
KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-02-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 18 februari 2019 

kl. 14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 
Kommunsekreterare 



Borås Stad 
Datum 

2019-02-14 
 Sida 

2(3) 

 

 

Kc                 Kommunchefen 
S                    Sekretariatet 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 



Borås Stad 
Datum 

2019-02-14 
Sida 

3(3) 

Ärende 

 1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2019-02-18
Dnr 2019-00079 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil) 

3. Delegationsbeslut 2019-02-18
Dnr 2019-00080 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil) 

4. KC1 Val i Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022.
Dnr 2018-00892 1.1.1.3 Programområde 1

(Bil) 

5. S1 Kommunalt partistöd 2019 till Moderaterna i Borås
Dnr 2019-00109 1.1.1.4 Programområde 1

(Bil) 

6. S2 Redovisning av e-petitioner 2018
Dnr 2019-00068 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil) 

7. S3 Kommunalt partistöd 2019 till Centerpartiet i Borås
Dnr 2019-00122 1.1.1.4 Programområde 1

(Bil) 

8. S4 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019
Dnr 2018-00729 1.1.2.0 Programområde 1

(Bil) 

9. E1 Ansökan om anläggningslån för anläggande av konstgräsplan;
Gånghesters Sportklubb.
Dnr 2018-00618 3.6.7.2 Programområde 1

(Bil) 

10. SP1 Yttrande över planbesked för Göta, Blåklinten 1
Dnr 2018-00640 3.1.1.1 Programområde 4

(Bil) 

11. SP2 Ändring av planavgränsning för detaljplaneuppdrag Centrum,
Kv Viskaholm 2
Dnr 2016-00498 214 Programområde 4

(Bil) 

12. SP3 Samrådsyttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 17
mfl.
Dnr 2015-00444 214 Programområde 4

(Bil) 

13. SP4 Samrådsyttrande över Planprogram för Östra Brämhult
Dnr 2015-00443 219 Programområde 4

(Bil) 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns som 
separata listor på webben 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Val i Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Tom Andersson (MP) väljs till ledamot i föreningen Europakorridoren t.o.m. 

den 31 december 2022. 

Maria Hyllstam (MP) väljs till ledamot i Fairtrade City t.o.m. den 31 december 

2022. 

Lotta Löfgren Hjelm (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, Blombacka. 

Gerd Jansson (S) väljs till ersättare i Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening, Blombacka t.o.m. den 31 december 2022 

Datum 

2019-01-30 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-01 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00892 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christensen 

Datum 

2019-01-30 Svante Stomberg 

Kommunchef 

KC1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Camilla Christensen 
Handläggare 
033 357036 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00892 1.1.1.3 

  

 

Val i Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

Tom Andersson (MP) väljs till ledamot i föreningen Europakorridoren t.o.m. 

den 31 december 2022. 

 

Maria Hyllstam (MP) väljs till ledamot i Fairtrade City t.o.m. den 31 december 

2022. 

 

Lotta Löfgren Hjelm (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, Blombacka. 

 

Gerd Jansson (S) väljs till ersättare i Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening, Blombacka t.o.m. den 31 december 2022. 

        

Ärendet i sin helhet 

Lotta Löfgren Hjelm (M) valdes som ersättare i Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening, Blombacka vid Kommunstyrelsens sammanträde den 17 

december 2018. Platsen som ersättare ska nomineras av Mitt-S-Samverkan.  

               

Beslutet expedieras till 

1. Protokollsutdrag till de som entledigats, de nyvalda samt respektive organ 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Kommunalt partistöd 2019 till Moderaterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2019 till Moderaterna i Borås kan utbetalas 

Datum 

2019-01-24 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-01-25 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00109 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Göran Björklund 

Datum 

2019-01-23 Göran Björklund 

Avdelningschef 

S1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Göran Björklund 
Handläggare 
033 358300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00109 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Moderaterna, Borås Stad  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2019 till Moderaterna i Borås kan utbetalas            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2018 

har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.           

  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås 2018 

2. Granskningsrapport kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås 2018

   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Göran Björklund 

   Avdelningschef 

 







Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Redovisning av e-petitioner 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Datum 

2019-01-24 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-01-25 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00068 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 

Datum 

2019-01-23 Göran Björklund 

Avdelningschef 

S2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av e-petitioner 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna.            

Sammanfattning 

E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 

förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 

medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 

medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 

därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 

behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 

sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 

inlämnade motioner från ledamöterna. 

Ärendet i sin helhet 

E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 

förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 

medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 

medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 

därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 

behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 

sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 

inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 

även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Totalt har 76 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 5 st ännu ej 

avgjorda och 3 st samlar underskrifter.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Bifogad redovisning innehåller e-petitioner från 2014 och framåt, totalt 

redovisas 31 e-petitioner i denna redovisning då det sedan tidigare har saknats 

kommentarer för dessa i tidigare redovisning. 

E-petitionerna i sin helhet kan läsas här: 

https://boras.demokratiportalen.se/epetition 

Redovisningen innehåller ankomstdatum för e-petitionen samt slutdatum då 

man inte kan skriva under förslaget längre. Ärendets rubrik samt en 

sammanfattning författad av förslagsställaren, rubrik och sammanfattning är 

inte redigerad av handläggare. 

Den innehåller initiativtagarens namn samt vilken nämnd som förslaget berör 

samt antalet signaturer. 

Slutligen finns en sammanställning av ärendet samt en status för ärendet från 

respektive nämnd. 

Notering 

Ärendet hanteras under 2019 då vi under slutet av 2018 genomförde en större 

uppdatering i demokratiportalen där e-petitioner lämnas in. Detta gjorde att 

man inte kunde exportera data från systemet.  

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Redovisning av e-petitioner   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 

Avdelningschef 

 

https://boras.demokratiportalen.se/epetition


    Datum  Instans 
201X-XX-XX  Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25 
Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429  
 
 
 
 
 
 
 
 
Redovisning av e-petitioner 2018  



Inkom / 
Slutdatum 

Ärende Sammanfattning Initiativtagare Nämnd Signaturer Åtgärd 

2014-02-24 
/  
2014-04-30 

Stoppa införandet 
av trådlös teknik på 
skolor och förskolor 
i Borås och använd 
istället trådbunden 
Internet - och 
telefonuppkoppling 

Jag begär att Borås kommun 
använder trådbunden internet- och 
telefonuppkoppling då den trådlösa 
tekniken kan innebära risker och få 
hälsoeffekter på barnen. 
Undersökningar visar på att 
långtidsexponering ökar risken för 
symptom som sömnproblem, 
störningar av hjärtrytmen, 
beteendeförändringar, förändringar 
av hormonnivåer m.m. Därtill är 
strålningen klassad som möjligen 
cancerframkallande. Att dagligen 
utsätta små barn för den strålning 
som den trådlösa tekniken innebär 
vore ett svek mot barnen och jag 
anser att om Borås kommun 
fullföljer beslutet strider mot 
barnkonventionen punkt 3 
"Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som 
rör barn". 

Elin Arvidsson Kommunstyrelsen 39 Borås Stad ser inga strålskyddsskäl 
för att avstå tekniken 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
mätt exponeringen för radiovågor i 
skolmiljö där trådlösa datornätverk 
används. Mätningarna visar att 
exponeringen är mycket låg. Den är 
lägre än en hundratusendel av vad 
som krävs för att kunna orsaka en 
säkerställd hälsopåverkan. 
 
Det finns inga vetenskapligt 
grundade misstankar om 
hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa 
datornätverk. Därför finns det inga 
strålskyddsskäl för att undvika att 
installera eller använda sådana, vare 
sig på skolor eller i hemmiljö. 
 
Andra tunga expertinstanser delar 
den här uppfattningen, bland annat 
Världshälsoorganisationen WHO 
och EU:s vetenskapliga kommitté 
(SCHEER). Även 
strålsäkerhetsmyndigheter i andra 
länder, som har egna expertråd, har 
dragit liknande slutsatser. 
 
Ärendet avskrivet. 

2014-10-26 
/ 
2014-12-31 

Ny busshållplats vid 
Brämhults 
fritidsgård 

Förslag till ny busshållplats på 
Dammkullevägen vid Brämhults 
fritidsgård. 

Thomas 
Enochsson 

Kommunstyrelsen 1 Sedan 2012 är Västra 
Götalandsregionen ensam ägare till 
Västtrafik och kommunen styr inte 
längre över kollektivtrafiken som 



tidigare. Det är bra att du vänder 
dig direkt till Västtrafik med dina 
synpunkter. 
  
Västtrafik håller på med en översyn 
av kollektivtrafiken inför ny 
tidtabell som införs i december 
2015 och vi kommer då att hantera 
ditt önskemål tillsammans med 
andra som kommit in. 
 
Ärendet avskrivet. 

2014-12-16 
/ 
2015-02-28 

Angående 
problemet med 
raketer och smällare 

Många andra kommuner har 
behandlat och också vidtagit mer 
eller mindre kraftfulla åtgärder när 
det gäller att begränsa bruket av 
raketer och smällare. Det är 
verkligen dags att Borås kommun 
tar tag i frågan och vidtar åtgärder. 
Utse någon/några att grundligt 
sätta sig in i frågan:  
ta del av hur människor och djur 
påverkas  
ta reda på vilka åtgärder som 
vidtagits i andra kommuner  
samt ta del av den skrivelse 
(130506) som omnämns nedan.  
Vi är många som förväntar oss att 
även Borås kommun försöker vidta 
åtgärder för att komma till rätta 
med detta för många mycket stora 
problem!  
Bifogar 2 bilagor: 1. Skrivelsen som 
omnämns nedan. 2. Exempel på 
vidtagna åtgärder i några andra 
kommuner. 

Ingemar 
Rosberg 

Kommunstyrelsen 58 Ärendet är avskrivet då det har 
behandlats i Kommunfullmäktige 
rörande frågan i lokal 
ordningsstadga. 



2015-02-12 
/ 
2015-08-31 

Förslag Viskaholm Köp Viskaholm och gör det till den 
nya bussterminalen tillsammans 
med krokhallstorget. Låt elbussar 
köra in i byggnaden ha en 
kombinerad väntsal och galleria gör 
även en gångtunnel eller bro till 
och genom krokshallsberget så att 
man sammanlänkar med 
centralstationen. 

P H Kommunstyrelsen 1 Riksbyggen och AB Bostäder har 
förvärvat och äger Viskaholm. Ett 
detaljplanearbete pågår för att 
utveckla området till en del av 
centrumbebyggelse med bl.a. 
bostäder. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-02-15 Låneskridskor till 
allmänheten 

Ishallen bör kunna låna ut 
skridskor till allmänheten. Nyttan 
skulle vara en större tillgänglighet 
för att kunna pröva på 
skridskoåkning för alla 
medborgare. Skolor som besöker 
ishallen skulle också kunna utnyttja 
denna service. 

Bosse Leskinen Fritids- och 
folkhälsonämnden 

6 Uthyrning av skridskor i Ishallen 
erbjuds till allmänheten och skolor 
redan idag genom Borås 
Konståkningsklubb och 
Konståkarna Borås i samarbete 
med Borås Stad.  
 
Även SISU har ett pågående arbete 
där tanken är att samla in 
begagnade idrottsmaterial som 
allmänheten kan låna. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-02-23 
/ 
2015-03-31 

Se över och gör om 
upptagningsområde
n för anvisad skola i 
området 
Näs/Holmen/Björk
hult 

Vi blir allt fler barnfamiljer här på 
landsbygden och det vill vi ska 
fortsätta! Familjer med barn i 
området Näs/Holmen/Björkhult 
utmed Segloravägen väljer att låta 
sina barn gå i förskola/skola i 
Borås. 

Kristiina Luoto 
Virtanen 

Grundskolenämnde
n (tidigare 
Stadsdelsnämnden 
Väster) 

68 I Borås Stads budget 2017 har 
Grundskoleförvaltningen fått 
uppdraget att ” Införa aktivt och 
obligatoriskt skolval med 
gemensam kö”. En utredning kring 
denna fråga har genomförts. 
Utredningen har resulterat i ett 
tydligt ramverk som gäller Borås 
Stad beträffande skolplacering (se 
Grundskolenämndens beslut 2017-
08-22, aktualisering 2018-11-08). 
Införandet av det aktiva skolvalet 
innebär att uppdraget att utreda 
och anpassa upptagningsområdena 



för skolan inte kan fullgöras. Det 
aktiva skolvalet innebär att begrepp 
som ”anvisad skola” och 
”upptagningsområde” inte kommer 
att användas längre inom Borås 
Stad. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-03-11 Instiftande av 
Hederspris 

Hederspris för den person eller 
förening som gjort störst insatser 
för att motverka rasism och våld 
inom kommunen. 

Bo Lycén Fritids- och 
folkhälsonämnden 

1 Ärendet är besvarat och avslutat. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-05-30 
/ 
2015-08-27 

Nyckeltal i Borås 
Stads budget för 
Vind och Solenergi 

Borås Stad har ambitiösa visioner 
för sol och vindenergi men tyvärr 
är den konkreta utvecklingen inte i 
paritet med visionerna. 

Bo Lycén Kommunstyrelsen 1 Finns med som en indikator i 
Budget 2018 – Total 
energiproduktion från solenergi, 
mwh. Målvärde 200, Målvärde 
2025 = 350 
Finns också med i Energi- och 
klimatstrategin. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-06-18 
/ 
2015-08-31 

Gång och cykelbro 
över räls och 
landsväg i Fristad 

För att låta barnen få en säker gång 
och cykelväg till skolan då 
upptagningsområdet till skolorna i 
Fristad förändrats. Riksväg samt 
tågräls ligger i Gula skolans 
upptagningsområde! 

Carolina Säll Tekniska 
nämnden/Kommun
styrelsen 

110 Trafikverket är väghållare för såväl 
väg som järnväg vid Gula skolan i 
Fristad. Tekniska nämnden har 
inget beslutsmandat om 
investeringar i statlig infrastruktur.  
Det är troligt att ärendet kräver 
utredning i form av 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) och 
överenskommelse om finansiering. 
Tekniska förvaltningen anser att 
frågan är att hänföra till den typ av 
övergripande trafikfrågor och 
eventuellt avtalsskrivande som 
Kommunstyrelsen ansvarar för.  



Vi översänder därför ärendet till 
Stadsledningskansliet för vidare 
handläggning. 

2016-01-19 
/ 
2016-02-29 

Parkeringsproblem Vi som bor på Lövgränd på 
Byttorp har problem med att 
anställda på Byttorps Klint parkerar 
sina fordon på gatan. 

