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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. Brämhult är också ett attraktivt 
bostadsområde och det finns ett stort intresse för 
byggnation. Det har därför bedömts finnas ett behov av 
riktlinjer för hur dessa intressen ska avvägas mot varandra. 

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

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

Planprogrammet utgör underlag för prövning av detaljplaner, 
förhandsbesked och bygglov. Planprogrammet pekar ut 
pågående projekt och nya områden som bedöms som lämpliga 
att pröva för byggnation.

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

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

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

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

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

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

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

SBN beslutade 2019-08-29 i beslut § 234 att godkänna 
samrådsredogörelse 1 och sända det reviderade planprogrammet 
på förnyat samråd. Till detta beslut togs ett tilläggsbeslut 2019-
09-10 § 2061 att planprogrammet kompletteras med ett mindre 
område för bostäder vid Flädergatan.

SBN beslutade 2019-12-12 i beslut §373 att godkänna 
samrådsredogörelse 2 och planprogrammet.

ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 1 OCH 2

Planprogrammet var på samråd under nov-dec 2018. De 
viktigaste ändringara, vilka ledde till ett förnyat samråd var:

• Ett nytt bostadsområde föreslogs i slutet/norr om 
Dammkullevägen 

• Föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökades åt öster.

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

• Ett mindre område för bostäder tillkom vid Flädergatan.

Samtliga inkomna synpunkter, bemötande och ändringar finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse 1 godkänd 2019-08-29 
med tillägg 2019-09-10. 

Planprogrammet var på förnyat samråd, samråd 2, under 
september- oktober 2019. Efter samrådet pekades gläntan 
norr om Dammkullvägen, Kjellatorpet ut som lämplig för 
naturpark och friluftsliv. Därutöver har mindre ändringar och 
förtydliganden gjorts av planprogrammet. Samtliga inkomna 
synpunkter, bemötande och ändringar finns sammanställda i 
samrådsredogörelse 2, godkänd 2019-12-12. 

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

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

GÄLLANDE DETALJPLANER 

Gällande detaljplaner framgår av kartan bredvid.

VISION 2025

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

ÖVERSIKTSPLAN

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

Östra Brämhult utgör utkanten av staden där det råder stor 
efterfrågan på byggnation. I den sk. randzonen bör ny spridd 
bebyggelse undvikas och ny markanvändning prövas genom 
detaljplan för att säkerställa en avvägning mellan allmänna 
intressen.

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

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

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING

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

Gällande detaljplaner (byggnadsplaner, stadsplaner och detaljplaner)

Förutsättningar och förändringar

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

Bild från Kyrkvägen i Främgärde visar Brämhultsdrumlinens välvda form 
i landskapet.

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

DRUMLINERNA

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

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

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

DALGÅNGEN

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

YMER

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

Ymerområdet är under utveckling. Planprogrammet främjar 
friluftslivets intressen och ett stärkt föreningsliv. Det finns 
många olika aktiviteter i området och vissa intressen krockar, 
som t ex motionsspår som inte kan samutnyttjas med ridning.
Utvecklingen behöver därför ske koordinerat så att hänsyn tas till  
olika intresseanspråk. De åtgärder som görs behöver även ske i 
samklang med områdets höga natur- och kulturvärden. 

Kartan nedan visar med markering det område i anslutning 
till Ymer som i första hand används idag, och där det finns 
intresseanspråk för utveckling av friluftslivets intressen. Se även 
förslag för område Kjellatorpet, sid 24.

Kyrkvägen är en vacker och omtyckt väg för ridning och 
rekreation. Med föreslagen stängning av Kyrkvägen i korsningen 
mot Sörbovägen bedöms trafikmiljön förbättras för ridande och 
andra oskyddade trafikanter. Brämhults Ryttarsällskap har också 
behov av säkra ridvägar västerut mot Ymerområdet, vilket kan 
utredas vidare i samråd med tekniska förvaltningen.

MYRÅSSKOGEN

I Myråsskogen har Brämhults scouter sin föreningsstuga och 
scoutverksamhet. Brämhults bastuförening är belägna intill 
Myråsbäcken. Planer finns att anlägga en skolskog söder 
om Batikgatan. Söder om sjuhäradsleden finns en intressant 
fornlämning som utgör en 200 meter lång hålväg, en forntida 
ridväg. Denna skulle kunna lyftas fram och tillgängliggöras bättre 
genom en gångbro över bäcken som ansluter till cykelvägen upp 
mot Flädergatan.

SJUHÄRADSLEDEN

Sjuhäradsleden är en 14 mil lång vandringsled mellan Hindås och 
Mullsjö. I Brämhult passerar del av etapp fem förbi fornåkrar vid 
Ymergården, över Svinåsamossen, genom Myråsskogen, öster 
ut bakom Brämhults kyrka. Därefter fortsätter sjuhäradsleden 
under riksväg 40 och visare österut mot Karlsaflogarna. 

BORÅS SKIDSTADION

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

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

Vid Brämhults Ryttarsättskap
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Kyrkvägen

GRÖNOMRÅDESPLAN

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

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

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

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

UTREDNINGAR OM NATUR OCH KULTURMILJÖ

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

• Naturdatabasen bygger på naturvärdesinventering med 
klassning av naturvärden, se kartor sid 12,14 och 15.

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

• Kulturhistorisk inventering har utförts inom 
planprogrammets område, se karta sid 11.

