett-komplicerat-arende
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Ytterligare berörda vid samrådskrets på 1 km avstånd
Med kartan i bilaga 1 vill vi åskådliggöra hur många fler närboende som väsentligt 
kommer att påverkas om en bergtäkt kom till stånd. Nedan följer en kort beskrivning 
av områdena som tillkommer vid en samrådskrets på 1 km, alltså utöver de närboende 
som finns inom 500 meter. 1 km är den radie från verksamhetsområdets gräns som 
bl. a. Västerbottens län anger som lämplig samrådskrets:

• Kyrkan och kyrkogården.
• Byn med husen utmed Sik-vägen väster om kyrkan.
• Hela bebyggelsen vid Lundagården mark (en del relativt nybyggda hus).
• Husen på västra sidan av Komlösavägen (Enerydet, Erikslund)
• Självvik, på båda sidor om vägen, Ekeberg
• Fler hus utmed Tärbyvägen (Ekåsen)
• Åsen, Nyfors, Enebacken i Gingri
• De norra delarna av bostadsområdet norr om Spetsfabriken.
• Ytterligare jord- och skogsbruksföretag (markägare)

Ljud från täkten kommer – beroende på topografi, väder och vind – att kunna fort-
plantas även bortom 1 km, i synnerhet söderut, detta oavsett "ljudvallar".

Olämpligt läge i sluttning som vetter mot Viskans dalgång och Gingris tätort
Täktens placering i en sluttande terräng som vetter mot Viskans dalgång, och därmed 
hela Gingris tätort, är mycket olämplig. Naturliga ljudbarriärer saknas mot samhället 
en dryg kilometer söder om täkten; kritiska röster gör liknelser med en amfiteater.

Fotografi från det planerade täktområdet, i riktning omkring SSV. I bakgrunden syns höjderna bortom Viskans dal-
gång. När skogen tas ned för bergtäkten återstår inga naturliga ljudbarriärer mot Gingris mest tätbefolkade område.
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Täktverksamheten motverkar Borås kom-
muns översiktsplan
Borås kommun har en översiktsplan (ÖP) som antogs 2018 och behandlar de följande 
20 åren. Strömbergs Grus AB skriver på s. 13 i samrådsinformationen: 

"Täktverksamheten motverkar inte intentionerna i den kommunala översiktsplanen."
Nedan framkommer tvärtom att täktverksamheten motverkar intentionerna i Borås 
kommuns översiktsplan, på flera viktiga punkter. 

"Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är bullerpåverkade."
 [sidan 84 i Borås kommuns översiktsplan]

Denna punkt är mycket viktig och talande! Den planerade täkten skulle hamna i ett 
område som är naturnära och lugnt, med närboende som slagit sig ned på landsbyg-
den för att de inte trivs i stadens larm. Borås kommun skriver i sin översiktsplan att 
ljudstörande nya verksamheter "ska hänvisas till områden som redan är bullerpåverkade". 
Detta är inte ett bullerpåverkat område. Tillgång till bättre bergkvalitet för krossning 
finns inom Borås kommun, även med befintliga tillstånd och varaktighet för över-
skådlig framtid.

Bullerkarta, vägbuller
Länsstyrelsens bullerkarta LstO Vägbuller visar utbredning av buller från vägar. Verk-
samhetsområdet bör betraktas som ostört då vägbullret inte når upp till gränsen på 30 
dBA. Bullerutbredning från flyg- och tågtrafik hamnar än längre från området.

Det rödstreckade området i kartans sydvästra del utgörs av lagret "LstO Vägbuller" från "Informationskartan Västra 
Götaland". Vägdatabas 1998. Länsstyrelsens sammanfattning om LstO trafikbuller: " flyg-, tåg- och vägbullerom-
råden över 30 dBA. [...] Gammalt underlag, delvis aktuellt. Delar stämmer än i dag men stora förändringar kan ha 
skett lokalt vad gäller vägdragningar samt trafikflöden". (Området berörs ej av nya vägdragningar sedan 1998.)



8 9

Livskraftig landsbygd
Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott vardagsliv. 
Landsbygden är beroende av nya bostäder för att lokala funktioner ska vara tillgängli-
ga och utvecklas. Samtidigt behövs kloka avvägningar för att bostadsutvecklingen på 
landsbygden ska kunna förenas med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn 
till andra allmänna intressen. Borås stad strävar i första hand efter att värna det som 
utgör landsbygdens värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga na-
turvärden och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas här ska bidra till livskraft 
och gott vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte får byggas bort.
[sidan 25 i Borås kommuns översiktsplan]

Flera av dessa exempel på "landsbygdens värden", så som Borås kommun beskriver 
dem i översiktsplanen (skogsbruk, kulturmiljö och rekreationsområden), går förlorade 
i och med en bergtäkt i området. Borås kommun vill enligt sin översiktsplan i första 
hand sträva efter att bevara dessa värden. 
I det tänkta täktområdet finns ett kontinuerligt skogsbruk med delvis grov lövskog, det 
innehåller kulturmiljöer i form av stenmurar, torprester och därtill hörande åker. Forn-
åkrar finns på båda sidor av (utanför) verksamhetsområdet, varför det inte är osanno-
likt att den "röjda mark" som Riksantikvarieämbetet beskriver, helt eller delvis utgörs 
av fornåker. Det utpekade verksamhetsområdet används i dagsläget även i rekreations-
syfte, för skogspromenader och ridturer, då stigar/skogsvägar går över marken.

Borås kommuns kulturmiljöprogram och torpmarkens status enligt RAÄ

Borås kommuns översiktsplan uppger att "arbete pågår 
med att uppdatera Kulturmiljöprogrammet så att mil-
jöer från senare bebyggelseepoker inventeras och inte-
greras." Inom verksamhetsområdet finns torpruin med 
tillhörande mark som odlats; området och torpet anges 
av Riksantikvarieämbetet som "möjligt fornminne".

Torpets åkermark kan utgöra fossilåker, med tanke på 
att den bästa jorden torde ha använts i gammal tid såväl 
som i nyare, och fornåkrar finns strax utanför avgräns-
ningsområdet, i en trakt som är rik på fornminnen 
(sluttningarna utmed Viskans dalgång).
Vid en vandring i terrängen lade vi även märke till 
objekt som inte beskrivs av Riksantikvarieämbetet: en 
uppenbart grävd grop om c:a 2–2,5 meter i kvadrat 
strax norr om torpet (bild nedan) samt en stig av hål-
vägskaraktär i nord-sydlig riktning, i den östra delen av 
verksamhetsområdet (bild till vänster). 
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Som lekmän kan vi ej utvärdera dessa fynd, men har härmed nämnt och illustrerat 
dem i anslutning till kommunens text om värnande av landsbygdens kulturmiljöer, i 
översiktsplanen.

Närboende 225 m
Det närmast belägna bostadshuset har endast 225 meter till täktområdet från tomt-
gränsen. De boende har liten vilja att bo kvar om en täkt kommer till stånd.

Värdeminskning på fastigheter
Utöver obehaget för närboende, skulle fastigheterna i trakten komma att förlora i värde. 
Vd för Strömbergs Grus AB uppgav vid mötet i Fristad (30/9 2019) sig inte känna till 
att närliggande fastigheter kunde förlora i värde p.g.a. öppnande av bergtäkt. Vi ifrå-
gasätter detta starkt och hittar även domar där skadestånd utgått till grannfastigheter 
p.g.a. immissionseffekt (varaktig störande inverkan) som ej kunnat anses ortsvanlig.

Verksamheter som påverkas
Yogaklostret
Frida och Robert Helsings YogaKloster AB i Nordtorp kommer inte att kunna ha 
kvar sin retreat-verksamhet, som helt och hållet bygger på ostörd och tyst naturmiljö.