Göran 
Lundgren 

Tekniska nämnden 0 På gatan i fråga är det giltigt med 
parkering så länge man följer de 
generella parkeringsreglerna. Om 
avvikelser från de generella reglerna 
skulle förekomma på gatan är det 
ett övervakningsproblem som löses 
av Borås kommuns Parkerings AB. 
Problemen med ofullständig 
snöröjning och sandsopning har vi 
på väldigt många gator i Borås då 
förståelsen hos bilisten är bristfällig 
för våra nödvändiga åtgärder i 
staden.  
Parkeringen på just Netto som 
föreslås ligger på tomtmark och 
hör inte till kommunen. 
 
Ärende avskrivet. 

2016-03-31 
/ 
2016-04-14 

Pendelparkering vid 
Viskafors Station 

För att minska miljöpåverkan från 
trafiken, bör pendling med buss 
men också med tåg lyftas fram och 
på ett inbjudande sätt locka stadens 
medborgare. Detta gäller även oss 
som inte bor granne med 
tågstationen. 

Ida Christerson Tekniska nämnden 1 Tekniska nämnden avstår från att 
yttra sig med hänvisning till att 
ärendet tillhör Stadskansliet. 
 
Ärende avskrivet. 

2016-03-31 
/ 
2016-04-14 

Cykelbana mellan 
Viskafors och 
Seglora 

Viskadalen dalgång är en 
naturskön, men enligt mig lite 
bortglömd sträcka. Sträckan mellan 
Gummifabriken och Seglora är en 
emellanåt vältrafikerad väg, där 
många kör betydligt snabbare än 
tillåten hastighet. En cykelbana 
längs denna sträcka skulle locka fler 

Ida Christerson Tekniska nämnden 2 Tekniska nämnden avstår från att 
yttra sig med hänvisning till att 
sträckan är utmed Trafikverkets 
väg och de är tillika väghållare. 
 
Ärendet avskrivet. 



att uppleva naturen i och omkring 
Seglora med omnejd, samt göra 
färdvägen säkrare för alla 
inblandade. Dessutom skulle en 
cykelbana från Seglora/Sveneholm 
också möjliggöra cykelpendling till 
Viskafors Station för byte till tåg 
och vidare färd mot Borås. 

2016-04-24 
/ 
2016-06-05 
 

Gångbro över 
riksväg & järnväg i 
Fristad 

Säkra trafiksituationen för de 
boende i Fristad när de ska ta sig 
över en hårt trafikerad riksväg samt 
järnväg! 

Carolina Säll Tekniska nämnden 46 Trafikverket är väghållare för såväl 
järnväg som väg utefter området 
vid Gula skolan i Fristad. Tekniska 
nämnden har inget beslutsmandat 
om investeringar i statlig 
infrastruktur.  
Det är troligt att ärendet kräver 
utredning i form av 
åtgärdsvalstudier (ÅVS) och 
överenskommelse om finansiering. 
Tekniska förvaltningen anser att 
frågan är att hänföra till den typ av 
övergripande trafikfrågor och 
eventuellt tecknade av avtal som 
Kommunstyrelsen ansvarar för.  
Vi översänder därför ärendet till 
Stadsledningskansliet för vidare 
handläggning. 
 
Ärende avskrivet. 

2016-04-28 
/ 
2016-08-31 

Belysning på 
gångväg i Dalsjöfors 

Montera belysning på gångvägen 
mellan Krokusvägen och 
Badhusvägen i Dalsjöfors. 

Richard 
Ringström 

Tekniska nämnden 0 Förslaget att belysa parkvägen från 
Krokusvägen till Badhusvägen med 
en förlängning ned till Sjödalsvägen 
är en god idé. I området finns det 
få vertikala passager ner till stora 
Dalsjön som inte går längts med 
gator. Att göra redan fungerande 
passager genom park- och 



naturmark tryggare går i linje 
förvaltningens mål. Förvaltningen 
kommer att jobba för att parkvägen 
är belyst till hösten 2017. 
 
Ärendet verkställt. 

2016-07-11 
/ 
2016-12-31 
 

Förbättra 
trafikmiljön för 
gående vid Rv42 
Frufällan/Klinten 

En bättre trafikmiljö begärs vid 
Klinten i Frufällan. 
Skolbarn/ungdomar behöver en 
säker trafikmiljö då de skall ta sig 
till skolan. I dagsläget finns inget 
övergångställe eller liknande vilket 
medför en mycket farlig trafikmiljö. 

Niklas Kapare 
 

Tekniska nämnden 0 Trafikverket är väghållare för 
riksväg 42 förbi Frufällan/Klinten. 
I egenskap av väghållare beslutar 
Trafikverket om åtgärd för de 
oskyddade trafikanterna som e-
petitionen efterfrågar.  
Tekniska förvaltningen har 
översänt begäran av åtgärder i 
enlighet med e-petitionen på 
aktuellt vägavsnitt till Trafikverket 
för handläggning. 
 
Ärende avskrivet. 

2016-08-21 
/ 
2016-09-04 

Servicehus 
Stadsparken 

Med ny lekplats, minigolfbana, 
Orangeri och i övrigt mycket 
människor i Stadsparken är det 
angeläget med inte bara toaletter 
utan ett fullgott servicehus till 
parkens besökare. 

Erik Johnson Tekniska nämnden 2 Då Stadsparken i nuläget är mycket 
trång och flera verksamheter redan 
slåss om att få använda de ytor som 
parken har att erbjuda. Således kan 
det inte bli aktuellt att uppföra 
ytterligare byggnader utan att 
Stadsparkens totala allmänna yta 
utvidgas. 
Inom Orangeriets väggar eller i 
samband med renoveringen av 
Stadsparksbadet bör även utrymme 
för den service som omnämnds i e-
petition ses över. 
I Stadsparksbadets karaktär som är 
kulturpark/finpark ryms inte en 
grillstuga, eller annan park i 
närheten som erbjuder grillning 



under tak är Annelundsparken i 
anslutning till Lekfortet. 
Annelundsparkens karaktär som är 
skogspark/friluftspark inrymmer 
således enkelt en grillstuga med 
tillhörande vedlår, bord och 
bänkar. 
Ett Servicehus som utbildar barn 
och föräldrar om kretsloppet kan 
med fördel byggas i samband med 
en tema-lekplats. Men då inte inom 
Stadsparkens 3,4 hektar som redan 
innehåller en mycket populär 
lekplats och som i övrigt är för hårt 
exploaterad. 
 
Ärende avskrivet 

2016-08-18 
/ 
2017-02-28 

Handlingsplan för 
att minska 
självmorden i Borås 
kommun 

Under 2010-2015 har 1179 
personer i Västra Götalands län 
tagit sina liv. Ungefär tio gånger 
fler har försökt att ta sitt liv. Det 
vill säga över 12 000 personer. 
Varje självmord producerar ett 
ofattbart lidande för 
familjemedlemmar, vänner, 
kollegor och grannar. 
Konsekvenserna av ett självmord 
resulterar i depressioner, 
sjukskrivningar, skuldkänslor och i 
flera fall kopieras självmorden. 

Angelica 
Ekengren 

Sociala 
omsorgsnämnden 

2 Fritids- och folkhälsonämndens 
verksamhet arbetar med flera av de 
strategier som nationellt 
rekommenderas för att minska 
antalet självmord. 
 
Det pågår mycket arbete på olika 
håll för att förbättra den psykiska 
hälsan i befolkningen. Insatser 
behöver göras på både individ- och 
befolkningsnivå och vara 
långsiktigt. Det är flera 
myndigheter och organisationer 
som är involverade i frågan och det 
är angeläget att arbetet samordnas 
för att nå det bästa resultatet. 
 
Det är bra att en handlingsplan 
görs i samverkan inom Närvård 



Södra Älvsborg. De olika 
verksamheterna inom kommun, 
närvård och specialistvård har olika 
roller, uppdrag och kunskap. I det 
arbetet kan även identifieras vilka 
utbildningar som är bra och som 
har forskningsstöd. En samordning 
och samverkan behöver göras med 
den länsgemensamma handlings-
planen för suicidprevention. 
 
I alla verksamheter handlar det 
också om att uppmärksamma 
psykisk ohälsa, avdramatisera och 
därmed minsk tröskeln för att söka 
hjälp. Det ingår i förvaltningens 
arbete med psykisk hälsa. MHFA-
utbildningarna kan bidra till att ge 
ytterligare kunskap, därför är det 
viktigt att även Sociala omsorgs-
förvaltningens personal kommer 
att erbjudas och ha möjlighet att 
delta i utbildningarna. 
 
Mot bakgrund av ovanstående 
bedöms att det nu är tillräckligt 
med det arbete som pågår på olika 
nivåer i Borås Stad samtidigt som 
det är viktigt att det fullföljs på ett 
bra sätt. 
 
E-petitionen är besvarad och 
yttrande har sänts till 
initiativtagaren Angelica Ekengren 
via post och till Kommunstyrelsens 
diarium via  



e-post 2017-08-10, då ärendet även 
avslutats i Sociala 
omsorgsnämndens diarium (dnr  
SON 2017-00043). 

2016-10-05 
/ 
2016-12-01 

Cykelbana mellan 
Fristad kyrka och 
Gingri behövs nu! 

Sträckan mellan Fristad kyrka och 
Gingri är livsfarlig när man 
promenerar eller cyklar. Åtgärd 
måste ske snarast! 

Malin Ekman Tekniska nämnden 10 Trafikverket är väghållare för väg 
1801 mellan Fristad kyrka och 
Gingri. 
I egenskap av väghållare beslutar 
Trafikverket om åtgärd för de 
oskyddade trafikanterna som e-
petitionen efterfrågar. 
Tekniska förvaltningen översänder 
begäran av åtgärder i enlighet med 
epetitionen 
på aktuellt vägavsnitt till 
Trafikverket för handläggning. 
 
Ärendet avskrivet. 

2016-11-17 
/ 
2017-05-31 

Mer 
ekologisk/kravmärk
t mat i förskolorna 
och skolorna! 

Vid tillverkning av ekologiska och 
kravmärkta produkter ser man till 
att det inte förekommer gifter eller 
kemikalier. Det innebär att 
produkterna är det allra bästa för 
människans hälsa. Det betyder 
också att oekologisk mat allt som 
oftast innehåller dåliga ämnen för 
oss människor och i längden kan 
leda till olika sjukdomar. Därför är 
det av allra största vikt att maten på 
våra barns förskolor och skolor är 
ekologisk! 

Juel Gabriel Kommunstyrelsen 5 Finns med som etappmål 2b i 
Miljömålen : Minska användningen 
av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 
 
Ärendet avskrivet. 

2016-11-27 
/ 
2016-12-27 

Bussar till våra fina 
skidspår 

Jag tycker att tillgängligheten till 
Borås stads fina skidspår bör öka 
och jag tänker då på bussar till och 
från Borås resecentrum eller Södra 
torget. 

Helena Björk Fritids- och 
folkhälsonämnden 

0 Ärendet är besvarat och avslutat. 
Skickat till Västtrafik för vidare 
handläggning; 
 



Kollektivtrafiken sköts av 
Västtrafik, vilka också bör ta hand 
om en busslinje till 
skidanläggningarna. Då kan 
bussarna samplaneras med övrig 
trafik och utnyttjas mer optimalt 
samt de vanliga busskorten 
användas av resenärerna. 
 
Ärendet avskrivet. 

2016-12-06 
/ 
2017-01-06 

Suicidprevention - 
Kriscentrum - 
Anhörigstöd 

1) Kriscentrum med uppsökande 
verksamhet jämtemot människor 
som mist anhörig i suicid, 
akutinsatser, krisstöd och 
uppsökande verksamhet.  
2) Anhörigstödsgrupper  
3) Utsedd grupp i kommunen som 
arbetar med suicidprevention 
konkret i samhället  
4) Uppföljning efter varje 
suicidförsök (borde ingå i 
nuvarande vårdplan, men efterföljs 
detta?) 

Irja Forsman Fritids- och 
folkhälsonämnden 

0 Ärendet är besvarat och avslutat. 
 
Ärendet avskrivet. 

2017-12-11 
/ 
2018-01-31 
 

Ny stadsdel med 
färre bilar 

När Gässlösa ska bebyggas med 
flerbostadshus.  
Så, önskar jag att Gässlösa kan bli 
mer likt Frihamnen i Göteborg. 

Mikael 
Andersson 

Samhällsbyggnadsnä
mnden 

0 Samhällsbyggnadsavdelningen 
noterar och tackar för synpunkten. 
Parkering och trafik kommer att 
studeras närmare i samband med 
kommande planarbete.  
 
Ärendet avskrivet. 

2018-01-04 
/ 
2018-02-10 

Begränsa 
användningen av 
fyrverkerier i Borås 
kommun 

Fyrverkerier under nyår och påsk 
kan upplevas som vackert och 
sevärt. Men det kan också innebära 
problem för skotträdda djur och 
krigstraumatiserade människor. 
Fyrverkerier innebär också utsläpp 

Johan 
Linderstad 

Kommunstyrelsen  Inlämnad för vidare hantering 



(förutom buller) av tungmetaller 
och allmän nedskräpning i olika 
miljöer, och resterna kan också 
hamna i djur som av misstag får i 
sig detta i samband med till 
exempel när de betar. En tydlig 
markering av Borås Stad av vad 
som är okej och inte okej gällande 
fyrverkerianvändning kan därför 
vara på sin plats. Bäst vore att 
förbjuda fyrverkerianvändningen 
helt, i förhållande till den korta 
ljusshow som fyrverkerierna 
erbjuder så är skadorna för miljö, 
natur och människor 
oproportionerligt stora. 

2018-06-12 
/ 
2018-08-05 
 

Cykelbana / bredare 
väggren mellan 
Fristad kyrka - 
Gingri 

Vägen mellan Fristad kyrka ned 
mot Gingri är rent utav livsfarlig.  
De som kör på denna väg visar 
absolut ingen hänsyn till varesig, 
gångare, cyklister eller ryttare. 
Denna väg har en tillåten hastighet 
på 70 km men ingen håller denna 
hastighet på denna vägstrecka. 

Malin Ekman Tekniska nämnden  Inlämnad för vidare hantering 

2018-07-16 
/ 
2018-08-31 

Parkering, 
Skjutbanegatan 

Fler parkeringsplatser på 
Skjutbanegatan behövs! 

