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Planprogram för Östra Brämhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet för Östra Brämhult, under 

förutsättning att Kommunstyrelsens synpunkter beaktas.        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detta planprogram är att skapa underlag och ge riktlinjer för 

kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Östra Brämhult. 

Brämhult gränsar i öster till värdefulla natur- och kulturmiljöer samt områden 

av betydelse för landskapsbilden och för rekreation. Brämhult är också ett 

attraktivt bostadsområde och det finns ett stort intresse för byggnation. Det har 

därför bedömts finnas ett behov av riktlinjer för hur dessa intressen ska avvägas 

mot varandra. 

Som underlag för planprogrammet har en översiktlig kartläggning 

(habitatnätverksanalys) gjorts av olika livsmiljöer (naturtyper)och dess 

spridningslänkar som är av betydelse för olika arters överlevnad och därmed 

den biologiska mångfalden. Kultur- och fornlämningar har inventerats. Sen 

tidigare finns Naturdatabasen med inventerade klassade naturvärden och 

Grönområdesplanen med klassning utifrån både natur- och rekreationsvärdet. 

Riktlinjer föreslås i syfte att skydda värdefulla områden från 

åtgärder/byggnation som riskerar skada dess värden. 

Med hänsyn till ovanstående värden och andra planeringsaspekter som t ex 

kollektivtrafik och annan infrastruktur ger planprogrammet förslag på områden 

som bedöms som lämpliga för ny sammanhållen bebyggelse. Nya bostäder 

planeras redan inom ett markområde utmed Kyrkvägen, Brämhultshöjd och 

uppdrag finns för ett nytt verksamhetsområde vid väg 40 Kyllaredsmotet, 

(dessa redovisas som pågående projekt). Planprogrammet föreslår därutöver 

nya bostäder på ett mindre område vid Tyllgatan/Kärrarondellen, ett större 

område i slutet av/norr om Dammkullevägen och ett mindre område vid 

Flädergatan. Sistnämnda två områden har tillkommit efter programsamrådet i 

nov-dec 2018 och är anledningen till att planprogrammet skickas på förnyat 

samråd.  

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

kompletteras med en bedömning av programmets trafikpåverkan. För att öka 
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kvarboendemöjligheten på Brämhult skulle möjligheten till kompletterande 

bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om Dammkullevägen studeras. 

Kommunstyrelsen ansåg att området markerat (D), där det inkommit 

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

att kommunen inte har lämnat planbesked i ärendet. 

Kommunstyrelsen bedömer att programmet för området, benämnt som 

område A, inte är förenligt med Borås Stads vision för området. Detta då delar 

av området präglas av ett odlingslandskap med betande djur som är viktiga för 

områdets karaktär. Kommunstyrelsen gör avvägningen att bevarandet av 

områdets karaktär står över möjlighet till nybyggnation. Genomförda 

kulturmiljö- och kulturhistoriska inventeringar har även begränsats i sitt 

genomförande, vilket därmed kan ge en missvisande bild i den aktuella 

detaljplanen i sin nuvarande form. Kommunstyrelsen anser att delar av område 

A är av ett regionalt odlingslandskap värde samt att det utpekade området ingår 

i Brämhultsdrumlinjen.  

 

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

trafikalstring från planområdet på Brämhultshöjd, nytt planområde vid Damm-

kullevägen och verksamhetsområdet Kyllared. Till följd av inkomna synpunkter 

på detaljplanen för Brämhultshöjd, föreslås en stängning av Kyrkvägen söder 

om Sörbokrysset, vilket skulle innebära att genomfartstrafiken på Kyrkvägen 

styrs över till Dammkullevägen och Dammgatan. Kommunstyrelsen delar inte 

uppfattningen kring område A i programmet, vilket i sin tur gör att en 

ombyggnation av Kyrkvägen inte längre är nödvändig. En begränsning av 

Kyrkvägen för genomfartstrafik skulle även innebära längre körsträckor för 

boende i området och därigenom öka miljöutsläppen, vilket inte är en rimlig 

konsekvens. Kapaciteten på väg 40, i Kyllaredsmotet och i Brämhultsmotet 

bedöms vara tillräcklig för den prognosticerade trafiken. Planprogrammet 

kompletteras med information om trafiken.  

Kompletterande bostadsbebyggelse  
Möjligheten till kompletterande bostadsbebyggelse med lägenheter nordväst om 

Dammkullevägen enligt Kommunstyrelsens synpunkt har översiktligt studerats. 

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

pröva för byggnation. 

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

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

kanten av ett större sammanhängande område som i habitatnätverksanalysen 

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

är områdets värde för friluftslivet viktigt att beakta. Området innehåller många 

stigar vilket visar att det ändå används flitigt, troligtvis som rekreation av 

närboende.  
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En sammantagen bedömning är att det inte är lämpligt att pröva byggnation på 

i slutet av Dammkullevägen. Då detta inkräktar på friluftslivets intressen och på 

de naturvärden som är kopplade till habitatet för grodor.  

 

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

bort från planprogrammet enligt kommunstyrelsen synpunkt. I samband med 

att det tillagda planområdet norr om Dammkullevägen enligt ovan studerats, 

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

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

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

gemensam tillfart anordnas från Dammkullevägen. För avgränsningen mot 

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

den befintliga villabebyggelsen har.              

Beslutsunderlag 

1. Planprogram 2019-09-12 

2. Samrådsredogörelse 2019-09-12 

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

Beslutet expedieras till 

1. detaljplanering@boras.se BN 2015-1200 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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