Kräftodling
Verksamhetsområdet ligger i ett sluttande och vattenförande område. En bäck inom 
området utgör enda tillrinningen av ytvatten för Niklas Rydins kräftdammar. Bäcken 
riskerar att förorenas eller sina. Kväve som är en viktig beståndsdel i sprängmedel kan 
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komma att urlakas från sprängmassor, spränggaser eller från odetonerade sprängmedel 
i berget och därigenom störa vattenlivet i närliggande dammar och vattendrag.
Avrinning av förorenat vatten, vid skyfall eller långvariga regn, kan påverka vattenke-
min i kräftdammarna och störa eller omöjliggöra fortsatt kräftodling. (Som förore-
ningar räknar vi även sediment.) Se vidare kapitlet "Vatten".

Fristads kyrka och prästgård
En ökning av antalet tunga transporter förbi kyrkan och kyrkogården är inte önsk-
värd. Här ligger kyrkogården och prästgårdens tomter utmed vägen och bortanför 
kyrkan en minneslund och Mariakapellet, det senare med tomtgränsen mindre än 750 
meter från det tänkta verksamhetsområdet. C:a sex lastbilar för bergkross i timman 
utanför kyrkogårdsmuren, tillsammans med ett bakgrundsdån från bergtäkten är inte 
välkommet. Ökningen av ljudföroreningar skulle bli påtaglig och inverka negativt vid 
gravsättningar, annan aktivitet utomhus och enskildas besök vid sina gravar. Prästgår-
den har omfattande barn- och ungdomsverksamhet med utomhusaktivitet.
Det är i sammanhanget anmärkningsvärt att Skara stift i sitt jaktarrende har en skriv-
ning om att jakt ej får störa gudstjänst.

"Jakten får ej bedrivas under sådan tid och på så beläget område, att pågående gudstjänst 
eller annan kyrklig förrättning kan störas."

Motsvarande krav behöver gälla, att bergtäkten ej får störa kyrkliga förrättningar.

Hästar
Hästar riskerar att påverkas negativt av buller och sprängningar. I närheten av verk-
samhetsområdet finns hästhagar (de närmaste c:a 350 meter), och därtill kommer 
rastning av hästar/ridning på närliggande anlagda ridvägar genom skogen. 

Jakt
Fristad/Gingri jaktlag, Backa Jaktlag och Komlösa/Tärby jaktlag ser att jakten kom-
mer påverkas väsentligt i området kring bergtäkten. 

Bergets kvalitet
Behov ej tydligt identifierat – duger ej till väg- eller järnvägsbygge
Två kunniga, av varandra oberoende personer med gedigen yrkeskunskap kring berg-
material och bergtäkter, har givit samstämmiga utlåtanden, att bergets kvalitet på 
ifrågavarande område är dålig. Det krossade bergmaterialet är sprött och duger ej 
till vägbyggen eller järnvägsbyggen, där kvalitet efterfrågas. Under rubriken "Behov" 
anger Strömbergs Grus AB "vägar och grundläggning" som användningsområde. Det 
enda konkreta exemplet som ges är Götalandsbanan, men enligt våra sagesmän kan 
bergkross från denna täkt inte komma i fråga vid ett sådant bygge.
Vi kan varken genom samrådsunderlag eller genom svaren som sökanden gav på direkta 
frågor rörande bergets kvalitet och möjliga användningsområde, vid mötet i Fristad den 
30/9 2019, se att sökanden har identifierat något tydligt behov.
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SGU:s bergprov i närområdet
SGU (Statens Geologiska Undersökningar) har tagit prov i berget, c:a 250 meter norr 
om den ansökta platsen. Provresultaten finns tillgängliga på SGU:s "kartvisare" på 
internet. Los Angeles-värdet (bergets sprödhet), uppvisar ett värde på 40% och kul-
kvarnsvärdet (nötningsbeständigheten) är 15,9% (låga värden är bättre).
Om Los Angeles-värdet är större än 30% eller kulkvarnsvärdet är större än 18% kan 
materialet som bäst hänföras till klass 3 (="Produktion som slitlager och massabelägg-
ningar är starkt begränsad till obefintlig. Bärlager och förstärkningslager är fortfarande 
möjligt", enligt SGU). I föreliggande prov är det ena värdet långt över gränsen och det 
andra närmar sig. Om berget bedöms som klass 4 är det inte lämpligt för vägändamål 
över huvud taget; här tycks vi vara nära den sammanvägda gränsen.

Kulkvarns- och Los Angeles-värde enligt SGU:s provtagning c:a 250 meter norr om det planerade täktområdet.  
Källa: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-ballast.html

Transport av lågkvalitativt berg ej miljömässigt hållbart
Miljöaspekten kommer att vägas in mer och mer vid framtida byggen; det finns ingen 
orsak att frakta bergmaterial av låg kvalitet någon nämnvärd sträcka. Lågkvalitativt 
berg av denna sort finns "överallt" och kan som regel hittas i nära anslutning till plat-
sen för ett bygge.

Lönsamheten ifrågasätts
Möjligheten till god lönsamhet ifrågasättas starkt, beaktat bergets låga kvalitet och 
transportavstånden. Till omkostnader för sökanden kan också räknas det faktum att 
vägverket brukar passa på att ställa krav på gång- och cykelvägar i samband med ökad 
tung trafik från nya täkter.
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Miljöbalken
Nedan följer ett antal utdrag ur Miljöbalken, med arbetsgruppens kommentarer kring 
hur lagen påverkar den bergtäkt som Strömbergs Grus AB planerar.

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
Hänsynsregler (Miljöbalkens försiktighetsprincip)
3 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall ut-
föra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Samrådsunderlaget specificerar inte huruvida den stationära utrustningen för borr-
ning och krossning kommer att vara elektrifierad, d.v.s. använda bästa möjliga teknik.

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
Val av plats
6 §   För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med mins-
ta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Ej minsta intrång/olägenhet.
Den planerade täkten skulle göra stort intrång och påverka många människors hälsa, 
psykisk såväl som fysisk, under lång tid.

Ej ändamålsenlig plats.
Området är ej ändamålsenligt för bergtäkt med tanke på dess ostörda omgivning, när-
boende och plats inom vattenskyddsområde. Bergtäkter bör placeras i anslutning till 
områden där störningar redan finns, i den mån nya bergtäkter behövs. Området ligger 
i en sluttning som vetter mot naturvårdsskyddad dalgång och samhället Gingri.

Fastighetsägaren avstyckade villatomter inom 500 meter
Det finns ingen områdesbestämmelse för trakten, som skulle ha kunnat utpeka om-
rådet som lämpligt för ett visst ändamål, exempelvis bergtäkt. Fastighetsägaren till 
täktområdet, Prästlönetillgångarna (Egendomsnämnden i Skara stift), har emellertid 
avstyckat flera tomter på samma fastighet, även inom 500 meter från täktområdet. 
Bygglov har utfärdats på de avstyckade tomterna och bostadshus har byggts. Fler hus, 
byggda under de senaste decennierna, ligger dessutom på området norr om kyrkan, 
med c:a 700 meters avstånd från verksamhetsområdet.
Det är vår bestämda uppfattning att fastighetsägaren ej borde ha avstyckat villatomter, 
om avsikt funnits att senare skriva nyttjandeavtal om en verksamhet, som i grunden 
förändrar förutsättningarna för boende (trafik, buller, damm etc). Fastighetsägarens 
långsiktighet och hänsyn till sitt eget tidigare agerande ifrågasätts.
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Miljöpåverkan
Strömbergs Grus AB beskriver under punkt 7.1 i samrådsunderlaget att "buller, vibra-
tioner, damning och utsläpp till luft och vatten är de mest relevanta [negativa miljöeffekter-
na]" som täkten bedöms medföra, samt att "påverkan på grundvattnet kan förekomma".
Sedimentationsdammar kan vid ihållande eller plötsliga regn inte ta hand om täktens 
vatten. Bolaget nämner skyfall som största risken; skyfall väntas enligt SMHI öka 
över tid1, och är redan vanligast i Västsverige. Området ligger inne i Öresjös vatten-
skyddsområde – delvis till och med i dess primära zon. Bäckar leder ned till Viskan 
och vidare till dricksvattentäkten Öresjö. 
I täktområdet finns flera sankområden, vilka Strömbergs Grus AB inte tycks betrakta 
som en för miljöhänsyn försvårande omständighet. "Fuktstråk" nämns i deras hand-
lingar. Dessa fickor av sankmark utgör idag viktiga naturliga reningsverk i sluttningen.