Sara Apell Tekniska nämnden  Tekniska nämnden förutsätter att 
parkeringsbehovet inom det nya 
bostadsområdet är tillgodosett 
enligt Borås Stads Riktlinjer för 
parkering och Parkeringsregler. 
I riktlinjerna för parkering framgår 
att det är byggherren som har en 
avgörande roll för att tillgodose 
behovet av  parkeringsplatser vilka 
ska anläggas på kvartersmark. 
Borås ställer enbart krav på minsta 
antal parkeringsplatser och 



begränsar inte byggherrens 
möjlighet att anlägga fler 
parkeringsplatser. 
Skjutbanegatan är inte 
dimensionerad för att tillåta 
parkering längs gatan. 
I ett nybyggt bostadsområde ska 
parkeringsbehovet lösas på 
kvartersmark varför ni i första hand 
bör vända er till 
byggherren/fastighetsägaren 
angående parkeringssituationen 
inom området. 
 
Ärendet avskrivet. 

2018-03-29 
/ 
2018-10-01 

Skolbyte Se över hur den relativa 
närhetsprincipen fungerar i 
praktiken vid önskat skolbyte. I 
teorin kommer alla kunna få en 
plats. Men i praktiken finns det 
barn som aldrig kommer att få en 
plats. 

Jenny Grunden Grundskolenämnde
n 

2 Grundskolenämnden har getts 
möjlighet att svara på e-petitionen 
om skolbyte.  Jenny Grunden 
önskar att Borås Stad ser över hur 
den relativa närhetsprincipen 
fungerar i praktiken vid önskat 
skolbyte. I teorin kommer alla 
kunna få en plats. Men i praktiken 
finns det barn som aldrig kommer 
att få en plats, enligt Jenny 
Grunden.   
 
Grundskolenämnden godkänner 
svar på e-petition om Skolbyte 
samt översänder svaret till 
Stadskansliet. 

2018-08-28 
/ 
2018-09-28 
 

Gratis fritidskort på 
bussar för alla barn 
och ungdomar 13-
19år 

Ge alla barn ett gratis fritidskort på 
bussarna i Borås stad det året då de 
börjar på högstadiet fram till att de 
tar studenten. 

Sofia Skoglund Kommunstyrelsen  Inlämnad för vidare hantering 



2018-09-24 
/ 
2019-04-01 
 

Kransmossens 
rullskidbana 

Jag vill se en upprustning av 
Kransmossens rullskidbana då den 
befintliga är i undermåligt skick just 
nu. Fyll i och jämna till asfalten. Se 
till att skötsel ej sker med stora 
tunga fordon då detta trycker 
sönder asfalten. 

Bergengren 
Rickard 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Samlar underskrifter 

2018-09-23 
/ 
2018-09-30 

Undersök behovet 
av soptunnor 

Det slängs mycket skräp längs med 
gatorna i Borås. Därför bör 
kommunen undersöka om det 
finns ett ökat behov av soptunnor 
för att minska nedskräpningen. 

Sanna 
Fredhage 

Tekniska nämnden  I Borås har vi satt ett mål att 
minska nedskräpningen med 50 % 
från år 2012 till år 2020. För att nå 
målet är inte metoden att acceptera 
nedskräpningen och hela 
tiden städa upp utan att arbeta 
förebyggande mot nedskräpningen. 
Det förebyggande arbetet görs med 
framgång genom Borås rent och 
snyggt som består av 
representanter från stadens 
förvaltningar och bolag, polisen, 
Södra Älvsborgs 
Räddningsförbund, Borås city och 
Navet. Genom organisationen Håll 
Sverige Rent görs årliga 
skräpmätningar i 192 punkter i 
stadskärnan enligt standardiserad 
metod. Dessa mätningar visar en 
minskning från 7,23 skräp/10 m² år 
2012 till 4,62 skräp/10 m² år 2018. 
Vi är alltså på god väg att nå det 
uppsatta målet mot 
nedskräpningen. Borås har 
under senaste 3 åren blivit utsedd 
till årets Håll Sverige Rent-
kommun i vårt sätt att arbeta mot 
nedskräpningen. 



Vi slår oss inte till ro med detta 
utan vill få en ännu renare stad. För 
närvarande görs en översyn av 
placeringen av våra papperskorgar 
för att kunna samla upp 
skräpet på ett effektivare sätt, vi 
kommer att placera ut fler smarta 
papperskorgar med 
komprimeringsfunktion i gatu- och 
parkmiljöer. En stor del av 
nedskräpning utgörs av fimpar som 
är svåra att få upp med 
sopmaskiner varför sopsugen Ren-
Göran, som blivit namngiven av 
boråsarna, går runt i staden. 
För att få en ännu renare stad är 
inte lösningen ännu fler 
papperskorgar utan också att alla 
som bor och verkar i Borås tar 
ansvar för sitt eget skräp så att det 
hamnar på rätt ställe. 
 
Ärendet avskrivet. 

2018-09-24 
/ 
2019-01-01 

Förändring av 
sexualundervisning 

Vi vill se en bättre 
sexualundervisning. Det behövs en 
modern undervisning som inte bara 
handlar om kondom på gurka, 
heterosex och biologi. Vi vill istället 
se en sexualundervisningen som tar 
avstamp i sexuella rättigheter och 
samtycke – rätten till sin egen 
kropp är en demokratifråga.  
Det är tydligt efter alla #metoo-
upprop att mer behöver göras. Det 
är dags att elever och lärare får mer 
kunskap om sexuella trakasserier, 

Linnéa Klasson Grundskolenämnde
n 

 Inlämnad för vidare hantering 



våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld. Vi vill ha en 
sexualundervisning som är modern, 
rättvis och tillgodoser hela 
klassrummet! 

2018-12-11 
/ 
2019-12-11 

Förläng motionsspår 
vid Byttorpssjön 

Förläng motionsspår kring sjön 
samt gör en fin entre till området. 

Helena Björk Tekniska nämnden  Samlar underskrifter 

2019-01-08 
/ 
2019-06-08 

Utomhusbio i 
Stadsparken 2019 

Visst vore det härligt om Borås 
stad  
- som ett led i att bli en bättre 
Sommarstad -  
kunde bjuda invånare och turister 
på Utomhusbio 3-4 ggr under 
sommarmånaderna ! Har själv 
upplevt det i andra städer i Sverige! 

Anne A Kulturnämnden  Samlar underskrifter 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Kommunalt partistöd 2019 till Centerpartiet i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2019 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas 

Datum 

2019-01-29 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-01-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00122 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Göran Björklund 

Datum 

2019-01-29 Göran Björklund 

Avdelningschef 

S3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Göran Björklund 
Handläggare 
033 358300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00122 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 

Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2019 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas            

Ärendet i sin helhet 

 Centerpartiet i Borås har inkommit med med redovisning av hur partistödet 

2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.           

   

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd 2018 för Centerpartiet och 

granskningsrapport  

   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Göran Björklund 

   Kommunsekreterare 

 







Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsens samt Borås Stadshus ABs sammanträde måndag den 18 

mars 2019 flyttas till måndag den 25 mars 2019.      

Datum 

2019-02-13 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00729 1.1.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 

Datum 

2019-02-13 Göran Björklund 

Avdelningschef 

S4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00729 1.1.2.0 

  

 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens samt Borås Stadshus ABs sammanträde måndag den 18 

mars 2019 flyttas till måndag den 25 mars 2019.        

Sammanfattning  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 

och ersättare snarast underrättas om beslutet.                

Beslutsunderlag 

1. Sammanträdestablå 2019 - reviderad   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Borås Stadshus AB 

3. Stadsledningskansliet 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Göran Björklund 

Avdelningschef 

 



  
 

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019  
 

Sista  
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för ärenden till  

administrationen 
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Anm 1) Sammanträdet börjar kl 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2018-10-29 
 2) Onsdag  
 3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 20xx-xx-xx 
 4) Beslut om budgeten  
 5)  Sammanträdet börjar kl 09.00  
 6) Sammanträdet börjar kl 13.00  
 7) Behandling av årsredovisning  
 8) Gruppöverläggningar (budget)  
 9) Tisdag  
 10)  Allmänhetens frågestund, kl 13.00  
 11) Allmänhetens frågestund, kl 17.00  

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om anläggningslån för anläggande av 

konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Gånghesters SK beviljas ett anläggningslån på 40% av totalutgiften dock max 

884 000 kr för att anlägga en konstgräsplan på Engvallen. Lånet ges under 

förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. Anläggningslånet 

betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet senast två år efter 

beslutet. 

Datum 

2019-01-26 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-01-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00618 3.6.7.2 Programområde 1 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

2019-01-18 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00618 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån för anläggande av 

konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Gånghesters SK beviljas ett anläggningslån på 40% av totalutgiften dock max 

884 tkr för att anlägga en konstgräsplan på Engvallen. Lånet ges under 

förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. Anläggningslånet 

betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet senast två år efter 

beslutet. 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Gånghesters 

Sportklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 884 tkr 

för anläggande av konstgräsplan på Engvallen.  

Gånghesters SK har en stor ungdomsverksamhet som i många fall bedrivs ihop 

med Målsryds IF. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer det som viktigt att 

föreningar i allmänhet underhåller sina anläggningar för att upprätthålla intresse 

samt locka nya ungdomar och vuxna till föreningslivet. Under de senaste åren 

har konstgräsplaner uppförts av Brämhults IK, Sjömarkens IF samt Sparsörs 

AIK. I Gånghesters fall vill man ta sin grusplan i anspråk och anlägga en 

konstgräsplan. Det finns redan uppgraderad belysning och befintligt staket samt 

att markarbetena bedöms som gynnsamma. Föreningen bedömer att 

spontanidrottandet skulle öka samt att träningstillfällena också skulle öka med 

denna investering. Även skolan skulle kunna utnyttja konstgräset på dagtid. 

Planen beräknas hålla måtten 50 x 96 m. Föreningen har fått löfte om ett 

anläggningsbidrag från Västra Götalands Idrottsförbund på 400 tkr, en 

egeninsats om 926 tkr samt ett anläggningslån om 884 tkr skulle finansiera hela 

investeringen.  

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 

anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 

föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 

genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 

kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.  



Borås Stad 
Sida 
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Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 

kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 

får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller 

normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 

eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel. 

Anläggningslånet till Gånghesters SK faller väl in i detta koncept.  

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse

2. Fritids- och folkhälsonämndens förslag

3. Ansökan om anläggningslån från Gånghesters SK.

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden

2. Gånghesters SK

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-08-06 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00098 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån för anläggande av 

konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 

Gånghesters Sportklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 

max 884 tkr för anläggande av konstgräsplan på Engvallen.  

 

Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 

senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.        

Ärendet i sin helhet 

Gånghesters SK har en stor ungdomsverksamhet som i många fall bedrivs ihop 

med Målsryds IF. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer det som viktigt att 

föreningar i allmänhet underhåller sina anläggningar för att upprätthålla intresse 

samt locka nya ungdomar och vuxna till föreningslivet. Under de senaste åren 

har konstgräsplaner uppförts av Brämhults IK, Sjömarkens IF samt Sparsörs 

AIK. I Gånghesters fall vill man ta sin grusplan i anspråk och anlägga en 

konstgräsplan. Det finns redan uppgraderad belysning och befintligt staket samt 

att markarbetena bedöms som gynnsamma. Föreningen bedömer att 

spontanidrottandet skulle öka samt att träningstillfällena också skulle öka med 

denna investering. Även skolan skulle kunna utnyttja konstgräset på dagtid. 

Planen beräknas hålla måtten 50 x 96 m.  

 

Föreningen har fått ett anläggningsbidrag från Västra Götalands Idrottsförbund 

på 400 tkr, en egeninsats om 926 tkr samt ett anläggningslån om 884 tkr skulle 

finansiera hela investeringen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill göra föreningen uppmärksam på att 

granulatets påverkan på miljön i dagsläget inte är fullt utredd. Att göra små 

insatser för att förhindra spridandet av granulatet utanför avsett 

användningsområde kan därför ha stor betydelse i slutändan. Exempel på enkla 

åtgärder är galler på marken vid in- och utpassering, minimera antalet in- och 

utpasseringsställen, filter i dräneringsbrunnar samt särskilt avsedda 
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spolningsplatser för fordon som sladdar planen. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen är gärna bollplank i utförandet dessa enkla åtgärder.      

Beslutsunderlag 

1. Gånghester Sportklubbs ansökan                         

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stad, Kommunstyrelse 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2018-08-27 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr FOFN 2018-00098 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån för anläggande av 
konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 

Gånghesters Sportklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 

max 884 tkr för anläggande av konstgräsplan på Engvallen. 

Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 

senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Gånghesters SK har en stor ungdomsverksamhet som i många fall bedrivs ihop 

med Målsryds IF. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer det som viktigt att 

föreningar i allmänhet underhåller sina anläggningar för att upprätthålla intresse 

samt locka nya ungdomar och vuxna till föreningslivet. Under de senaste åren 

har konstgräsplaner uppförts av Brämhults IK, Sjömarkens IF samt Sparsörs 

AIK. I Gånghesters fall vill man ta sin grusplan i anspråk och anlägga en 

konstgräsplan. Det finns redan uppgraderad belysning och befintligt staket samt 

att markarbetena bedöms som gynnsamma. Föreningen bedömer att 

spontanidrottandet skulle öka samt att träningstillfällena också skulle öka med 

denna investering. Även skolan skulle kunna utnyttja konstgräset på dagtid. 

Planen beräknas hålla måtten 50 x 96 m. 

 

Föreningen har fått ett anläggningsbidrag från Västra Götalands Idrottsförbund 

på 400 tkr, en egeninsats om 926 tkr samt ett anläggningslån om 884 tkr skulle 

finansiera hela investeringen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill göra föreningen uppmärksam på att 

granulatets påverkan på miljön i dagsläget inte är fullt utredd. Att göra små 

insatser för att förhindra spridandet av granulatet utanför avsett 

användningsområde kan därför ha stor betydelse i slutändan. Exempel på enkla 

åtgärder är galler på marken vid in- och utpassering, minimera antalet in- och 

utpasseringsställen, filter i dräneringsbrunnar samt särskilt avsedda 
spolningsplatser för fordon som sladdar planen. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen är gärna bollplank i utförandet dessa enkla åtgärder.  

Beslutsunderlag 

1. Gånghester Sportklubbs ansökan      
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Sammanträdesdatum 

2018-08-27 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-08-27.  
    