Risk för avsevärd försämring av miljö och levnadsförhållanden

2 kap. Slutavvägning
9 § En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal 
människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.

Vi anser inte att den planerade bergtäkten är förenlig med miljöbalkens avvägning.

Ändamålet överväger ej behovet – ej god hushållning

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden  
God hushållning
1 §   Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Det föreliggande behovet av berg i närområdet, som Strömbergs Grus AB beskriver i 
samrådsunderlaget (s. 5), överensstämmer som vi förstår saken, inte med verkligheten. 
Vilka byggprojekt är det som avses i underlaget från Strömbergs Grus AB?
Prognoserna visar samstämmigt på en fallande marknad för byggnadssektorn. De of-
fentligt finansierade projekten kan i viss mån agera draglok genom t.ex. järnvägsbyg-
ge, men mycket av detta är ännu ett oskrivet kapitel och bergets kvalitet på området 
duger enligt uppgift inte till vägar och järnvägar med höga krav. Avses istället grunder 

1 "Analyser av de senaste klimatmodellerna (Euro-CORDEX) indikerar en underskattning 
av extrema regnvolymer för korta varaktigheter (1 tim) men överlag en realistisk beskrivning av 
observerad skyfallsstatistik. Den framtida ökningen av volymerna beräknas ligga mellan 10% och 
40% beroende på tidshorisont och koncentration av växthusgaser, vilket överlag ligger nära tidigare 
bedömningar." ... "I perioden 2041-2070 skiljer scenarierna sig åt och ökningen är cirka 15% i det 
medelhöga [scenariot] och cirka 20% i det höga." Citat från SMHI:s sida "Extremregn i nuvarande 
och framtida klimat – Analyser av observationer och framtidsscenarier",
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-framtida-kli-
mat-analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-1.129407 samt den PDF-fil som heter "Sam-
manfattning", åtkomlig genom länk på samma sida.

https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-framtida-klimat-analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-1.129407
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-framtida-klimat-analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-1.129407
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för husbyggnation?
Den senaste konjunkturrapporten från Sveriges byggindustrier "Byggkonjunkturen" 
nr 1 2019 (3 april) skriver: "Produktionen av bostadsrätter föll med över 30 procent med-
an påbörjandet av hyresrätter steg med 3 procent under 2018. Ingen ljusning är i sikte och 
framöver bedöms även hyresrättsproduktionen påverkas av fallet i den övriga bostadspro-
duktionen. Investeringsutvecklingen följer produktionstakten med viss eftersläpning och 
minskar därför kraftigt under prognosperioden 2019-2020."

BYGGMARKNADENS SEKTORER  _________________________________________________________________  

10 � ByggKonjunkturen 1 � 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygginvesteringar 2004-2020 Officiell statistik enligt nationalräkenskaperna samt BI:s prognos 
Mdkr 2017 års priser 

Sektor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 

Bostäder 150,9 165,9 190,0 202,9 176,1 142,5 160,7 173,6 153,0 154,3 178,5 210,5 233,5 260,5 258,6 231,4 212,9 
Nybyggnad 79,5 90,4 102,2 112,5 95,3 56,8 66,9 82,9 65,4 72,2 92,3 116,2 139,6 158,9 155,4 133,1 114,4 
Ombyggnad 51,4 54,2 63,0 65,2 57,9 63,6 68,5 66,2 64,0 60,2 64,6 69,4 69,4 75,0 75,1 71,4 72,0 
Fritidshus 4,8 4,8 5,4 7,3 6,6 5,8 8,1 8,6 8,8 7,5 8,1 9,4 9,5 11,3 12,7 11,4 10,8 
Transaktionskost. 15,5 17,4 20,2 18,6 16,7 14,3 15,0 14,4 12,6 13,1 12,3 14,9 15,0 15,2 15,4 15,5 15,7 

Lokaler 108,3 105,1 130,5 146,7 153,9 129,5 131,3 128,3 136,9 133,8 138,7 141,0 153,4 164,7 177,5 185,0 186,2 
Privat 80,7 77,0 96,4 109,4 115,3 90,2 90,0 84,4 91,0 88,6 86,5 89,5 96,1 98,9 105,5 108,1 106,3 
Offentligt 27,8 28,3 33,7 36,7 37,9 38,9 41,1 43,8 45,8 45,1 52,1 51,4 57,3 65,8 72,0 76,9 79,9 

Anläggningar 78,3 76,1 76,6 76,7 81,6 84,9 79,0 74,3 83,0 80,3 86,9 88,4 86,8 86,7 91,3 96,3 99,0 
Privat 38,6 37,4 39,4 40,1 42,4 41,5 36,3 34,3 42,3 43,9 50,3 48,1 45,7 43,8 46,7 49,9 51,9 
Offentligt 39,7 38,8 37,2 36,6 39,3 43,3 42,6 39,8 40,6 36,3 36,5 40,2 41,1 42,9 44,6 46,4 47,2 

Summa  
bygginvestering 337,8 345,8 395,6 424,5 412,3 359,5 372,2 376,3 375,2 370,3 405,3 440,0 473,6 511,9 527,4 512,7 498,1 
(%förändring) (8) (2) (14) (7) (-3) (-13) (4) (1) (0) (-1) (9) (9) (8) (8) (3) (-3) (-3)   
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Bedömningen avslutad 2019-03-27. 
Nästa konjunkturrapport utkommer 
under oktober månad. 
 

Ovan en tabell som avslutas med prognos från Sveriges byggindustrier. De ser dystert på framtiden. Den under 
många år rusande ekonomin har mattats av. Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/
BI_Analys/BK1_2019.pdf

Det råder enligt lokala entreprenörer ingen brist i befintliga bergtäkter inom Borås 
kommun. Vid etablering av industriområden krossas även berg på platserna som tas 
i anspråk. Likaså tas berg i möjligaste mån från den plats där vägar och järnvägar (läs 
Götalandsbanan) dras fram; det ingår som del i planeringen av väg/järnväg. I området 
kring Borås finns flera aktiva bergtäkter som täcker behovet under överskådlig fram-
tid. Om Götalandsbanan ändå skulle kräva mer bergkross, vore det lämpligare att söka 
nya täktområden söder om Borås, där avståndet till bygget blev kortare, och lämpliga-
re områden med berg uppges finnas.

Borås växer även uppåt och i befintliga rum
Vid de populära påbyggnationerna av fler våningsplan inne i Borås stad behövs ing-
en grundläggningssten/grus, ej heller då stora f.d. industribyggnader byggs om till 
lägenheter – denna "Borås stads starka utveckling" (som samrådsunderlaget nämner) 
genom förtätning uppåt, och genom återanvändande av byggnader, kan inte ge Ström-
bergs Grus någon avsättning för bergmaterial.

https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/BI_Analys/BK1_2019.pdf
https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/BI_Analys/BK1_2019.pdf
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Mark med allmänt natur- och kulturvärde med tillgänglighet för allmänheten
"Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden samt övrig fysisk miljö som 
från en allmän synpunkt har ett natur- och kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet 
skyddas. Bestämmelsen ger skydd åt miljöer som inte kan återskapas eller ersättas om de 
förstörs."

 

 
Tre bilder från Högelund, som ligger inom täktområdet. Källare och ladugårdsbyggnad. Bild nr 4 visar berget, där 
provtagning har gjorts genom sprängning.

Verksamhetsområdet ligger i ett lugnt område med en skogsstig som används för 
skogspromenader och av motionslöpare (rekreation).

"Bevarandet av friluftslivet kan omfatta tillgång till bad, vandringsmöjligheter i obebyggda 
områden, fritidsfiske, camping samt möjligheter till naturnära sporter. Skyddet ligger i att 
skapa förutsättning för naturupplevelser samt tillgänglighet för allmänheten. Bestämmel-
sen skyddar även behovet av grönområden i och intill tätorter."

Ur "Lokaliseringsprincipen i miljöbalken – Är den lämpligaste platsen verkligen lämplig?" av Louise Modin.

Såväl Fristads som Gingris tätorter ligger mycket nära området. Det angivna verk-
samhetsområdet utgör ett grönområde intill tätort. På området finns en övergiven 
ladugård och kulturlämningar i form av en jordkällare och vällagda stenmurar. Riks-
antikvarieämbetet uppger "Lägenhetsbebyggelse" och "Möjlig fornlämning"; det är 
oklart vad fornlämningen syftar på: odlingsrösena, de röjda ytorna och/eller själva 
torpet. För fler eventuella outredda kulturlämningar, se även avsnittet "Borås kommuns 
kulturmiljöprogram och torpmarkens status enligt RAÄ"  i kapitlet om Borås kommuns 
översiktsplan i denna skrift, där kulturområdet också tas upp.
En skogsväg som går rakt genom täktområdet, från Gingrivägen (1801) till Tärbyvä-
gen (1803), utgör en naturlig runda för vandrare och löpare.
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Riksintressen i dalgången nedanför täkten
Viskans dalgång från Gingri ner genom Krökling-området är av riksintresse och har 
dokumenterats hos Länsstyrelsen och Borås stad. Strömbergs Grus AB skriver att 
verksamhetsområdet inte ligger inom några riksintressen eller Natura 2000-områden. 
Det stämmer visserligen, men man måste ta i beaktande att täkten kan ha störande 
inverkan på de områden för riksintresse som omfattar Viskan nedanför täkten, och hela 
den motstående dalsidan i söder, som vetter rakt mot verksamhetsområdet.

Det gröna diagonalt streckade området och det röda området med horisontella streck utgörs av Riksintressen. Verk-
samhetsområdet vetter mot dessa. Naturvård 3 kap 6§ (LST) respektive RAÄ Kulturmiljövård 3 kap 6§ (LST).

Området av riksintresse för naturvård (NRO 14151 Gingri) beskrivs på följande sätt:
Förutsättningar för bevarande: Vattenkvaliteten i Viskan bibehålls. [...] Sumplövskogar och 
lundar bevaras. [...] Områdets värden kan påverkas negativt av bl a [...] täktverksamhet, 
schaktning, sprängning, tippning [...] Området berörs av Natura-2000 område (art- och 
habitatdirektivet).

Källa: Metria AB (statsägd, bolagiserad del av lantmäteriet); http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/
dokument/203345

Växter
Nattviol
Nattviol finns enligt uppgift i området. Nattviolen är liksom övriga orkidéer fridlyst, 
enligt 8 § artskyddsförordningen. Arten ifråga är dock ej rödlistad.
Se vidare kapitlet "Skog".
Vi hänvisar i övrigt till Fristads Naturskyddsförenings synpunkter (er tillhanda).

http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/203345
http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/203345
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Skog
Samrådsunderlagets text om skogen, under rubriken Natur- och kulturmiljövård, här-
rör från två inventeringar på 1980-talet (lövskogsinventering). Området, som denna 
inventering avser, utgörs av en klibbalskog på c:a 5,5 hektar, vilken endast tangerar 
verksamhetsområdets 17 hektar, se karta nedan.
Alen på det inventerade området (som visserligen endast tangerar verksamhetsom-
rådet) beskrivs som "medelgrov", men det är alltså vara en uppgift från 1980-talets 
dokument.  Man framhåller i samrådsunderlaget även att området bedömdes som 
naturvärdesklass 3: "d.v.s. den lägsta klassen". Det är dock värt att påpeka att redan 
naturvärdesklass 3 innebär "högt" eller "påtagligt" naturvärde. I vissa sammanhang 
används även en lägre klass (4) med benämningen "visst naturvärde".

Kartbild som visar objektet "7227-2 Lundhagen, södra" ur "LstO Lövskogsinventeringar 1985-1989", tillsammans 
med verksamhetsområdet. Det skogsområde som beskrivs mest ingående i samrådsunderlaget ligger endast till mycket 
liten del inom området.

Lövskogen inom själva verksamhetsområdet berörs endast i förbigående i samrådsun-
derlaget, under rubriken "förebyggande åtgärder" (malplacerat?). Där blir det uppen-
bart att Strömbergs Grus även har låtit utföra en egen naturvärdesinventering, i vilken 
det framkommer att de lövskogsdominerade fuktstråken på området sannolikt inte 
skulle ha avverkats vid fortsatt skogsbruk på området:

De lövskogsdominerade fuktstråken bedöms inte rymma några omistliga naturvärden, 
men skulle sannolikt komma att sparas som hänsynsytor i samband med avverkning.

Källa: Sidan 8 i samrådsunderlaget från Strömbergs Grus AB.

Samrådsunderlaget redogör inte för några andra slutsatser eller eventuell problemati-



18 19

sering utifrån den egna naturvärdesinventeringen.

Borås kommuns dokument "Skyddsvärd natur i Borås kommun" av senare datum 
(2000?), upptar ett objekt  05*073 Fristad Prästgård - Lundagården med naturklass 3 
som skulle kunna avse samma områden som den tidigare nämnda lövskogsinvente-
ringen; vi återfinner dock ej denna inventerings placering på karta.
"Skyddsvärd natur i Borås kommun", Jonas Stenström m.fl., beställd av Miljöskyddskontoret i Borås kom-
mun, 1994-2000. https://www.boras.se/download/18.3cc917c815870110c1283b9/1479367598940/
Skyddsv%C3%A4rd%20natur%20i%20Bor%C3%A5s.pdf

Vatten
Bergtäkt i primär vattenskyddszon
Hela verksamhetsområdets avrinning sker söderut, mot Viskan. Verksamhetsområdet 
uppges av sökanden ligga i "yttre skyddsområde för Öresjö vattentäkt". En karta i un-
derlaget från Strömbergs Grus AB åskådliggör yttre skyddsområde tillsammans med 
en text som handlar om "sekundär skyddszon". Sökanden upplyser inte om att området 
ingår i primär skyddszon, vilket innebär områden med mer direkt (snabbare) vatten-
föring till ytvattentäkten i Öresjö!
Kartan nedan visar att området även går in i primär vattenskyddszon (röd).

Vattenskyddsområde "Öresjö primär zon", från Borås kommuns karta, ihoplagd med exploateringsplanens karta 
(bilaga) från Strömbergs Grus AB. Den yttre svarta inramningen avser "verksamhetsområde". Det inre mörkröda 
strecket avser "brytområdesgräns". I underlaget för samråd nämner Strömbergs Grus AB endast "sekundär skyddszon" 
och "yttre skyddsområde", trots att t.o.m. själva brytområdet går in i primärt vattenskyddsområde (diagonala röda 
streck). Denna karta, som utvisar primärt vattenskyddsområde, har tagits fram av arbetsgruppen.

Öresjös vattenskyddsområde är till för att säkerställa kvaliteten på vattnet och att den 
inte påverkas negativt. Borås kommun skriver om vattenskyddsområden, på sin hem-
sida:

https://www.boras.se/download/18.3cc917c815870110c1283b9/1479367598940/Skyddsv%C3%A4rd%20natur%20i%20Bor%C3%A5s.pdf
https://www.boras.se/download/18.3cc917c815870110c1283b9/1479367598940/Skyddsv%C3%A4rd%20natur%20i%20Bor%C3%A5s.pdf
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"Skyddsföreskrifterna ska dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om 
en olycka ändå händer. En liter diesel kan förstöra en miljon liter dricksvatten."