 
Ida Legnemark (V)  Ulla-Britt Möller (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-08-29. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 





































Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Yttrande över planbesked för Göta, Blåklinten 1 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen är positivt till att utveckla Pulsenområdet för kontor, handel, 

service och bostäder som en del av stadskärnan. Samhällsbyggnadsnämnden 

uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplanen. 

Datum 

2019-01-22 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-01-23 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-01-22 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00640 3.1.1.1 Programområde 4 

Handläggare: Karin Graad 

Datum 

2019-01-16 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
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Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00640 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked för Göta, Blåklinten 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen är positivt till att utveckla Pulsenområdet för kontor, handel, 

service och bostäder som en del av stadskärnan. Samhällsbyggnadsnämnden 

uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplanen.         

Sammanfattning 

Pulsen fastigheter AB har ansökt om planbesked för Fastigheten Blåklinten 1 

(Pulsenområdet) för att kunna utveckla för kontor, handel, service samt 

komplettera med bostäder. 

Kommunstyrelsen är positiv till en sådan utveckling. I planarbetet bör hänsyn 

tas till den kulturhistoriska miljön samt tillskapa gröna stråk och kopplingar 

genom området och utmed Viskan. Gestaltningen bör ses över för att förstärka 

området som en del av stadskärnan. 

Fastigheten Norsen bör inkluderas i detaljplanen för att kunna förbättra 

boendemiljön avseende buller samt uppnå en effektivare markanvändning. 

Även trafikutformningen bör studeras i ett större sammanhang och eventuella 

trafikåtgärder kan komma att inarbetas i detaljplanen.             

Ärendet i sin helhet 

Pulsen fastigheter AB har ansökt om planbesked för Fastigheten Blåklinten 1 

(Pulsenområdet) för att kunna utveckla för kontor, handel, service samt 

komplettera med bostäder. 

Kommunstyrelsen är positiv till en sådan utveckling. Med sitt industriella arv 

och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kombination med det centrala och 

attraktiva läget vid Viskan har Pulsenområdet goda förutsättningar att utvecklas. 

I planuppdraget bör tankegångarna utvecklas ytterligare. Det är viktigt att 

tillvarata möjligheterna att öppna upp kvarteret som en del i det tänkta 

grönstråket genom staden och på så sätt tillgängliggöra den fina gamla 

industrimiljön för allmänheten. Likaså är det viktigt att kunna skapa ett allmänt 

gångstråk utmed Viskan. Gestaltningen behöver ses över och anpassas för att 

skapa en rumslighet såväl inom planområdet, som mot Viskan och för att skapa 

ett stadsmässigt gaturum mot Nils Jacobsonsgatan.   

För att möjliggöra en god boendemiljö med avseende trafikbuller samt uppnå 

en effektivare markanvändning bör även fastigheten Norsen inkluderas i 
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detaljplanen. Även trafikutformningen bör studeras i ett större sammanhang 

och eventuella trafikåtgärder kan komma att inarbetas i detaljplanen.  

 

På motsatt sida Rv40 pågår ett planprogram för kvarteret Astern m.fl. . Dessa 

uppdrag behöver koordineras för att stärka varandra till förmån för en attraktiv 

stadskärna.   

Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. 

Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. 

Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår 

gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal 

vara överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att 

erinra mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken 

att planarbetet avbryts pga. riksintresset. 

Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 

att ändra detaljplanen.   

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för Göta, Blåklinten 1, 2018-09-17 

Beslutet expedieras till 

1. samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Exploateringsutredning
Blåklinten 1 171023



This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Blåklinten 1



Vilka är förutsättningarna?
Bef. Industriarvsmiljö 
Buller från riksv. 40 
Omgivande ny-bebyggelse
Utsikt och solförhållanden
Tillskapande av levande stadsrum
Stadens vision

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Att fortsätta bebyggelsen 
utmed Viskan och öka 
tillgängligheten till vattnet

Stadens vision

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Industriarv
Området har en historisk industrimiljö med 
arkitektur ifrån olika epoker.

Gemensamma egenskaper i området:
- Storskaliga volymer
- Funktionsanpassad arkitektur
- Dagsljuset tas tillvara – stora fönster
- Genomarbetade fasadkompositioner
- Val av äkta, ’underhållsfria’ material, 

t.ex. tegel, plåt, kakel, betong
- Rationella och ärliga systemlösningar

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Kamelian – 3 punkthus 8 våningar 
höga. 

Nejlikan – Punkthus på 21 våningar 
med en intilliggande 
kvartersstruktur på
8 våningar.

I närområdet

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Exploateringsprincip

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Industriarvet 
”Stora volymer”

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Fabriksflört

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Uppbrutna volymer
i de övre delarna



This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Sockelvåning 
med liv
Synliga verksamheter i 
entréplan ger liv och trygghet



Brokigt uttryck

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Sociala innergårdar
”gröna rum”



Generösa platser
ovan mark

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Bostadsvolym 2
”Ovalen”

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Industrifeeling
i modern tappning

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Befintlig lagerbyggnad
på platsen rivs

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Ikonisk byggnads
siluett ut mot viskan



Passage genom
byggnaden förstärks

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Marknivåerna utnyttjas för att skapa
parkering i tre plan.

1
2

3



Lokaler utåt
Ett tydligt gaturum 
definieras

Torgyta

En sockelvåning adderas på platsen för 
att tillgodose parkering och logistik inom 
fastigheten. Byggnadsvolymen ger också 
utrymme för lokaler som adderar ett 
levande innehåll till 
omgivande stadsrum.

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Passage genom
byggnaden förstärks

En kvartersstruktur anpassad för moderna bostäder 
adderas ovanpå sockelvåningen. Volymen är generös -
höga takhöjder ger möjlighet till stora fönster.

Innergård med plats för 
uteplatser

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

7-8 vån



En kvartersstruktur anpassad för moderna bostäder 
adderas ovanpå sockelvåningen. Volymen är generös -
höga takhöjder ger möjlighet till stora fönster.

Bostadsvolymen dras in ifrån gata för att ge en 
mänskligare skala åt gaturummen och ökad 
trygghet med terrasser och balkonger 
mot de publika platserna.

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



Bostadskvarteret anpassas efter sollägen 
och de öppna ytorna i söder. 

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Eftermiddagssol

Öppet ut mot söder

Möjligt fritt och soligt 
läge



Bostadskvarteret anpassas efter sollägen 
och de öppna ytorna i söder. 
Volymerna anpassas och bryts
upp för att ge mer luftig känsla 
och utblickar

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.



This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Brokigt 
bostadskvarter

Generösa gröna 
tak och innergård

Lokaler i markplan
ger utrymme för
liv i entréplan

Taken utformas för att skapas gröna rum och 
terrasser, som ger huset karaktär



Förslag 
till ny volym 
”Hus C”
med nya 
bostads tillägg

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

9 vån
+ sockelvåning
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Blåklinten 1 idag 
sett från riksv 40, väst
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Sett från riksv 40, väst
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Blåklinten 1 idag 
sett från riksv 40, öst
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Sett från riksv 40, öst



Situationsplan

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Högdelen

Ovalen

Hus C
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PLAN 1
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BTA

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Vi adderar ca 
18400 kvm
(Bostadsytor)
Ytorna för det 
befintliga Hus C 
är ej medräknade.



This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Vi adderar ca 
14700 kvm BOA/LOA
Då är inte LOA-ytorna
i Hus C medräknade.
BOA/BTA: 0,8

Antal lgh: ca 170 st

BOA



Principsektion

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept Stockholm.

Snitt genom Hus C
9 vån + sockelvåning
31 m ovan mark



Tack!



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A01

NM

PulBo-51-2 LAS

koncept stockholm, 08-545 879 00A

K

V

E

B

PULSEN FASTIGHETER

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

A3=50%

1:1000

PRELIMINÄRHANDLING

Blåklinten 1 -Bef. Plan (322)
och förutsättningar idag

FÖRKLARINGAR
Alla mått i mm om ej annat anges.

FÖRESKRIFTER
Alla mått kontrollmäts på plats och eventuella
avvikelser rapporteras skyndsamt till arkitekt för
vidare hantering. Entreprenör ansvarar för att
stora byggnadsdelar kan transporteras till
slutgiltigt läge. Tillverkare skall stämma av
konstruktion med arkitekt. Förändringar i
utförande i förhållande till ritningar får ej göras
utan medgivande från koncept stockholm. Alla
arbeten skall utföras i enlighet med god
hantverkssed, branchstandard och tillverkarens
anvisningar i ovan nämnd ordning.

171215

Källa: Boras.se
Gällande planer
Plan 322
stadsplan
Upprättad: 1963- rev: 1964

BEFINTLIG PLAN BLÅKLINTEN 1

Prickmark
skyddsavstånd för industri-
användning inte längre
aktuellt då användningen
av fastigheten har förändrats

Idag medger planen industriverksamhet
och en byggnadshöjd på 16 meter



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A02

NM

PulBo-51-2 LAS

koncept stockholm, 08-545 879 00A

K

V

E

B

PULSEN FASTIGHETER

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

A3=50%

1:1000

PRELIMINÄRHANDLING

Blåklinten 1 -Ytor och
förutsättningar

FÖRKLARINGAR
Alla mått i mm om ej annat anges.

FÖRESKRIFTER
Alla mått kontrollmäts på plats och eventuella
avvikelser rapporteras skyndsamt till arkitekt för
vidare hantering. Entreprenör ansvarar för att
stora byggnadsdelar kan transporteras till
slutgiltigt läge. Tillverkare skall stämma av
konstruktion med arkitekt. Förändringar i
utförande i förhållande till ritningar får ej göras
utan medgivande från koncept stockholm. Alla
arbeten skall utföras i enlighet med god
hantverkssed, branchstandard och tillverkarens
anvisningar i ovan nämnd ordning.

171215
Tillbyggd takvåning,
ny totalhöjd ca 21 meter

Enligt: Lantmäteriet Fastighetsnyckel:140613166
Fastighetsinformation -Blåklinten 1
2017-10-19

Industrimark/ Tomtareal: 18893 m2

YTOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

HUS C
2696m2

Befintliga lokaler: tot. 23 880 m2

EXPLOATERING: 1,26

HUS C
Uppskattade ytor:
Fotavtryck/BYA: 2696 m2

Lokalytor: ? (andel totalen)

P992

Serv

Lr

Lr

1:1

1

7

BLÅKLINTEN

N
ils Jakobsonsgatan

Annebergsparken

Annebergsbron

Wijndrufsbron

11
64

00

22

2

N
ils Jakobsonsgatan

Serv

Kyrkogårdsgatan

Annebergsparken

Wijndrufsbron

694 m2

Yta att förvärva

Skyddsavstånd
idag inte relevant
då det ej är industri



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A03

NM

PulBo-51-2 LAS

koncept stockholm, 08-545 879 00A

K

V

E

B

PULSEN FASTIGHETER

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

A3=50%

1:1000, 1:100

PRELIMINÄRHANDLING

Blåklinten 1 -Förslag
Ny detaljplan

FÖRKLARINGAR
Alla mått i mm om ej annat anges.

FÖRESKRIFTER
Alla mått kontrollmäts på plats och eventuella
avvikelser rapporteras skyndsamt till arkitekt för
vidare hantering. Entreprenör ansvarar för att
stora byggnadsdelar kan transporteras till
slutgiltigt läge. Tillverkare skall stämma av
konstruktion med arkitekt. Förändringar i
utförande i förhållande till ritningar får ej göras
utan medgivande från koncept stockholm. Alla
arbeten skall utföras i enlighet med god
hantverkssed, branchstandard och tillverkarens
anvisningar i ovan nämnd ordning.

171215

Gränser

   Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

   Användningsgräns

   Egenskapsgräns

Användningsbestämmelser

Kvartersmark

     C   Centrumanvändning tillåts i hela byggrätten.

    C B   Centrumanvändning tillåts i hela byggrätten. B bostäder tillåts.
    Parkering tillåts som underbyggt garage under mark.  

 C B P  Centrumanvändning tillåts i hela byggrätten. B bostäder tillåts.
    P parkering tillåts från våning ett till och med tre, samt under-
    byggt garage under mark.

Idag används fastigheten främst till lokal och kontorsanvändning samt handel.
Syftet med planen är att utveckla den befintliga industrifastigheten
till centrumanläggning (kontor, handel, service) och även ge möjlighet till
att komplettera med bostäder.

Vattenområde

W2  Öppet vattenområde där bro för allmän gång- och cykeltrafik
  får uppföras med en frihöjd till Viskans medelvattenyta, MW,
  om 1,5 meter. Brygga eller liknande får anläggas.

Egenskapsbestämmelser

Utnyttjandegrad

e000 Största bruttoarea i m2 ovan mark. Högst 55 procent
  av fastighetsytan får bebyggas.

Begränsningar av markens bebyggelse

Placering, utformning, utförande

  Högsta totalhöjd i meter. Mindre tekniska
  byggnadsdelar får sticka upp ovanför totalhöjden.

f1  Ny bebyggelse och anläggning ska utformas med beaktande av
  omgivningens kulturhistoriskt värdefulla byggnader vad avser
  karaktär och materialval

FÖRSLAG NY DETALJPLAN

Plankarta med bestämmelser

0,0

P992

Serv

Lr

Lr

1:1

7

N
ils Jakobsonsgatan

Annebergsparken

Annebergsbron

Wijndrufsbron

11
64

00

22

2

N
ils Jakobsonsgatan

Serv

Annebergsparken

Wijndrufsbron

e4000

e14000

e6000

C

W2

22,0

38,0

38,0

22,0

22,0

C B

C B P

C B

C

1

BLÅKLINTEN

Högsta höjd idag
ca 21 meter.

e6000 största
bruttoarea i m2

ovan mark.
BYA: ca 850m2

motsvarar ca 77% av ytan

i denna exploateringszon

e14000 största
bruttoarea i m2

ovan mark.
BYA: ca 3000m2

motsvarar ca 65% av ytan

i denna exploateringszon

e4000 största
bruttoarea i m2

ovan mark.
BYA: ca 650m2

motsvarar ca 35% av ytan

i denna exploateringszon



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A04

NM

PulBo-51-2 LAS

koncept stockholm, 08-545 879 00A

K

V

E

B

PULSEN FASTIGHETER

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

A3=50%

1:1000

PRELIMINÄRHANDLING

Blåklinten 1 -Översikt
Exploateringsgrad

FÖRKLARINGAR
Alla mått i mm om ej annat anges.