Källa: https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/vattenochavlopp/vattenskyddsomraden

Borås stad, Länsstyrelsen, Älvräddarna, sportfiskarna har gjort stora åtgärder för 
öringen i Viskan. Även flodpärlmusslor har dokumenterats i området. Jonatan Bark 
som varit ansvarig för projektet och gjort en stor inventering i Viskan kommer kon-
taktas i frågan.
Gingri-Öns Fiskevårdsområde och Öresjös Fiskevårdsområde kommer att skicka in 
separata samrådshandlingar för att visa på sitt motstånd till den planerade bergtäkten.

Beräknat hög fuktighet i marken
Skogsstyrelsens karta över verksamhetsområdet har ett lager för att visa "beräknad 
markfuktighet", se bild nedan. 

Högelund

Kartans förklaring lyder: Skogliga data - Markfuktighet. Kartan visar markfuktighet beräknad utifrån en matema-
tisk modell av terrängen och vattnets rörelser i landskapet. Blöta och fuktiga områden framträder i i blå till blågrå 
färger. Dessa är även uppenbara i terrängen, i verkligheten. 

De luddigare blå strecken, t.ex. direkt väster om torpet Högelund, är beräknade vat-
tenrörelser. Beräkningsmodellen visar alltså på hög fuktighet i detta stråk som börjar 
inne i själva täktområdet och går ned till ytvattendragen. 
Att Strömbergs Grus AB är medvetna om att fuktstråk existerar i området framgår i 
deras kortfattade sammanfattning av en naturvärdesinventering. Det är även uppen-
bart när man går i området. Med mycket vatten i marken, och som trycker på från 
den högre terrängen bakom täkten, kommer det att bli svårare att hålla täktområdet 
vattenfritt, utan omfattande åtgärder.

https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/vattenochavlopp/vattenskyddsomraden
http://t.ex
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Våtmarksområden
På platån nordost om Högelund finns en liten sankmark, invallad av den omgivande 
terrängen – tydlig i terrängen, men visas ej på kartan över beräknad markfuktighet. 
Varje sådant område innebär en möjlighet för naturen att magasinera vatten under 
perioder med liten nederbörd och utgör även ett naturligt reningsfilter. Naturvårds-
verket beskriver vikten av att behålla de våtmarker som finns kvar; nästan en fjärdedel 
av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit sedan början av 1900-talet.
Se https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/

Risk för utsläpp av förorenade sediment
En sedimentationsdamm ska anläggas på verksamhetsområdet, enligt samrådsun-
derlaget från Strömbergs Grus, s. 8-9. Dit ska det smutsiga täktvattnet pumpas (till-
ståndspliktig vattenverksamhet). Strömbergs Grus AB nämner i underlaget att "kraf-
tigt skyfall" är den största yttre risken, då storleken på deras sedimentationsdamm 
begränsar mängden vatten innan det rinner över dammens kant, ut i naturen och till 
de närliggande vattendragen. Skyfall definieras av SMHI som "minst 50 mm neder-
börd på en timme eller minst 1 mm på en minut". Det är sannolikt att även långvari-
gare regn, som inte definieras som skyfall, skulle få samma effekt.

Brunnar och grundvatten
Strömbergs Grus AB har inte utfört någon inventering av brunnar i området, ej hel-
ler vattenutredning. Man skriver att inventering och vattenutredning ska utföras i 
samband med att ansökan upprättas, d.v.s. först efter samrådstiden. Strömbergs Grus 
AB skriver vidare att de inte bedömer att grundvattnet ska påverkas annat än mycket 
lokalt i täktområdet (trots att brytningen skall ske långt under grundvattennivå). Det 
finns flera villor utmed Tärby- och Komlösavägarna som ligger ovanför verksamhets-
området i terrängen, och som har såväl grävda dricksvattenbrunnar som djupborrade 
anläggningar för bergvärme, som skulle kunna påverkas – detta skulle kanske inte 
framgå förrän avsaknaden av grundvatten var ett faktum?

Tillståndspliktig vattenverksamhet
Vid tillståndspliktig vattenverksamhet – som Strömbergs Grus AB kommer att behö-
va ansöka om2 – finns följande domskäl att ta i beaktande:

"En vattenverksamhet får enligt 11 kap. 6 § miljöbalken endast bedrivas om dess fördelar 
från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheter-
na av den."

Citatet återfinns under rubriken "Domskäl", i MÖD 2018:16 https://lagen.nu/dom/mod/2018:16

2 För de flesta täkter krävs både tillstånd för täktverksamhet enligt 9 kap. och tillstånd till 
vattenverksamhet enligt 11 kap. i miljöbalken. Det räcker t.ex. med att bolaget behöver leda bort 
grundvatten, för att tillstånd för vattenverksamhet ska behövas: "till exempel att leda bort inträng-
ande grundvatten från täktbotten", detta enligt https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df-
86bcd164893b7cd9361a5/1535032536285/TVL-info%202014:14%20Vattenverksamhet%20vid%20
t%C3%A4kter.pdf

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/
https://lagen.nu/dom/mod/2018
http://t.ex
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9361a5/1535032536285/TVL-info%202014:14%20Vattenverksamhet%20vid%20t%C3%A4kter.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9361a5/1535032536285/TVL-info%202014:14%20Vattenverksamhet%20vid%20t%C3%A4kter.pdf
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Olägenheten med en sänkt grundvattennivå i brunnarna, hos dem som bor i den 
högre terrängen ovanför täkten, skulle bli stor. Fördelarna med en bergtäkt i området 
kan inte överväga den möjliga risken för skador på vattentäkten i Öresjö och närom-
rådets vatten.

Bäckar riskerar att dräneras
Utöver områdets fuktiga områden, kan två bäckars flöden – en väster om och en öster 
om täkten – komma att påverkas vid en bergtäkt och dess sänkning av den mellanlig-
gande topografin. Den östra, huvudflöde till kräftdammar, riskerar att torrläggas helt 
vilket skulle resultera i försämrad syresättning och vattentillförsel för dammarna.

Bäckarna i anslutning till täkten. Bäcken i täktområdets östra del utgör det enda tillflödet av syrerikt ytvatten till 
Niklas Rydins kräftdammar vid Nordtorp; denna bäck riskerar att torrläggas eller förorenas av sediment.

Farvägar
Bolaget (Strömbergs Grus AB Vedum) gör bedömningen "att trafiksituationen kring 
täkten inte kommer att medföra några ökade risker eller problem med framkomlighet 
för övrig trafik på väg 1803". Det är orealistiskt att tro att 52 "fordonsrörelser" (last-
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bilar) om dagen, varav hälften tungt lastade, inte skulle bidra till ökad risk för fram-
komlighetsproblem eller trafikolyckor på de vägar som används. Skolbussar med barn 
och ungdomar frekventerar dessa vägar flera gånger om dagen. Möjliga färdriktningar 
från den tänkta bergtäkten leder mot Fristad eller Tärby. Väg 1803 går från Sölebo, 
Fristad (utfarten vid Skalle) via Tärby till vägkorsningen Nitta/Rångedala, c:a 1 km 
efter Varnums kyrka. Nedan följer beskrivningar av samtliga möjliga transportvägar, 
med utgångspunkt från täkten och väg 1803. Bolaget uppgav, vid Framtid Fristads möte 
den 30/9 2019, att transporterna skulle gå från täkten till utfarten vid Skalle, riksväg 42 
Fristad–Borås och vidare mot Borås, se vägalternativ "1b" nedan.
 