FÖRESKRIFTER
Alla mått kontrollmäts på plats och eventuella
avvikelser rapporteras skyndsamt till arkitekt för
vidare hantering. Entreprenör ansvarar för att
stora byggnadsdelar kan transporteras till
slutgiltigt läge. Tillverkare skall stämma av
konstruktion med arkitekt. Förändringar i
utförande i förhållande till ritningar får ej göras
utan medgivande från koncept stockholm. Alla
arbeten skall utföras i enlighet med god
hantverkssed, branchstandard och tillverkarens
anvisningar i ovan nämnd ordning.

171215

Situation idag
BYA idag: 9350 m2

Tot. yta fastigheten: 18893 m2

Exploatering: 49% av fastighetsytan

Förslag ny Detaljplan
BYA : 10314 m2

Tot. yta fastigheten: 19587 m2

Exploatering: 53% av fastighetsytan
(ryms inom 55%)

Detaljering av förslag
inkl. byggrätt

Tillkommande BYA
BYA : 965 m2

Tot. yta fastigheten: 19587 m2

Exploatering: 5% av fastighetsytan

REDOVISNING YTOR/ EXPLOATERING

2 797 m2

1 099 m2

4 148 m2

320 m2

645 m2

6 064 m2

3 286 m2

3 286 m2

2 695 m2

843 m2

645 m2

(707 m2)

53 %
nyttjande av
fastighetsytan

35 %
nyttjande av
egenskaps-
området

65 %
nyttjande av
egenskaps-
området

77 %
nyttjande av
egenskaps-
området

49 %
nyttjande av
fastighetsytan

6 383 m2

985 m2

Inklusive
förvärvad
del

Samma fot-
avtryck som
idag



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ändring av planavgränsning för detaljplanuppdrag 

Centrum, Kv Viskaholm 2 

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen föreslår att planavgränsningen utökas enligt redovisad skiss 
samt att omdragning av Sven Ericsonsgatan/Stationsgatan inryms inom detta 

område. 

Datum 

2019-01-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-01-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2016-00498 214 Programområde 004 

Handläggare: Karin Graad 

Datum 

2019-01-16 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP2 

Ändring i beslutsmeningen ordet "tillstyrker" ändrat till "föreslår"

mq896
Markering



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Graad 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00498 214 

Ändring av planavgränsning för detaljplaneuppdrag 

Centrum, Kv Viskaholm 2  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att planavgränsningen utökas enligt redovisad skiss

samt att eventuell omdragning av Sven Ericsonsgatan/Stationsgatan inryms 

inom detta område.      

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har tidigare gett ett planuppdrag för fastigheten Viskaholm 2 

där AB Bostäder i Borås tillsammans med Riksbyggen vill utveckla som centrala 

bostadskvarter. (gul heldragen linje) 

Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till 

kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Dock finns många 

frågeställningar som inte har klarlagts och som komplicerar planeringen. 

Planuppdraget innebär att utblickar och studier behöver göras för ett större 

område än fastigheten Viskaholm 2. Redan i uppdraget bedömdes att lämplig 

planavgränsning behöver avgöras under planarbetets gång.  

För att åstadkomma en bra kvartersstruktur med utblickar och kopplingar som 

senare kan vidareutvecklas bedöms att planområdet kan behöva utökas. (gul 

streckad linje)    

mq896
Markering



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Kommunstyrelsen föreslår att planavgränsningen utökas enligt redovisad skiss 

samt att eventuell omdragning av Sven Ericsonsgatan/Stationsgatan inryms 

inom detta område. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Samrådsyttrande över detaljplan för Alideberg, 
Glesvingen 17 mfl. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och uppmanar 

Samhällsbyggnadsnämnden att undersöka möjligheten att ordna en gång- och 

cykelväg längs Herrljungagatan.   

Datum 

2019-01-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-01-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00444 214 Programområde 04 

Handläggare: Sebastian Andersson, 033-357098 

Datum 

2019-01-24 Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sebastian Andersson 
Handläggare 
033 357098 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00444 214 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Alideberg, 

Glesvingen 17 mfl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och uppmanar 

Samhällsbyggnadsnämnden att undersöka möjligheten att ordna en gång- och 

cykelväg längs Herrljungagatan.   

Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 

fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 för bostads- och 

centrumändamål samt en ökad exploatering. Då de båda huvudbyggnaderna 

inom planområdet utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket 

viktig tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts med 

rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestämmelser för dess uttryck och 

gestaltning. Detta har stämts av med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. 

Anledningen är att byggnadernas historiska värde ska bevaras och kunna utläsas 

även i framtiden av Boråsbor och besökare. 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med hänvisning till att det finns stöd 

i Översiktsplan för Borås samt att planen möjliggör studentbostäder i ett bra 

läge. I det fortsatta planarbetet bör dock möjligheten att ordna en gång- och 

cykelväg längs Herrljungagatan undersökas till granskningsskedet.                 

Ärendet i sin helhet 

Planområdet ligger i Knalleland som i Översiktsplan för Borås är utpekat som 

utvecklingsområde. Det innebär att den långsiktiga intentionen för området är 

att komplettera handeln med fler bostäder och service som ger området mer 

blandstadskaraktär. Förutsättningarna för en sådan utveckling är goda i och 

med det geografiska läget och den välutvecklade kollektivtrafikförsörjningen. 

Den långsiktiga inriktningen är att Knalleland ska integreras med stadskärnan, 

via det urbana stråket Skaraborgsvägen. Planförslaget ligger i linje med dessa 

ambitioner. 

 

Vidare är det positivt att planförslaget möjliggör nya studentlägenheter. 

Behovet av sådana bostäder är stort och läget är mycket lämpligt med dess 

närhet till både campus samt till lokala och regional kollektivtrafik. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Planförslaget tar hänsyn till den värdefulla industrimiljön och visar hur dessa 

uttryck för Borås historia kan bevaras och uppmärksammas genom att hysa 

bostäder och småskaliga verksamheter. Att befintliga byggnader beläggs med 

rivningsförbud säkerställer detta. Sammantaget är planförslaget en bra 

avvägning mellan bevarande och utveckling.  

 

Planförslaget innebär att Herrljungagatan smalnas av på grund av den 

skyddsvall som blir nödvändig för att hantera risken från järnvägen. Det 

kommer sannolikt ge gaturummet en mer stadsmässig och attraktiv inramning. 

Kommunstyrelsen ser dock ett behov av att ordna en gång- och cykelväg utmed 

Herrljungagatan som kan nyttjas av boende, besökare och passerande. Detta 

säkerställs inte i befintligt planförslag och bör undersökas till 

granskningsskedet.  

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med tillägget att utreda möjligheten 

att skapa en gång- och cykelväg längs Herrljungagatan.   

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, Glesvingen 17 mfl. (2015-00444_5), 2018-12-21 

2. Plankarta, 2018-12-21   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Glesvingen 12 & 17 m.fl.

Detaljplan för del av Alideberg

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2015-932

2018-12-19

Samråd

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2018-12-18

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Fredrik Bergqvist

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2018-11-26

Upprättad 2018-11-26

Mätklass II

Grundkarta

N

Karta ritad av Fredrik Bergqvist, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

SBN/

DEL.

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Stig

Mur

Staket

00/0:0

PLANKARTA

Utfart, stängsel
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Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft, PBL 4 kap. 21 §
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Ändrad lovplikt, lov med villkor

Startbesked för bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens och

byggnadernas lämplighet har säkerställts genom att eventuella markföroreningar har

avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits,  PBL 4 kap. 15 § 3

Planavgift debiteras ej vid bygglov

Tomtindelning

Tomtindelning för fastigheterna Glesvingen 12 och 17 upphör att gälla,  PBL 4 kap. 18 §
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GATA
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga 
industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. De båda 
huvudbyggnaderna inom planområdet utgör särskilt välbe-
varade representanter för en mycket viktig tidsepok i Borås 
historia. Byggnaderna finns medtagna i ”Kulturmiljöprogram 
för Borås Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2001). 
Rivningsförbud föreslås därför för de befintliga byggnaderna, 
vilket stämts av med  fastighetsägarna. Förändringsåtgärder 
skall också vidtas varsamt enligt planförslaget. Varsamhets- 
och skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas uttryck och 
gestaltning föreslås. 

Planen medger komplettering av befintlig bebyggelse i norr 
respektive söder inom de båda fastigheterna. 

Planen innebär också att Herrljungagatans nuvarande utform-
ning förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed 
Älvsborgsbanan.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga indu-
strilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 
17 för bostads- och centrumändamål samt en ökad exploa-
tering. Då de båda huvudbyggnaderna inom planområdet 
utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts 
med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestäm-
melser för dess uttryck och gestaltning. Detta har stämts av 
med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. Anledningen är att 
byggnadernas historiska värde ska bevaras och kunna utläsas 
även i framtiden av Boråsbor och besökare.  

Planområde
Området ligger utmed Herrljungagatan inom stadsdelen 
Alideberg. Fastigheterna gränsar till Knalleland i söder 
och inom området finns idag bl.a. Abecita Konstmuseum. 
Planområdet utgör ca 13 760 kvm. Marken i området ägs av 
privata fastighetsägare samt Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området anger användningen 
inom området till allmänplats, park/plantering, lokalgata 
samt industriändamål. Fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 omfattas av detaljplan 296 vilken reglerar 
användningen inom fastigheterna till industriändamål.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Planen ingår i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljpla-
ner och planprogram som ska prioriteras 2018.

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

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

Byggstart för projektet är beräknad till 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Byggnationen gränsar till stadsdelen Knalleland med dess 
externhandel, och industriella karaktär. Byggnaden inom 
fastigheten Glesvingen 12 utgör en tydlig markör för området 
med sin muralmålning på dess södra gavel. Huvudbyggnader-
na inom planområdet är uppförda i 5–6 våningar och i gult 
tegel. Byggnaden inom Glesvingen 17 har en regelbunden 
fönstersättning med karakteristiska T-fönster. 

Områdets karaktär inbjuder inte till vistelse. Stora delar är 
hårdgjorda och upplevs som ett trafikrum med den breda 
Herrljungagatan, kantad av parkeringar på båda sidor, samt 
Älvsborgsbanan som löper precis öster om planområdet. I 
planområdets östra gräns, mot Älvsborgsbanan är ett staket 
uppfört som skydd mot järnvägen. 

Ny bebyggelse
Planförslaget reglerar byggnationen inom fastigheterna Gles-
vingen 12 och 17 med en byggnadsarea, dess fotavtryck på 
marken, samt dess höjd. Planförslaget innebär att det till de 
befintliga byggnaderna inom fastigheterna går att addera ny 
byggnation. Framförallt handlar det om områdena söder om 
den befintliga byggnationen inom Glesvingen 12 respektive 
norr om den befintliga byggnationen norr om Glesvingen 17. 

Stadsbild och gestaltning
Befintlig bebyggelse inordnar sig väl i stadsbilden avseende 
fasadutformning, höjd och läge. Byggnaderna är bland de 
högsta i området men i och med den branta topografin inom 
fastigheterna upplevs de som väl anpassade till platsen. 
Angränsande bebyggelse väster om planområdet utgörs av 
fristående villor och mindre flerbostadshus.  

Byggnationen inom fastigheterna Glesvingen 12 och Gles-
vingen 17 utgör ett samlat uttryck i en annars brokig miljö. 

Historik och kulturmiljöer
Närområdet började bebyggas från 1910-talet och framåt 
utmed Skaraborgsvägen som då, liksom nu, utgör infartsväg 

Planbeskrivning
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17, Borås Stad, upprättad den 18 december 2018
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Befintlig byggnation inom fastigheten Glesvingen 17 (Protek). 

till Borås från norr. En spridd industribebyggelse tillkom 
först på 1930- och 1940-talet när bland annat de nu aktuella 
byggnaderna uppfördes.  

Under 1960-talet förtätades området då flera stora anlägg-
ningar uppfördes för konfektions- och postorderindustrin. 
Dessa byggnader, som än idag dominerar intrycket, låg sedan 
till grund för handelsområdet ”Knalleland” som utvecklades 
under 1970-talet och framåt.

Fabriksbyggnaden inom kvarteret Glesvingen 12 uppfördes 
för AB Corsettindustri år 1942 efter ritningar av Ingenjör 
Olof Siby. Byggnaden har genomgått ett antal på- och 
tillbyggnader, bland annat 1959 och 1966 då den fick sin 
nuvarande volym. Den tydliga koppling till funktionalismen 
som den ursprungliga byggnaden hade har genom föränd-
ringar av takformer, utbyggnader samt plåtinklädnader delvis 
gått förlorad. Med sina gula tegelfasader och fönsterformer 
är byggnaderna dock tydligt förankrad i sin tid och utgör en 
av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker varför dessa ska 
bevaras.

Fabriksbyggnaden inom Kvarteret Glesvingen 17 uppfördes 
för H Swegmarks Fabriks AB år 1943 efter ritningar av 
Ingenjör Olof Siby. En omfattande tillbyggnad gjordes 1954 

då Fällmans Ingenjörsbyrå ritade en utbyggnad mot norr. 
Den nya byggnadsdelen utmärker sig genom en femte våning 
som ursprungligen innehöll en personalmatsal. Ytterligare en 
utbyggnad gjordes 1964 då byggnaden förlängdes mot norr i 
fyra våningar. De båda utbyggnaderna ansluter i princip helt 
till den ursprungliga byggnadskroppen vad gäller fasader 
och fönstersättning. Byggnadens funktionalistiska karaktär 
förstärks av de tidstypiska gavelavsluten vilka ger ett mer 
”monumentalt” och kubiskt intryck. Den södra gavel har 
senare delvis klätts in med plåt, vilket förtar intrycket av 
byggnaden och motverkar den avsedda effekten med denna 
byggnadsdetalj.

De båda fabriksbyggnaderna är idag ovanligt välbevarade 
representanter för en oerhört viktig tidsepok i stadens 
historia. Konfektionsindustrins framgångar på 1930- och 
1940-talet är ett av de starkaste fundamenten som staden 
Borås vilar på idag. Det är av stor vikt att industribebyggelsen 
från denna guldålder bevaras och även i framtiden är läsbar 
för invånare och besökare i Borås. Byggnaderna anses besitta 
ett stort kulturhistoriskt värde och de finns sedan 2001 
utpekade i Kulturmiljöprogram för Borås Kommun vilket 
antogs av Kommunfullmäktige år 2001. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN6

Foto som visar Herrljungagatans nuvarande utformning. Bilden är tagen norrut.

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen norrut.Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen söderut. 
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Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen norrut.