1 Fristad
Att köra mot Fristads samhälle innebär att 52 ytterligare lastbilar skulle gå förbi kyr-
kan, alldeles intill kyrkogården och med hälften av transporterna tungt lastade. Den 
fortsatta vägen leder mot a) Fristads centrum, b) Skalle, eller c) mot Gingri.  

a) Fristads centrum. Väg 1803 till Fristads kyrka. Vägen går framför ingången 
till Fristads kyrka vidare ner mot Fristads centrum med parkering på ena sidan 
och kyrkan på andra, därefter tätbebyggt område med förskola, äldreboende 
och redan starkt trafikerad infart mot den stora livsmedelshandeln City (ICA). 
Trafiken är tät till och från Citys parkering, med såväl personbilar som större 
lastbilsleveranser. Flera gånger i veckan blockeras vägen när större lastbilar ska 
backa in mot varuintaget. Det är inte önskvärt att öka den tunga trafiken genom 
samhället.

eller 

b) förbi Lövås mot Sölebo och Skalle (väg 1803). Vägen förbi Lövås mot Skalle 
är farlig redan idag, smal och med flera verksamheter och deras respektive utfar-
ter. Cykel- och gångbana saknas, men vägen används ändå i hög utsträckning av 
fotgängare, cyklister, ryttare, motionärer. 
Långsamtgående fordon som mopeder/mopedbilar och EPA-traktorer är vanliga 
medel för transport till busshållplats Skalle, eller till skola i Fristad eller Borås. 
Trafiken från Tärby och Gingri har genom väg 1803, och dess anslutning till 
riksväg 42 i Sölebo/Skalle, sin närmsta väg mot Borås.
Utmed vägen som transporterna skulle gå finns utöver ovan nämnda Fristads 
kyrka och prästgård med respektive verksamheter även: Lövås blomsterhandel, 
traktens största återvinningscentral samt en bensinstation med tillhörande servi-
cebutik och verkstäder.  
Utfarten från Lövås blommors parkering är belägen bakom en skarp kurva med 
mycket begränsad sikt. Återvinningscentralen är mycket välbesökt. Båda dessa 
verksamheter innebär ett stort antal korsande bilar, och återvinningscentralen 
har ibland köbildning ut på vägen redan idag; det skulle sannolikt bli mycket 
problematiskt vid en ökning av antalet långa fordon, då avståndet till korsningen 
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vägarna 1803/RV42 är litet (125 meter).
Själva utfarten på riksväg 42 mot Borås innebär på vardagar, vid de mest trafike-
rade tidpunkterna, ibland väntetider på en minut eller mer. Vid dessa, av lokal-
befolkningen kända, "problemtider" tar en del trafikanter från Tärby och Gingri 
istället vägen via Fristads centrum, där det finns en rondell. Det är en omväg och 
innebär en sträcka på 30 km/h förbi skolområdet, men man vet att man kommer 
ut på vägen i rimlig tid. Detta beteende skulle sannolikt öka, i och med ett påslag 
av lastbilstrafik.
Den fortsatta vägen (RV42) till Borås är efter ombyggnationer (cykelbanor) och 
nya vägsträckningar (Nordskogen) relativt smal och det finns inte många sträck-
or som medger omkörning. Köbildning är vanlig bakom lastbilar och långsamt-
gående fordon. Trafikanter på vägen förbi Lövås och Skalle mot Borås skulle 
inte uppskatta en ökning av den tunga trafiken på sträckan. Vägverket skulle 
förhoppningsvis inkomma med krav på gång- och cykelbanor, samt rondell vid 
utfarten vid Skalle (utfart väg 1803 till riksväg 42), om trafiksituationen föränd-
rades enligt planen från Strömbergs Grus AB. [Vid informationsmötet på Fristads 
Folkhögskola måndagen den 30/9 2019 framkom att det var denna väg och utfart som 
Strömbergs Grus AB hade för avsikt att använda primärt.]

eller

c) via Gingri mot Rångedala. (Väg 1803 till Fristads kyrka, därefter väg 1801 
mot Rångedala.) Vägen mellan Fristad och Gingri saknar gång- och cykelba-
na, men används i hög utsträckning av fotgängare och cyklister på väg mellan 
Gingri och Fristad, motsvarande b) ovan. Innebär transport genom Gingris 
centrala delar. En backe ner mot ån Viskan följs omedelbart av en bro där vägen 
från Gingri-hållet skyms fullständigt av en kvarnbyggnad i den skarpa kurvan 
vid brons avslutning. Vägens sträckning mot Rångedala är backig och den branta 
Tåli-backen innebär att vägen är blockerad flera gånger varje vinter, p.g.a. lastbi-
lar som inte klarar att ta sig upp. De skarpa kurvorna i Gretlanda innebär olyckor 
varje år. Vidare utfart till Riksväg 40 kan ske genom två vägar, antingen

c1) Falskog. Fortsatt transport väg 1803 till riksväg 40. Vägen är begränsad 
genom förekomst av allé i Falskog, där den dessutom vid stark lutning och 
kurvor går genom en gårdsmiljö med bostadshus och verksamheter på var 
sina sidor av vägen.

eller

c2) Rångedala skola. Till riksväg 40 via väg 1802/1818. Vägen går i brant 
sluttning vid Ormåsa genom en hårnålskurva där lastbilar blir stående varje 
vinter; vidare genom tätbebyggt område med skola, förskola, idrottshall och 
församlingshem/kyrka.
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Ingen av utfarterna mot Riksväg 40 (via gamla riksvägen, nu väg nr 1704) enligt 
beskrivningarna i c.1 eller c.2 ovan, är lämpliga för tung trafik, i synnerhet inte 
vintertid.

2 Tärby/Varnum (väg 1803)
Vägen mellan Fristad och Tärby är kurvig, gång- och cykelbana saknas, och det är 
redan idag ett riskmoment att låta barn cykla eller köra moped från Tärby till Fristad.

Liknande fall i miljööverdomstolen
Nedan följer ett antal textstycken ur dom M 3113-13 från Svea hovrätt, Mark- och 
Miljööverdomstolen. Utdragen ur argumentationen är valda med tanke på likheterna 
med förhållandena vid det av Strömbergs Grus utpekade täktområdet i Fristad.
För jämförelse med de fakta som redovisas nedan är avståndet från verksamhetsområ-
dets yttre gräns vid täktplatsen i Fristad till närboendes tomt 225 m.

Mark- och miljödomstolen har felbedömt det avstånd som kan accepteras mellan den pla-
nerade bergtäkten och omgivande bebyggelse och inte tagit hänsyn till praxis (Mark- och 
miljööverdomstolens avgöranden i mål nr M 10280-08 och M 5701-05 6 SVEA HOVRÄTT 
DOM M 3113-13 Mark- och miljööverdomstolen samt MÖD 2003:108) och riktvärdet om 
500 meter skyddsavstånd till närmsta bebyggelse. I förevarande fall finns det bostäder på 
350-450 meters avstånd från det planerade täktområdet.

[Överklagande parts argumentation, huvudsakligt stöd i anförande. M 3113-13 s. 6-7]
Vid sprängning är riskområdet för stensprut 350 meter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter (AFS 2003:2). Den fastighet som ligger närmast täkten är en hästgård. Avståndet från 
täktkanten är ca 170-200 meter till hästhagarna och ca 250 meter till stallbyggnaden. Det-
ta medför att hästarna sannolikt måste ställas in i stallet vid sprängning.