Bostäder
Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder då det 
är planlagt för industriändamål. Planförslaget innebär att 
bostäder möjliggörs inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
17. Initialt avses ca 100 stycken studentbostäder inrymmas 
inom fastigheten Glesvingen 17 och ett mindre antal bostä-
der inom fastigheten Glesvingen 12.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns ett antal företag och planförslaget 
innebär att dessa kan vara kvar. Planförslaget möjliggör en 
bredare användning vilket kan leda till att ytterligare arbets-
platser inom området etableras.

Offentlig service
Närmaste förskola och grundskola finns ca 400 - 500 meter 
från planområdet. Närmsta fritidsgård ligger ca 500 meter 
norr om planområdet. Strax norr om planområdet ligger 
Borås Simarena, Alidebergsbadet  och Borås Djurpark. 

Borås Högskola ligger ca 1,5 kilometer söder om plan-
området. 

 Inom planområdet finns Abecita Konstmuseum, vilket är 
ett privatägt konstmuseum som är öppet för allmänheten. 
Planförslaget möjliggör för tillskapandet av ytterligare 
offentlig verksamhet. 

Kommersiell service 
Inom planområdet finns idag ett antal mindre verksamheter 
och planförslaget möjliggör att ytterligare verksamheter kan 
etablera sig inom området. I direkt anslutning till planområ-
det ligger Knalleland som utgör ett externt handelsområde. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt flackt och planförslaget förslaget 
förhindrar inte att området eller byggnationen inom området 
utformas tillgängligt.

3. Gator och trafik
Gatunät
Inom planområdet löper Herrljungagatan som idag utgörs 
av en 8 meter bred köryta och en trottoar med en bredd på 
1,5 meter utmed dess västra sida. Planförslaget innebär att 
gaturummet kommer att smalnas av för att göra plats åt ett 
avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Körytan föreslås 
smalnas av till ca 6,5 meter medan gångbanan föreslås att 
behålla sin bredd på 1,5 meter.

Gångtrafik
Planförslaget innebär ingen förändring av den befintliga 
gångbanan utmed Herrljungagatan. Inom planområdet och i 

dess närhet är möjligheten för gående att ta sig fram mindre 
bra, orienterbarheten är låg och gångtrafiken är inte det 
prioriterade trafikslaget. Planförslaget innebär inte någon 
större förbättring av denna men antalet utfarter mot Herr-
ljungagatan begränsas vilket förbättrar trafiksäkerheten.

Det finns ett önskemål om att bredda gångbanan inom 
planområdet inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17, detta 
säkras dock inte i planförslaget. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Inom planområdet finns ingen cykelväg utan cyklar och 
motorfordon samsas inom samma körfält. Strax söder om 
planområdet börjar en cykelväg som leder in till Borås 
centrum och även norrut inom tätorten.  

Inom planområdet möjliggörs för erforderlig cykelparkering 
för boende, besökare samt verksamma inom området. Totalt 
redovisas ett behov av ca 170 parkeringsplatser för cyklar till 
följd av den planerade exploateringen.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 2,5 kilometer norr om Borås Central-
station och gränsar till Knalleland station, från vilken resan 
till Borås C tar ca 4 minuter. Station Knalleland trafikeras 
med en gles turtäthet morgon och eftermiddag/ kväll. 
Närmaste busshållplats är Knalleland som ligger cirka 400 
meter sydväst om planområdet. Hållplatsen trafikeras av 
lokaltrafik med hög turtärhet. Hållplatsen planeras dock att 
flyttas rakt västerut till Skaraborgsvägen och avståndet från 
aktuellt planområde blir då ca 560 m. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ligger precis utanför det område som anges 
som centumzon i gällande parkeringsnorm för Borås Stad. 
Området ligger även inom det i gällande Översiktsplan för 
Borås Stad (antagen 2018) utpekade utvecklingsområdet 
för Knalleland inom vilket centrumnära bebyggelse ska 
utvecklas på kort sikt. I och med detta har parkeringsbehovet 
inom planområdet baserats på de angivna siffrorna för 
centrumzonen enligt ”Borås Stads Parkeringsregler”.

Inom planområdet möjliggörs för drygt 70 bilparkeringsplat-
ser totalt för samtliga användningar. Bostäderna är tänkta 
att uppföras som studentbostäder vilket bedöms innebära att 
det krävs färre antal parkeringsplatser för bilar än om man 
uppför större bostäder.

För studentbostäderna möjliggörs det för 12 bilparke-
ringsplatser, för besökandeverksamheterna 19 och för den 
planerade kontorsverksamheten 42 bilparkeringsplatser. 
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Tomtindelning
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PLANBESTÄMMELSER
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Transformatorstation,  PBL 4 kap. 5 § 3E

Marken får endast bebyggas med komplementbyggnader,
PBL 4 kap. 16 § 1

Skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet
Befintlig byggnad får ej rivas,  PBL 4 kap. 16 § 4r

Befintliga gula tegelfasader ska bevaras. Tilläggsisolering på
utsidan är inte tillåten,  PBL 4 kap. 16 § 1

q1

Fönstersnickerier ska utformas likt de ursprungliga vad
gäller indelning och proportioner,  PBL 4 kap. 8 § 13

k1

+0,0

Byggnadens höjd och utformning
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Nedan är några schematiska exempel på hur byggrätten skulle kunna utnyttjas:

Tillåten höjd på byggnaderna är samma som befintliga hus. Dock tillåts teknikutrymmen om max 30 m2 
sticka upp ytterliggare 3 meter. Dessa kan placeras vart som helst på taket.

På den södra byggnaden finns redan ett teknikutrymme. 
Det innebär att här endast kan tillkomma 5 m2.
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Det kan vara aktuellt att flytta befintliga fjärrvärmeledningar 
till följd av uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvs-
borgsbanan.

El, tele och fiber
Befintliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom 
området är Borås Elnät ledningsägare. Inom fastigheten 
Glesvingen 17 möjliggörs för en ny transformatorstation. 

Det kan vara aktuellt att flytta befintliga till följd av uppfö-
randet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning förutsätts att anvisningarna i Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”.

5. Mark
Natur och vegetation
Med sin bakgrund som industriområde är större delen av 
marken inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 asfalterad 
och flack. I den västra delen av planområdet utgörs marken 
av en brant bergslänt, vilken stabiliseras av stenmurar och 
betongstödmurar.

Bergslänten är beväxt med sly och träd av olika arter och 
åldrar. Bergslänten och dess vegetation utgör en naturlig 
avgränsning till de angränsande bostäderna väster om 
planområdet. I de södra delarna av fastigheten Glesvingen 12 
finns en svagt sluttande gräsmatta.

Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan 
men gränsar till ett mindre parkområde i norr, Högsbopar-
ken.

Utmed Herrljungagatans östra sida ligger ett område som 
idag nyttjas som parkeringsplats. Mellan parkeringsfickorna 
står 4 större lönnträd. Träden bidrar till att rama in gatan och 
utgör en naturlig ridå mot Älvsborgsbanan. Om träden kan 
bibehållas vid ett genomförande av detaljplanen är oklart 
men det finns en ambition att i största mån göra så eller 
alternativt ersätta dem med nya. 

Lek och rekreation
Närmsta lekplats finns vid Högsboparken, knappt 200 meters 
promenad från planområdet.

200 meter norr om planområdet finns en passage över 
järnvägen varefter Borgarskogen, ett mindre skogsområde 
tar vid. Borgarskogen leder till Kypesjön med badplats samt 
Kypeterrängen, ett större friluftsområde med skogsmarker.

Angöring och utfarter
Utmed Herrljungagatan begränsas utfarterna från fastigheter-
na Glesvingen 12 och 17 med utfartsförbud. Viss flexibilitet 
till nya in – och utfarter till fastigheterna möjliggörs.  

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Älvsborgsbanan som 
utgör riksintresse för kommunikation bedöms ej påverkas 
negativt.

Götalandsbanan
Planområdet ligger inom det område som studeras för fram-
tida sträckning av ny järnväg. Trafikverket har genomfört en 
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning Bollebyggd-
Borås, en del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad 
2016-01-29 med kompletterande samrådshandling daterad 
2016-06-30) och kommit fram till åtta alternativa korridorer 
där den nya järnvägen kan gå.

Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor. Trafikver-
ket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul korridor 
förespråkas i Borås Stads remissyttrande gällande Lokalise-
ringsutredningen.

Det är oklart hur planområdet kommer att påverkas utifrån 
buller, vibrationer och stomljud från den nya järnvägen.

Det är idag inte känt hur Trafikverket går vidare med lokali-
seringsutredningen. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten
Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att 
häftiga flöden undviks. 

För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500 
m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin 
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas.

Dagvattenledningsnätet bedöms ha kapacitet för att ta hand 
om dagvatten från planområdet. 

Värme
Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet .
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Skyddad natur
Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen inom 
planområdet.

Geoteknik och Radon
En berg- och geoteknisk utredning, reviderad 2017-06-02, 
finns som underlag till detaljplanen. Nedanstående utgör en 
sammanfattning av utredningen.

Berggrunden i det undersökta området består av en fin till 
medelkornig gnejs där pegmatitgångar förekommer. Jord-
lagren inom området domineras av morän och tunt ytlager 
av morän på berg, i områdets södra del förekommer även 
isälvssediment.

Ytor runt befintliga byggnader inom fastigheterna och öster 
där om är idag plana och underlagras av morän och isälvs-
sediment. Inga stabilitetsproblem/rasrisk bedöms föreligga i 
området.

SGU:s urankarta visar att området är klassat som lågradon-
mark utifrån bergarten på platsen. I den berg- och geoteknis-
ka utredningen nämns att radonhalten i jord är högre i Borås 
än i flera närliggande kommuner Med denna bakgrund är 
bedömningen att marken bör klassas som normalradonmark 
tills dess att mätningar har utförts.

Enligt gällande anvisningar från Boverket ska byggnader 
som uppförs på normalradonmark uppföras radonskyddande 
vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att skydda 
byggnader mot inträngande luft från marken.

Byggnation på normal- och högradonmark erfordrar radon-
skydd. Särskild utredning vid bygglovsskedet ska klargöra 
och bevaka krav på radonskydd.

Bergteknik
Inom planområdet förekommer flertalet betong- och sten-
murar som förbättrar släntstabiliteten i den västra delen samt 
som fastighetsavgränsning. Betongplintar förekommer även 
som förankring av nätstängsel mot angränsande fastigheter. 

Framtagen berg- och geoteknisk utredning visar att betong-
murar och stöd inom planområdet är i generellt gott skick. 
Dock behöver åtgärder vidtas för att förlänga betongstöd-
murarnas livslängd och inom Glesvingen 12 minska risk för 
nedfall av löst putsbruk. Åtgärderna finns närmre beskrivna i 
utredningen. 

Nivåskillnad mot angränsande bebyggelse i väster. 

Gården i väster vid Glesvingen 17. I fonden syns den norra gaveln på Glesvingen 12

Utemiljön mellan byggnation och mur vid Glesvingen 17, utbilck mot söder.  
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Ingen rasrisk föreligger för stenmurar inom Glesvingen 17. 
Dock förekommer lösa block vid stenmuren längst i norr 
inom Glesvingen 17. Behövliga skötselåtgärder finns närmre 
beskrivna i utredningen.

För bergslänten i norra delen av Glesvingen 17 ska stabili-
teten säkerställas innan startbesked för byggnation kan ges. 
Berget är kraftigt uppsprucket med mycket löst material. 
Inledande stabilitetshöjande åtgärder finns beskrivna i 
utredningen. 

Risk för blocknedfall samt säkerställande av bergsläntens 
stabilitet inom norra delen av Glesvingen 17 kommer att 
säkras genom avtal med respektive fastighetsägare och 
utföras av fastighetsägaren. 

Förorenad mark
Inom området har industriell verksamhet bedrivits och det 
är oklart om det finns några föroreningar inom planområdet. 
För att utreda detta behövs en historisk inventering och 
riskbedömning genomföras. Om inventeringen och riskbe-
dömningen visar på helt försumbar risk krävs ingen provtag-
ning men det kan komma att bli aktuellt. 

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

Miljökvalitetsnormer
Planändringen innebär en ändrad markanvändning från 
industri till bostads- och centrumändamål. Planförslaget 
innebär möjlighet till förtätning inom fastigheterna, vilket 
kan innebära mer hårdgjord yta. Detta kan innebära en viss 
ökning av flöden vid stora regn, men det i sig bedöms inte 
innebära en försämring av gällande MKN.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebär att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB).  

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i ett 
område som till stor del utgörs av verksamhets- eller handels-
byggnader. Planförslaget möjliggör en varierad användning 
inom fastigheterna och kan komma att bidra till en vitalise-
ring av Herrljungagatan och de norra delarna av Knalleland. 

Trygghet
Planförslaget möjliggör en bred användning inom fastighe-
terna Glesvingen 12 och 17 i form av bostads- och centrum- 
och kontorsändamål vilket innebär att området kommer att 
befolkas under dygnets alla timmar vilket i sin tur kan bidra 
till att minska den upplevda känslan av otrygghet jämfört 
med idag. 

Identitet
Planområdet upplevs idag som öde och inte en miljö som 
man gärna uppehåller sig i. Framförallt upplevs Herrljungaga-
tans gaturum som väldigt brett, då det kantas av parkeringar 
på båda sidor. 

Byggnationen inom Glesvingen 12 och Glesvingen 17 utgör 
ett tydligt arv från textilindustrins storhetsdagar i Borås. 
Mest markant och identitetsskapande är byggnationen inom 
Glesvingen 12 som med sin karakteristiska muralmålning 
på den södra gaveln utgör ett tydligt landmärke i området. 
Detaljplanen styr utformningen av den befintliga byggnatio-
nen till volym och placering utmed Herrljungagatan. Samt 
genom skydds- och varsamhetsbestämmelser gällande fasader 
och fönstersättning.  

Mötesplatser
Planförslaget innebär inte att några nya mötesplatser tillska-
pas inom allmänplats men möjliggör för en bred användning 
inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 vilket kan bidra till 
ett ökat flöde utmed Herrljungagatan och närområdet. 

8. Störningar på platsen
Planområdets läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk, 
vibrationer samt buller har utretts. Planförslaget i sig innebär  
att trafiken inom och från området i viss mån ökar men 
endast marginellt. 