[Överklagande part, övriga klagande, argumentation. M 3113-13 s. 8]
Dom i målet – Mark och miljööverdomstolens domskäl
Det närmsta bostadshuset ligger på 350-400 meters avstånd från täktområdet. Dessutom 
finns hästhagar på ett avstånd om ca 200 meter. Av bullerutredningen framgår att bulle-
ranalysen omfattar dels borrarbeten med och utan bullerdämpning/skärm, dels arbeten 
med kross som visar utbredning 50 dB(A) vid bullervall med höjden 5 meter respektive 8 
meter ovan bullerkälla. Vad gäller borrning anges i utredningen att för innehållande av 
gränsvärdet krävs att borraggregatet bullerdämpas med konventionell skärm varmed samt-
liga omkringliggande bostäder kommer att ligga utanför gränsen för 50 dBA. Ljudnivåer 
från krossverksamheten överskrider gränsvärdet 50 dBA till bostäder mot söder och väster 
där något topografiskt skydd inte finns, endast barrskog. För att minska bullerutbredningen 
från verksamheten och för att klara bullervillkoret krävs dels att arbetsområdet bullerdäm-
pas genom anläggande av en ca 160 meter lång bullervall med en höjd av högst 2,6 meter, 
dels att kross- och sorteringsverk placeras på nivån + 150 meter, dvs. ca 5-8 meter under 
omgivande marknivå. Bullerutredningen visar att verksamheten med planerade bullerre-
ducerande åtgärder med mycket liten marginal klarar att hålla sig inom begränsningsvär-
dena för externt buller för de närmast boende.
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Bullerutredningen innehåller ingen samlad beräkning av ljudnivåer när flera verksamheter, 
som exempelvis borrning och krossning pågår samtidigt. Inte heller har bullerutredningen 
tagit hänsyn till reflekterande ljud som kan uppstå mot täktbranten och påverka närlig-
gande bebyggelse. Vid nyetablering av täktverksamhet är det av vikt att bullerutredningen 
omfattar olika beräkningsfall och att ljudutbredningen från det värsta fallet analyseras, 
särskilt när det är fråga om små marginaler för att kunna hålla sig inom begränsnings-
värdena (jfr Sveriges Bergmaterialindustris promemoria om Enhetliga rimliga villkor för 
täktverksamhet, juli 2011, s. 5). Med hänsyn främst till det korta avståndet till de närmast 
boende och ovanstående brister i utredningen finner Mark- och miljööverdomstolen att det 
inte är visat att den ansökta täktverksamheten kan bedrivas utan oacceptabla störningar 
för omgivningen.

Utredningen i målet, framförallt yttrandet från SGU, ger inte heller en tydlig bild av att det 
föreligger behov av en ny bergtäkt på aktuell plats. Även av denna anledning är lokalise-
ringen tveksam.

Sammantaget finner Mark- och miljööverdomstolen, att utredningen i målet inte visar att 
lokaliseringen av den ansökta täktverksamheten är lämplig. Med ändring av mark- och 
miljödomstolens dom, ska därför miljöprövningsdelegationens beslut fastställas och B M:s 
ansökan avslås. 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark-och miljödomstolar inte överklagas. 
Källa: SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolen dom "M 3113-13", s. 11-13.

Klipp från media och länkar - mer att läsa
Exempel på bergtäkter som orsakat omfattande föroreningar i vatten:
Slam från bergtäkt förorenar fiskbäck i Hofors (Hofors, 2019): https://sverigesradio.se/
sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7265055
Åar förorenade av bergtäkt  (Sandseryd, 2014) https://www.jp.se/article/aar-fororena-
de-av-bergtakt/
SGUs ställningstaganden
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-
bergtakter/sgus-stallningstaganden/
Vägledande domar
Detta dokument tar upp tar upp vägledande domar från Mark- och miljööverdomsto-
len och Högsta domstolen, som berör täktverksamheter:
https://sverigesbergmaterialindustri.se/images/pdf/takttillstand_taktvillkor/Vagledande_do-
mar_2017.pdf

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7265055
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7265055
https://www.jp.se/article/aar-fororenade-av-bergtakt/
https://www.jp.se/article/aar-fororenade-av-bergtakt/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-bergtakter/sgus-stallningstaganden/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-bergtakter/sgus-stallningstaganden/
https://sverigesbergmaterialindustri.se/images/pdf/takttillstand_taktvillkor/Vagledande_domar_2017.pdf
https://sverigesbergmaterialindustri.se/images/pdf/takttillstand_taktvillkor/Vagledande_domar_2017.pdf
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Avslutning, argument i punktform
Vi på orten vill med denna sammanställning av argument visa på det olämpliga i att 
etablera täktverksamhet i enlighet med samrådsunderlag från Strömbergs Grus AB. 
Tungt vägande argument är bl.a: 
• Närboende och verksamheter påverkas starkt.
• Vinklad/felaktig och återhållen information i samrådsunderlaget.
• Bergets kvalitet dålig.
• Behov saknas: stora bergtäkter finns, som kan fördjupas och utökas.
• Den planerade täkten strider på flera punkter mot Borås översiktsplan.
• Området idag lugnt och naturnära, med viss nybyggnation, närmsta villatomtgräns 
225 m från verksamhetsområdet.
• Vattenskydd: Täkten ligger inom vattenskyddsområde, med sluttande och vattenfö-
rande terräng mot Viskans dalgång.
• Riksintresse: Hela den södra sidan av dalen, där täktområdet planeras på nordsidan, 
omfattas av riksintresse (topografin medger inget bullerskydd från täkten).
En bergtäkt skulle visserligen ge arbete åt Strömbergs Grus AB i Vedum, men på bekost-
nad av de i Borås kommun redan befintliga täkterna och deras anställda, som har lik-
värdig eller bättre kvalitet på berg, i på alla sätt bättre lämpade områden.
Det tycks tanklöst av såväl fastighetsägare som sökande att ens överväga en bergtäkt 
i ostörd, sluttande och vattenförande terräng, inom primärt vattenskyddsområde, med 
bostäder och verksamheter nära inpå, i synnerhet som det inte finns någon större efter-
frågan på lågkvalitativt berg av detta slag.
Arbetsgruppen för närboende i Fristad, Gingri och Tärby  
även kallad "Arbetsgrupp Bergtäkt".

Heléne Redig

Peder Redig

Niklas Rydin

Åke Jansson

Andreas Jansson

Frida Helsing

Robert Helsing

Per Flensburg
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Kontaktuppgifter
Arbetsgrupp bergtäkt
Helene Redig
Bäckaliden Bäckebo 1, 513 96 Fristad
helene.redig@parker.com

Niklas Rydin
Gingri Rydåsen 1, 513 95 Fristad
Niklas.Rydin@tingstad.se

Kontaktuppgifter dit synpunkter på bergtäkten ska skickas
Johan Strömberg 
Strömbergs Grus AB
Bitterna Bergtäkten 1
534 61 Vedum
johan@strombergsgrus.se
070-37 76 288

Evelina Daugaard
JED i Nora AB
Sandvadsvägen 7
713 34 Nora
evelina@jedin.se
070-23 93 643

Samrådsunderlaget som bemöts i denna skrivelse, "Samråd rörande en ny bergtäkt på 
fastigheten Fristad Prästgård 1:115 i Borås kommun från Strömbergs Grus AB", finns 
nedladdningsbart som allmän handling från Borås kommuns diarium och omfattar 
fyra filer: https://diarier.boras.se (sök på ordet "Bergtäkt" i "hela diariet"). 
Direktlänk till den huvudsakliga filen: Samrådsinformation Fristad.pdf

https://diarier.boras.se
https://diarier.boras.se/download/document?filename=U2FtcuVkc2luZm9ybWF0aW9uIEZyaXN0YWQucGRm&id=23596&session_id=07BFA76A58B2F648F8FE22EC982B364275B5461007
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Bilaga 1 – Karta över verksamhetsområdet med 1 km radie
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Bilaga 2 – Frågeställningar
Varför valde man i samrådsinformationen att endast informera boende och verksam-
heter inom en radie av 500 meter? Varför inte det mer gängse 1000 m? 

Varför valde man att endast skicka informationen i brevform och inte dessutom kalla 
till ett möte där man direkt kunde fått informationen och ställt sina frågor. Vad vi 
förstått så är även detta mer gängse?

Vilka hushåll/företag/föreningar har fått informationen? Vi vill ha en förteckning 
över dessa. Har den gått ut till exempelvis Naturvårdsverket, Fristads Naturskyddsför-
ening, Räddningstjänsten, Skogsstyrelsen, Fristads hembygdsförening, MSB, Havs- 
och Vattenmyndigheten? Fristads församling har inte fått, det vet vi. Det finns kanske 
inga regler, men takt och ton borde kanske väga in om man är noga med sitt rykte 
som företag och hur man önskar tas emot i trakten?

Flera företag inom de 500 m som Strömberg utsett till samrådskrets har inte fått in-
formationen mer än ryktesvägen. Företag skulle informeras, enligt samrådsunderlaget.