Risk
För Glesvingen 12 & 17 är aktuellt avstånd till Älvsborgsba-
nan som kortast ca 25 m. Älvsborgsbanan går på en banvall 
belägen på 1,3 till 2,0 höjd ovan den intilliggande Herrljunga-
gatan. Med utgångspunkt i ”Skyddsavstånd till transportleder för 
farligt gods - Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods 
på väg och järnväg i Borås Stad” (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19) konstaterades att en specifik utredning behövdes 
tas fram. Borås stad anger ett skyddsavstånd från Älvsborgs-
banan till flerbostadshus på 40 m. Aktuellt avstånd är kortare 
än så och då anger Borås stad att en vall (urspårningsskydd) i 
kombination med ett skyddsavstånd på 20 m ger en tillfreds-
ställande låg risknivå. Med brandskyddad fasad kan avståndet 
kortas till 10 m från urspårningsskyddet.
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För Glesvingen 17 & 12 kan således bostäder tillåtas givet 
att ett urspårningsskydd ordnas mot järnvägen. Urspårnings-
skyddet bör utformas så att utsläpp av vätskor kvarstannar 
i anslutning till spårområdet. Om så sker kommer det inte 
ställas krav på att fönster i fasad utförs i brandteknisk klass.

Framtagen riskutredning ”Utformning av säkerhetsåtgärder - 
Underlag till detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås” (Briab 
Brand & Riskingenjörerna AB, 2018-01-03) drar följande 
slutsatser och gör följande rekommendationer:

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan 
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta 
byggnad i Glesvingen 17 & 12 uppgår till minst 20 m. 
Om byggnader uppförs på kortare avstånd än 20 m 
till vallens bortre kant (mot spårområdet) ska fasaden 
uppföras brandskyddad.

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan 
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta 
byggnad i Glesvingen 17 & 12 uppgår till minst 10 m 
samtidigt som byggnaderna förses med brandskyddade 
fasader. Urspårningsskyddet kan utformas som en 
skyddsvall med en vertikal platta av betong närmst 
spåret och resterande del i jord eller andra fyllnadsmasor. 
Vallen ska ha ett tvärsnitt på minst 6,3 m2 om avståndet 
från vall till spårmitt är minst 5,0 m och 5,7 m2 om 
avståndet till spårmitt är minst 7,0 m.

• I övrigt ska friskluftsintag placeras högt, minst 8 m 
ovan mark. Byggnader bör förses med mekanisk till- 
och frånluft med avstängningsmöjlighet åtkomlig för 
boende. Vidare ska byggnaderna ska vara möjliga att 
utrymma i västlig riktning.

Räddningstjänstens bedömning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit del av 
”Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till detaljplanen för 
Glesvingen 12 & 17 i Borås” (Briab Brand & Riskingenjörerna 
AB, 2018-01-03). Räddningstjänsten gör bedömningen att 
utredningen är tillräcklig. 

Buller och vibrationer
Planområdets närhet till Älvsborgsbanan har föranlett att 
en bullerutredning tagits fram ”Glesvingen 12 och 17, Borås, 
Trafikbullerutredning” (Akustik forum, 2017-06-14). 

Utredningen visar att ekvivalentnivåerna för väg- och 
tågtrafik understiger 60 dBA vid samtliga fasader. Högsta 
maxnivå vid fasad är 81 dBA på norra byggnaden och 83 på 
den södra. Gemensam uteplats anordnas där maxnivån är 
max 70 dBA.

Även en separat vibrationsutredning ”Komfortutredning avseende 
vibrationer från järnvägstrafik, Glesvingen 17, Borås” (Abesiktning 
AB, 2016-12-05) har tagits fram. Syftet med rapporten var att 
redogöra om Trafikverkets riktlinjer avseende komfortvibra-
tioner uppfylls. 

Sektion som visar på förelsagen utformning av avåkningsskydd och Herrljunga-
gatan.

Bild som visar de maximala ljudnivåerna.

71 - 73 dBA
74 - 76 dBA
77 - 79 dBA

80 - <dBA

Bild som visar de ekvivalenta ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.
0 - 50 dBA 51 - 55 dBA 56 - 60 dBA

67 - 70 dBA
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Enligt Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 Buller och 
vibrationer från trafik på väg och järnväg i planeringsfallet 
nybyggnad och väsentlig ombyggnad eftersträvas att ingen 
ska utsättas för vibrationsnivåer över 0,4 mm/s vägd RMS i 
permanentbostäder.

Utredningens slutsats är att de uppmätta komfortvärdena 
under mätperioden understiger Trafikverkets riktlinjer – 0,4 
mm/s vägd RMS – med mycket god marginal.

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 ändrade markanvändningen respektive möjlig 
ny bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatan bibehåller sin funk-
tion som gata för trafik inom tätort. 

Bestämmelse SKYDD innebär att skyddsanordning mot 
Älvsborgsbanan ska uppföras. 

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

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymma bostäder 
såsom lägenheter, radhus m.m. 

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslo-
kaler. Bestämmelsen möjliggör för befintlig verksamhet att 
finnas kvar.

Bokstaven E tillåter att en transformatorstation får uppföras. 

Största  antal kvadratmeter byggnadsarea är 35 % av fastig-
hetsarean inom användningsområdet BC. Byggnadsarea avser 
det fotavtryck som byggnaden har på marken.

På prickad mark får byggnad inte uppföras dock får marken 
underbyggas. 

På mark med kors får marken endast bebyggas av komple-
mentbyggnader.

Till följd av det kulturhistoriska värde som byggnaderna 
inom planområdet utgör, har rivningsförbud liksom ett antal 
skydds- och varsamhetsbestämmelser införts.

Bokstaven r står för rivningsförbud och innebär att befintlig 
byggnad inte får rivas. Motivet till denna planbestämmelse 
är att de båda huvudbyggnaderna inom planområdet utgör 
särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Byggnaderna finns medtagna i 
”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun” (antaget av Kommun-
fullmäktige 2001). 

Bokstaven q står för skydd för befintliga värdefulla byggnads-
verk, bebyggelseområden och tomter. Bestämmelserna kan 
omfatta både exteriör och interiör liksom byggnadsdetaljer 
såväl som viktig växtlighet och konstarbeten. I detta fallet 
innebär bokstaven k att befintliga gula tegelfasader skall 
bevaras och att tilläggsisolering på utsidan inte är tillåten. 

Bokstaven k är en varsamhetsbestämmelse som reglerar 
vilka karaktärsdrag och värden hos byggnadsverket som 
varsamheten speciellt ska inriktas på. Syftet är att i förväg 
göra klart vilka särskilda krav som kommer att ställas vid en 
bygglovsprövning. I detta fallet är syftet att de karakteristiska 
fönstersnickerierna ska bevaras likt de ursprungliga vad gäller 
indelning och proportioner.

Bebyggelsen inom planområdet regleras genom nockhöjd. 
Inom vissa delar får teknikutrymmen till en största samman-
lagd area av 30 m2 och en högsta höjd på 3 meter över 
nockhöjden uppföras. 

Utformningsbestämmelser kring förbud för tillkommande 
utkragande balkonger längs med Herrljungagatan har införts.

På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan har 
skyddsbestämmelser införts, en gällande luftintags placering 
samt en bestämmelse rörande brandskydd för en mindre del 
av den befintliga byggnationen inom Glesvingen 12. 

På de delar av gränslinje angiven med ringar ut mot Herr-
ljungagatan får inte in- eller utfart anordnas.

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit 
laga kraft.

För att säkerställa att eventuella markföroreningar har 
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
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införts på plankartan. Denna innebär att startbesked för 
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts 
avseende markföroreningar. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över gatans nollplan är 
höjder som är satta i början och slutet av Herrljungagatan för 
att reglera gatumarkens höjd.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. 
Visionen tillhör alla som bor och verkar i Borås: privatper-
soner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar 
efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den 
kommer att bli sann. Borås Stad — alltså kommunen — blir 
en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen.

Visionen består av sju strategiska målområden:

• Människor möts i Borås

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Företagandet växer genom samverkan

• Livskraftig stadskärna

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

• Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Planförslaget är förenligt med visionen då den möjliggör en 
utveckling av mötesplatser, möjlighet till nya verksamheter 
och bostäder samt ligger entralt placerat med många viktiga 
målpunkter inom ett relativt kort avstånd. Planförslaget 
innebär även att byggnader som idag inte används i någon 
större utsträckning kan återanvändas för ett nytt och bredare 
innehåll. Planförslaget lever således upp till fyra av de stra-
tegiska målområdena för Vision 2025; Människor möts i Borås, 
Företagandet växer genom samverkan, Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer och Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 

Översiktlig planering
Översiktsplan för Borås, antagen 12 april 2018, presenteras 
fem målområden vilka ligger till grund för de strategier och 
planerings principer som föreslås. De fem målområdena är: 
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse, Infrastruktur 
som hanterar tillväxten, God livsmiljö och ett enkelt vardags-
liv, Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn samt 

Regioncentrum med nationell och internationell koppling. 
Planförslaget överensstämmer med dessa fem övergripande 
målområden. 

Det aktuella planområdet tangerar den centrumnära staden 
och ligger inom ett område som pekas ut som utvecklings-
område (Utvecklingsområde Knalleland) för centrumnära 
bebyggelse inom vilket förtätning och komplettering med 
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni 
med befintlig bebyggelse ska ske. 

I utvecklingsområden finns en stor potential till bostads- och 
stadsutveckling och detta bör prioriteras i kommunens 
planarbete. För det aktuella utvecklingsområdet, Knalleland 
pågår arbetet med att ta fram en strategisk plan. Tidshori-
sonten för utbyggnaden av utvecklingsområdena ligger inom 
en 5 – 20 års period och målbilden är att områdets olika 
delar ska kopplas samman och att det ska kompletteras med 
en kraftfull bostadsutbyggnad samt att kopplingarna till 
stadskärnan ska stärkas. 

Miljömål

Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på något av de 
uppsatta miljömålen på grund av dess ringa omfattning samt 
att den endast berör mark som är ianspråkstagen. 

Övriga kommunala dokument

Bostadsbyggnadsprogram
Planförslaget är i linje med gällande bostadsbyggnadspro-
gram. 

Behovsbedömning/ Undersökning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. Bedömningen samråds med 
Länsstyrelsen under samrådsskedet. 

11. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart 
till området. I exploatörens ansvar ligger även uppförande 
samt kostnad för avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan. I 
exploatörens ansvar ligger även kostnader för eventuell flytt 
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av befintliga fjärrvärmeledningar, vatten-, dagvatten- och 
spillvattenledningar till följd av uppförandet av avåknings-
skyddet mot Älvsborgsbanan.

Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av 
allmänna platser (GATA och SKYDD) inom planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme till de byggnader inom planområdet som ännu 
ej är anslutna. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Avtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan exploatören 
och kommunen som bland annat reglerar uppförande och 
kostnader av avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

• Borås Elnät AB, el

• Splitvision, fiber

• Skanova, tele

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar del av Borås Glesvingen 12 och 17 
som är privatägda fastigheter, samt del av fastigheten Borås 
Lundby 1:1 som ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 12

• För fastigheten Glesvingen 12 ändras kvartersmarkens 
användning från industri ( J) till bostäder, centrum och 
kontor (BC).

• Tomtindelning för fastigheten Glesvingen 12 upphävs i 
och med att detaljplanen vinner laga kraft.

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 17

• För fastigheten Glesvingen 17 ändras kvartersmarkens 
användning från industri ( J) till bostäder, centrum och 
kontor (BC). 

• Tomtindelning för fastigheten Glesvingen 17 upphävs i 
och med att detaljplanen vinner laga kraft.

Fastighetskonsekvenser del av Borås Lundby 1:1

• Användning av allmän platsmark ändras från natur 
(NATUR) till skydd (SKYDD).

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploa-
tören. Det innebär bl.a. samtliga utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdragning 
till tomtgräns av ny fjärrvärmeanslutning till Glesvingen 17. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom fjärrvärmean-
slutningen.

Borås Elnät AB får eventuellt kostnader för framdragning av 
nya elledningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom eventuella nya anslut-
ningar till elnätet.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583K-BN884/1959 fastställd den 22 septem-
ber 1959 upphävs för fastigheten Glesvingen 12, se plankarta.

Fastighetsplan 1583K-BN682/1964 fastställd den 13 juli 1964 
upphävs för fastigheten Glesvingen 17, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Besiktning av bergslänter och stödmurar Glesvingen 
17, Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)

 » Berg- och geoteknisk utredning Glesvingen 12 & 17, 
Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)

 » Glesvingen 12 och 17, Borås, Trafikbullerutredning 
(Akustik forum, 2017-06-14). 

 » Komfortutredning avseende vibrationer från järn-
vägstrafik, Glesvingen 17, Borås (Abesiktning AB, 
2016-12-05)

 » Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods - 
Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods 
på väg och järnväg i Borås Stad (Wuz risk consultancy 
AB, 2016-12-19)

 » Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till detalj-
planen för Glesvingen 12 & 17 i Borås (Briab Brand & 
Riskingenjörerna AB, 2018-01-03)

 » Kulturmiljöprogram för Borås Kommun (antaget av 
Kommunfullmäktige 2001) 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
genom Fredrik Bergqvist. Handläggare från Borås Stad har 
varit Johan Ekeblom. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. 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 vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

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.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

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

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

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 vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit 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.



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. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner 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 vinner 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 

Samrådsyttrande över Planprogram för Östra Brämhult 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet men anser att dokumentet bör 

kompletteras med en bedömning av programmets trafikpåverkan. För att öka 
kvarboendemöjligheten på Brämhult ska möjligheten till kompletterande 
bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om Dammkullevägen 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. 

Datum 

2019-01-30 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-02-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-02-01 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00443 219 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 

Datum 

2019-01-30 Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

SP4 

Tillägg i beslutsmeningens första stycke
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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 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-02-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00443 219 

Samrådsyttrande över Planprogram för Östra Brämhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet men anser att dokumentet bör 

kompletteras med en bedömning av programmets trafikpåverkan. För att öka 
kvarboendemöjligheten på Brämhult ska möjligheten till kompletterande 
bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om Dammkullevägen 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. 

Ärendet i sin helhet 

Syftet med planprogrammet är att skapa underlag och ge riktlinjer för 

kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Östra Brämhult. 

Östra Brämhult gränsar till värdefulla natur- och kulturmiljöer samt områden av 

betydelse för landskapsbilden och för rekreation. Likaså finns det intresse att 

bygga bostäder i området. Det har därför bedömts finnas ett behov av riktlinjer 

för hur dessa intressen ska avvägas mot varandra. Detta är bakgrunden till 

uppdraget att upprätta ett planprogram. 