Strömberg anger att bergets kvalitet är lämpligt för obundna vägmaterial. Denna 
formulering torde tyda på att kvaliteten är undermålig för att användas till t ex Göta-
landsbanan. Det utvunna materialet måste då användas till annat, eller vad är tanken 
där? Vilket behov ämnar Strömberg täcka? Konkreta befintliga exempel, likaså existe-
rande beslutsfattade framtida, tack.

Varför föll valet på just denna plats? Så nära tättbebyggt område och med närmsta 
hustomt 225 m från verksamhetsområdet! Hur ser Strömberg på riskerna med hur 
hushållen kommer att drabbas, ekonomiska förluster, stoppade renoveringar, svårare 
att kunna belåna fastigheter, försäljningar, svårigheter att sälja? Befolkningsminsk-
ning? Risker för försämrade affärer för företagare i Fristad?

I vår närhet finns många täkter. Varför anser Strömberg att det finns behov av en till? 
Vi har täkter i Borgstena, Rångedala, Ramnaslätt, Ulricehamn, Hökerum, Vårgårda 
osv. I tillägg finns enorma mängder krossmaterial i Viared efter de byggen som före-
varit. Behövs verkligen en täkt till i trakten?

Att anlägga bergtäkt känns som en omodern lösning. Att transportera krossmaterial 
längre än 2-4 mil ger ingen stor ekonomisk vinst. Vid moderna anläggningsarbeten 
försöker man att använda det material man utvinner under arbetet för att slippa trans-
portera kross till platsen. Varför vill Strömberg ha en täkt till?

Hur resonerade man kring anläggandet mitt i vattenskyddsområdet? Strömberg skri-
ver att täkten ligger i de yttre skyddsområdena för täkten, men den ligger de facto i 
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primär- och sekundär skyddszon. Förklara formuleringen. Vad händer med brunnar, 
bergvärmevatten, grundvattennivå? Zonen av riksintresse kring Viskans flodmynning? 
Vad händer med skog på angränsande skogsfastigheter som är klar för avverkning? 
Idag fungerar den som ”bullerplank”.

Fyllnadsmaterialet (inkommande material till täkten) skall vara av sorten – MRR 
(mindre än ringa risk). Vilka krav ställer Strömberg på materialet?

I samrådsinformationen framgår inte vad Strömberg tänker göra när täkten är färdig-
utvunnen. Detta är normalt att informera om i en samrådsinformation.

Information i Naturvärdesinventeringen i samrådsinformationen är daterad 1985, 
med uppdateringar från 1988-89. Strömberg har gjort en egen. Kan vi få se den? 
Skogen är nu delvis avverkad, men står t ex den angivna klibbalskogen kvar? Övriga 
naturvärden? Flodpärlmussla? Växter? Lämningar? Rödlistade fågelarter? Friluftsom-
råden är inte berörda i informationen alls. Varför?

På stiftets hemsida kan man läsa att skogen är skogscertifierad. Vad har Stiftet sagt till 
Strömberg om hur det ligger till på den tänkta platsen för täkten?

Vägarna i trakten är inte förberedda för ökningen av tunga transporter. Vissa delar 
är ganska olycksdrabbade, t ex sträckan från Lövås ner till Ingo-macken och lika-
så korsningen. Vägen genom Gingri är inte heller optimal, ej heller genom Varnum. 
Hybergsvägen känns inte som ett bra alternativ heller. Hur resonerar Strömberg om 
utfarten vid återvinningsstationen (utfart Sölebo, Fristad)? Eventuella transporter 
via rondellen i Fristad, hur går tankegångarna där? God sikt, hur är tanken att åstad-
komma det vid utfarten från täkten? Har Strömberg fört dialog med Borås kommun 
beträffande transporter av sten genom Borås? Har Strömberg undersökt med Tra-
fikverket om vägarna i närheten av täkten är att rekommendera för transporterna? 
Kommer Strömberg att anlägga cykelvägar, ordna belysning och göra vägen tryggare 
för allmänheten? 

Seveso – vad är Strömbergs plan? Hur många ton sprängmedel är tanken att ta in vid 
varje tillfälle? Högsta tillåtna gräns är 10 ton för att slippa falla under Sevesoreglerna 
men ett fullt billass tar 14 ton vilket vanligtvis utnyttjas. 

Vi undrar hur Strömberg ämnar göra angående val av energisystem till den fasta 
maskinparken i den tänkta bergtäkten. Kommer nätägaren Vattenfall att tillfrågas om 
att etablera en ny 11kV-anslutning som kan förse täkten med förnyelsebar elkraft till 
alla de större fasta maskinerna (bergkrossar, siktningsverk etc) enligt ”best practice” 
eller kommer dieselelverk, vilka har en dålig verkningsgrad och klimatförsämrande 
påverkan att nyttjas för att generera elkraft till ovan nämnda maskiner? I så fall, vilka 
extra CO2-utsläpp kommer detta att medföra på årsbasis jämfört med att köpa helt 
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förnyelsebar el vilket naturligtvis är fullt möjligt i Sverige idag. Om Strömbergs äm-
nar använda dieselelverk, kommer dessa då att tankas med miljöbränsle (frågan gäller 
naturligtvis alla dieselfordon/utrustningar som kommer att ha med täkten att göra)?

Vi undrar vilken plan Strömberg har upprättat angående hållbar täktverksamhet. Vil-
ken miljöteknisk kravspecifikation har kunderna/beställarna? Strömberg nämner Bor-
ås stad och Götalandsbanan dit bergmaterial tänks avsättas. Vi förmodar att de större 
aktörer som ämnar driva dessa infrastrukturprojekt har höga miljömål vilka kommer 
påföras producenter av bergkross likt Strömberg.

Se 2 kap 3 § Miljöbalken rörande krav på bästa möjliga teknik.

Förvaring och hantering av kemikalier, petroleumprodukter, avfall och kemiskt avfall 
skall hanteras på sådant sätt att läckage till mark och grundvatten förhindras, står det 
i samrådsinformationen. Precisera! Vilka åtgärder tas för att skydda dricksvatten i 
vattenskyddsområdet? Kommer det att utföras någon borrning för kontroll av nivån 
på grundvattnet?

Antalet transporter står i samrådet angivet till 52 fordonsrörelser per dag. Vi tolkar 
att detta endast avser krossmaterial. Hur räknas övriga, t ex övriga entreprenadföretag, 
personalens fordon etc? Måste detta vara inberäknat i samrådsinformationen?

Kan det bli tal om intrångsersättning? Inlösen av fastigheter?

Enligt vilka certifieringar är Strömbergs grus godkända, tex ISO 9001, 14001?

Bilaga 3 – Artiklar och insändare i BT
Samrådsversionen av detta dokument, som kommer Strömbergs Grus AB och Läns-
styrelsen tillhanda, utökas med en bilaga 3, innehållande fulltextartiklar från Borås 
Tidning, med tillstånd från ansvarig utgivare. Av upphovsrättsliga skäl får samma tex-
ter och bilder ej ingå i den version som tillgängliggörs allmänheten för nedladdning.

Artiklar och insändare i Borås Tidning, september 2019
BT 2019-09-11 - Planer på bergtäkt upprör
BT 2019-09-12 - Pastoratet visste inget om stiftets ja till bergtäkt
BT 2019-09-16 - Nej till bullrig bergtäkt i Fristad
BT 2019-09-19 - Delar av Fristad riskerar att bli ett månlandskap
BT 2019-09-25 - Därför är bergtäkt lämplig
BT 2019-09-25 - Pengar viktigare än hänsyn för kyrkan
BT 2019-09-29 - Tänker stiftet på hur boende drabbas?

https://etidning.bt.se/201/BT/244057/2019-09-11/9668631
https://etidning.bt.se/201/BT/244209/2019-09-12/9679111
https://etidning.bt.se/201/BT/244865/2019-09-16/9740457
https://etidning.bt.se/201/BT/245341/2019-09-19/9775615
https://etidning.bt.se/201/BT/246399/2019-09-25/9864011
https://etidning.bt.se/201/BT/246399/2019-09-25/9864021
https://etidning.bt.se/201/BT/248595/2019-09-29/9928115
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