Som underlag för planprogrammet har en kartläggning gjorts av naturvärden 

samt kultur- och fornlämningar. Planprogrammet redovisar särskilt värdefulla 

miljöer som kärnområden och föreslår riktlinjer för att skydda dessa områden 

från negativ påverkan. Därutöver föreslås riktlinjer inom Brämhultsdrumlinens 

odlingslandskap samt specifika riktlinjer inom respektive naturtyp. Programmet 

föreslår dessutom riktlinjer för hantering av bygglov och förhandsbesked i 

områden utanför tätortsbebyggelsen. 

Planprogrammet ger förslag på ett mindre område som bedöms som lämpligt 

för ny sammanhållen bostadsbebyggelse. Nya bostäder planeras redan inom ett 

markområde utmed Kyrkvägen och uppdrag finns för ett nytt 

verksamhetsområde vid riksväg 40, detta redovisas som pågående 

detaljplanering. Nämnda områden ligger utanför de områden som klassats som 

värdefulla i naturdatabasen och habitatnätverksanalysen. Därutöver har 

ansökan om detaljplan för bostäder inkommit för ett område i slutet av 

Dammkullevägen. 

Kommunstyrelsen bedömer att planprogrammet är ett bra underlag för 

framtida planering och bidrar med fördjupad kunskap om förutsättningar i  och 

omkring östra Brämhult. Programmet redovisar viktiga värden där särskild 

hänsyn behöver tas. Det är positivt att programmet föreslår riktlinjer för hur 
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Borås Stad 
  Sida 
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värden kan beaktas. Programmet visar var byggnation är lämpligt och hänger på 

ett konsekvent sätt samman med den pågående detaljplaneringen i området.  

Kommunstyrelsen anser dock att planprogrammets konsekvenser för trafiken 

behöver beskrivas tydligare. De trafikutredningar som gjorts i samband med 

detaljplan för Brämhult 11:1 med flera, är rimligtvis ett lämpligt underlag. 

Vidare anser Kommunstyrelsen att utpekat område (D) Främgärde 1:18, där 

ansökan inkommit om bostadsbyggnation inte ska redovisas i planprogrammet. 

Kommunen har inte lämnat planbesked i ärendet. Ett planprogram ska ligga till 

grund för bedömningar av bland annat planbeskedsansökningar, det är därför 

olämpligt att i planprogrammet redovisa områden där planbesked inte lämnats.  

Utöver dessa synpunkter tillstyrker Kommunstyrelsen planprogrammet.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd 2018-11-07 

2. Planprogram för östra Brämhult 2018-11-07   

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden sbf.diarium@boras.se     

 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:sbf.diarium@boras.se


 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN/PL 2018-256 
BN2015-1200  

 

Inbjudan till samråd för Planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 med flera, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett planprogram som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 november –16 december.  

 

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 ny byggnation. 
Planprogrammet stämmer med Borås översiktsplan och grönområdesplan, 
vilken anger Park, grönområde, natur-& rekreationsområde för områdena utanför 
Brämhults tätortsbebyggelse. Planprogrammet omfattar ett större område (fyra 
kvadratkilometer) i östra delen av Brämhult, dvs Kyrkvägen med 
odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på Brämhultsdrumlinen och dess 
kringliggande naturområden i nordost och ner till Ymergården, 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 samrådsmöte i form av öppet hus på plats i Myråsskolan, 15 november kl. 17.30–20.00.  
Mötet inleds med en gemensam presentation, därefter finns möjlighet att ställa frågor, diskutera förslagen och se 
dem på 3D-skärm. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 16 december 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. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  

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

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

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-11-05 

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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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. Likaså finns det intresse att bygga 
bostäder i området. Det har därför bedömts finnas ett 
behov av riktlinjer för hur dessa intressen ska avvägas mot 
varandra. Detta är bakgrunden till uppdraget att upprätta ett 
planprogram. 

Som underlag för planprogrammet har en kartläggning 
(habitatnätverksanalys) gjorts av olika naturvärden; lövskog, 
odlingslandskap och barrskog. Kultur- och fornlämningar 
har inventerats. I föreliggande planprogram redovisas 
särskilt värdefulla miljöer som kärnområden. Riktlinjer 
föreslås i syfte att skydda dessa kärnområden från åtgärder/
byggnation som riskerar skada dess värden. Därutöver 
föreslås riktlinjer inom Brämhultdrumlinens odlingslandskap 
samt specifika riktlinjer inom respektive naturtyp.

Brämhult är ett attraktivt bostadsområde och det 
finns ett stort intresse för byggnation av nya bostäder. 
Planprogrammet ger förslag på ett mindre område 
som bedöms som lämpligt för ny sammanhållen 
bostadsbebyggelse. Därutöver föreslår programmet riktlinjer 
för hantering av bygglov och förhandsbesked i områden 
utanför tätortsbebyggelsen.

Nya bostäder planeras redan inom ett markområde 
utmed Kyrkvägen och uppdrag finns för ett nytt 
verksamhetsområde vid riksväg 40, detta redovisas som 
pågående detaljplanering. Nämnda områden ligger utanför 
de områden som klassats som värdefulla i naturdatabasen 
och habitatnätverksanalysen. Därutöver har ansökan om 
detaljplan för bostäder inkommit för ett område i slutet av 
Dammkullevägen.
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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. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har ett pågående uppdrag att ta fram en detaljplan för nya 
bostäder vid Kyrkvägen. Det finns också ett planuppdrag 
för att bygga ett verksamhetsområde i närheten av riksväg 
40. Svenska Kyrkan har för avsikt att utöka kyrkogården vid 
Brämhults Kyrka. Det söks även många enskilda bygglov och 
förhandsbesked i området.

För att kunna möta framtida markanspråk finns ett behov 
av underlag, avvägningar mellan olika intressen och riktlinjer 
för lämplig markanvändning. Detta är bakgrunden till 
Kommunstyrelsens uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
upprätta ett planprogram för Östra Brämhult. 

Kommunstyrelsen gav 2015-06-15 § 318 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i nära samarbete med 
Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram 
för Östra Brämhult. Begäran grundar sig på att det i dagsläget 
finns ett stort exploateringstryck i de östra delarna av Brämhult. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-27 § 244 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
planprogram.

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 områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva 
lämpligheten för ny byggnation.

Inledning
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 (Läs mer sid 8). 

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 

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 natur- och kulturmiljövärden inom 
och i närheten av Östra Brämhult. Kartan visar en ungefärlig 
gräns av programområdet. 

Gällande detaljplaner (byggnadsplaner, stadsplaner och detaljplaner)
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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 
och ett stort område vid Främgärde, Sörbo och Brämhults kyrka 
som klassas som mycket högt värde för natur och rekreation, se 
karta.

Ordmolnet visar ord som workshopdeltagarna satte på Brämhult om 
platsen, framtida utbyggnad, utamaningar, möjligheter etc. 

Grönområdesplan 

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:20000

Process
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. 
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Förutsättningar
BEBYGGELESSTRUKTUR 
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 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 
jordbrukslandskapet uppe på drumlinen. Väster om Kyrkvägen 
finns en smal markremsa i sluttningen ner mot villaområdet i 
utkanten av drumlin. 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.

KOLLEKTIVTRAFIK

Brämhult har en god kollektivtrafikförsörjning med 
bussförbindelser var 10:e minut i högtrafik och därutöver var 
30: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 byggs nu (2018) längs 
södra delen av Kyrkvägen mellan Prästliden och Dammgatan. 
Tekniska förvaltningen planerar även att förlänga denna cykelväg 
ytterligare ett stycke norr om korsningen Dammgatan. y

Flygfoto över Brämhult villabebyggelse från 1970-talet. 

Kyrkvägen bjuder på vackra vyer i landskapet. 
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PÅGÅENDE PROJEKT
Nedanstående projekt är pågående detaljplaner och bygglov. 
Av dessa ligger kyrkogården inom utpekat natur- och 
kulturmiljövärde. Brämhult 11:1 och Kyllared ligger utanför 
utpekade naturvärden, dock går en spridningslänk genom 
Brämhult 11:1, vilken säkerställs i detaljplanen 

BRÄMHULT 11:1 M.FL. 

För fastigheterna Brämhult 11:1, 2:32, 4:2 och 4:5 pågår 
planarbete (uppdrag gavs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-
09-28). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerbostadshus. 
Planförslaget 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.

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. 

GÖTALANDSBANAN
Programområdet ligger inom de röda och gula korridorerna i 
utredningsområdet för Götalandsbanan, delen mellan Göteborg 
och Borås. Trafikverket överlämnade i augusti 2017 ett förslag till 
nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen. 
Transportplanen fastställdes av regeringen maj 2018. Detta 
innebär att byggstart för Göteborg-Borås sträckan ska påbörjas 
under perioden 2018-2029. I nuläget bedöms korridorerna inte 
som riksintresse för kommunikation. Vy från Kamgarnsgatan mot nordöst. 

Flygfoto från nordvästra Brämhult. Villaområde gränsar till gårdar på 
Främgärde.
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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 i mjuka former. En groddamm ska 
skapas i västra delen av området genom att dagvatten leds ut från 
passerande ledningar. 

En utsiktsplats och sittplatser på ett flertal ställen kommer att 
anordnas. I anslutning till utsiktsplatsen planeras en aktivitetsyta 
för både barn och vuxna. 

Mot villaområdet i söder utförs ett ca 20 meter brett grönområde 
utan gravplatser med varierande bestånd av träd och buskar. 

Kyllared 1:4 m. fl. Norr om detta område finns fornlämningar (Markerad 
med R). 

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. Norr om området 
sträcker sig ett sammanhängande stråk av barrskog från Myrås i 
väster, söder om Brämhults Kärra och kyrkogården och vidare 
österut med passage för människor och djur under riksväg 40. I 
detta stråk går även etapp 5 av Sjuhäradsleden mellan Rya åsar 
och Karlsaflogarna. Grönstråket ska bevaras som spridningslänk 
inom barrskogsnätverket och som  en grön buffert mellan 
planerat verksamhetsområde och Brämhult. Sjuhäradsleden 
tangerar planområdet och kan behöva dras om en kortare 
sträcka.

ANSÖKAN OM DETALJPLAN

FRÄMGÄRDE 1:18, KÄLLEDAL

Ansökan om planbesked har inkommit till kommunen med 
önskemål om att detaljplanelägga för ca 20 st enbostadshus 
alternativt radhus, på båda sidor väg 1799. Fastigheten ligger 
inom ett större område som på en översiktlig nivå pekats ut som 
Naturvärde odlingslandskap – livsmiljö och spridningslänkar 
för groddjur i Habitatnätverksanalysen. För att kunna bedöma 
lämpligheten med hänsyn till naturvärdet behöver en detaljerad 
naturvärdesinventering göras. Ärendet är under politisk 
behandling.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV

YMERGÅRDEN

Ymergården, norr om Brämhult, är ett populärt 
rekreationsområde med flera motionsspår, discgolfbana, boule, 
utegym och grillplats. Inom området bedriver Idrottsklubben 
Ymer sina sektioner inom orientering, frisbee, skidor, cykel, 
boule och motion. Intill Ymergården finns Borås skidstation, 
en konstsnöanläggning som iordningställer skidspår för 
längdskidåkning.

SJUHÄRADSLEDEN

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

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-Dammvägen. 

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.

RIDNING

Brämhults Ryttarsällskap har ett kollektivstall vid infarten till 
Brämhults kyrka. Föreningen anordnar tävlingar, hästhoppning 
och andra aktiviteter. 
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Vällbevarad jordkällare vid Lilla Brämhult. (foto: Kula HB)

Stenmur vid Främgärde. (foto: Kula HB) 

VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTURMILJÖER

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. 

• 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. 

• Kulturmiljöinventering har utförts inom planprogrammets 
område.

NATURMILJÖER

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 kartor 
och riktlinjer på sida 14-17).

KULTUR- OCH FORNLÄMNINGSMILJÖER

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 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 

Passagemöjligheten under Rv40 fungerar även som faunapassage, ett av 
fåtal ställen där djur kan korsa vägen
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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 14 som bygger på Habitatnätverksanalysen. 

RIKTLINJE 

Se specifika riktlinjer för landskapsobjektet på sid 18. 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

LIVSMILJÖ 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

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:

• 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.

• 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.

• Vid planering av ny bebyggelse främjas groddjurens 
aktivitetsområden och spridningsvägar 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

LIVSMILJÖ 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

LIVSMILJÖ 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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KULTURLÄMNINGAR

FRÄMGÄRDE-SÖRBO

Främgärde och Sörbos gamla inägomark (i östra delen av 
Främgärde och norr om Sörbo) 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 BEBYGGEL-

SEMILJÖER: 

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 2018 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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Programförslag

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 
Naturvärde - Odlingslandskap, - Lövskog och - Barrskog enligt 
Habitatnätverksanalysen, se sida 14-16. 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 13 och i Grönområdesplanen som mycket högt naturvärde 
se sid 6. Värdet utgörs till stor del av landskapbilden uppe på 
Brämhultsdrumlinen, vilket beskrivs närmare i avsnitt Landskap 
på sida 10.

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. 

• 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.

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, ger 
stöd för enstaka nya byggnader utanför tätortsbebyggelse. 

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.

• Landskapet är mycket känsligt för ny exploatering. Ny 
bebyggelse 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, se 
principskisser på sida 20.

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

• Därutöver gäller översiktsplanens riktlinjer för Naturvärden 
och Gröna strukturer.

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

RIKTLINJER: 

• Enstaka byggnader kan prövas under förutsättning att 
utpekade värden inom respektive naturvärde/habitat och 
dess spridininglänkar inte påverkas negativt. Värdena 
redovisas i avsnittet förutsättningar på sida 14-17. 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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RIKTLINJER FÖR NY SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

BOSTÄDER 

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.

PLACERING AV HUS I ODLINGSLADSKAP
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 endast ett område lokaliserats 
(pågående detaljplan för Brämhult 11:1, omr. A), inom vilket 
byggnation bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. Del 
av planområdet innehåller idag betesmark. Förutsättningarna 
för bedömningen är att bebyggelsen är samlad, möjliggör 
ett flertal bostäder och att bebyggelsen ansluter till befintlig 
tätortsbebyggelse med utbyggd infrastruktur. Inom Östra 
Brämhult bedöms det utifrån landskapsbild, naturvärden och 
möjliggörande av en sammanhållen tätortsavgränsning inte 
finnas några alternativa bättre lämpade platser för byggnation.

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”

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
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