HABITATNÄTVERKSANALYS

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

Habitatnätverksanalysen visar utbredning av livsmiljöer och 
viktiga spridningkorridorer dem emellan för respektive fokusart. 
Inom planprogrammet finns två större områden som har 
bedömts som särskilt värdefulla, dessa benämns kärnområden. 
Inom dessa kärnområden överlappar flera livsmiljöer varandra 
och naturmiljön är därför gynnsam för flera fokusarter (se karta 
Markanvändning och riktlinjer sid 23).

KULTURHISTORISK NVENTERING

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

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

Passagemöjligheten under Rv 40 fungerar även som faunapassage, ett av 
fåtal ställen där djur kan korsa vägen
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KULTURMILJÖER

FRÄMGÄRDE-SÖRBO (1)

Främgärde och Sörbos gamla inägomark (se röd inringad zon 1) 
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 (2)

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 (60) ut mot den tidigare utmarken. Lämningarna i 
lövskogsmiljön bedöms ha en upplevelsemässig potential. I 
närheten söder om Ymergården finns även annan intressant 
fornlämning, en kallmurad och välgjord varggrop som är 
intressant att lyfta fram.

BEBYGGELSELÄMNINGAR

Längs med Borhultabäcken påträffades flera välbevarade spår av 
dammar och kvarnbyggnader(43). Kvarn- och sågställen finns 
även utmed Myråsbäcken (46). Andra tidigare kända värdefulla 
bebyggelselämningar är Örnatorpet (38) söder om Brämhults 
kyrka med bevarad husgrund, brunn och inägomark samt vid 
Lilla Brämhult med flera husgrunder och en jordkällare (62).

KULTURHISTORISK VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH                   

BEBYGGELSEMILJÖER: 

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

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

Inom området finns också en enskild fastighet, Sörbo 1:10, 
Mossatorpet, som har utvärderats som kulturhistoriskt värdefull. 
I övrigt har ingen enskild fastighet inom planområdet pekats 
ut vid den inventering som gjordes av dåvarande Älvsborgs 

Länsmuseum 1998. Under 2020 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. 

Kulturhistorisk inventering från 2016. Nyfynd är numrerade och markerade som blå ytor eller svarta prickar. 
Tidigare kända fornlämningar (FMIS-objekt ) återges med gula ytor eller fornlämningssymbol.
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Naturvärde Odlingslandskap - Landskapsobjekt Brämhult med delobjekt utifrån Naturdatabasen.

LANDSKAPSOBJEKT BRÄMHULT 

ODLINGSLANDSKAP

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

RIKTLINJE LANDSKAPSOBJEKT BRÄMHULT

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

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

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

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

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

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

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

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

7. Solitära träd: klass III högt naturvärde
Kyrkomiljö med grova bokar, ekar, askar och 
björkar. Även grova sälgar och rönnar.
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NATURVÄRDE - LIVSMILJÖER OCH SPRIDNINGS-
LÄNKAR 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  LIVSMILJÖ GRODOR

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

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridningslänkar på kartan:

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

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

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

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

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

Livsmiljöer och spridningslänkar för fokusart groddjur utifrån Habitatnätverksanalysen.
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NATURVÄRDE LÖVSKOG

LIVSMILJÖER OCH SPRIDNINGSLÄNKAR            
FÖR MINDRE HACKSPETT

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

RIKTLINJE LÖVSKOG

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

VÄRDEN 

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

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

• Döda murkna träd värnas.

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

• Riksväg 40 är en stor barriär för spridning i nord-sydlig 
riktning, åtgärder bör prioriteras. Naturvärde Lövskog som livsmiljö för fokusart mindre hackspett utifrån Habitatnätverksanalysen - gröna ytor.

Landskapsobjekt Ymergården med delobjekt utifrån Naturdatabasen - markerade med svart linje.

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

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

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

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

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

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

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

3. Bokskog - klass III högt naturvärde

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

LIVSMILJÖER OCH SPRINDNINGSLÄNKAR         
FÖR BARRSKOGSMESAR

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

RIKTLINJE BARRSKOG

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

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridingslänkar på kartan:

• Gammal barrskog värnas.

• Flerskiktat och rikt busk- och trädskikt värnas.

• Fuktstråk värnas.

• Döda murkna träd värnas.

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

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

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

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

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

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

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

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

TRAFIKSTRUKTUR

BILTRAFIK

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

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

RIKSINTRESSE FÖR VÄG 40

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

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

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

VÄG 1797 OCH 1799 (SÖRBOVÄGEN)

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

KOLLEKTIVTRAFIK

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

GÅNG- OCH CYKELNÄTET

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

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

Flygfoto över Brämhult villabebyggelse från 1970-talet. 
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OFFENTLIG SERVICE 

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

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

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

TEKNISK FÖRSÖRJNING

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

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

MARK

GEOTEKNIK

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

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

VATTEN

ÖVERSVÄMNING

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

MILJÖKVALITETSNORMER

Exploateringsområdena avvattnas via bäckar och diken till 
Myråsbäcken som mynnar i Kransån, Lillån och slutligen i 
Viskan. Ökat vattenuttag planeras från Källedalsbäcken för 
produktion av konstsnö vid Ymer. Vandringshinder finns i 
Myråsbäcken vid bl a bastudammen. 

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

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

TILLSTÅNDSPLIKTIG VATTENVERKSAMHET

Att utföra arbeten eller anlägga en anläggning i ett vattenområde 
är en vattenverksamhet, t ex att anlägga en trumma, dike eller 
damm. Med vattenområde avses område som täcks av vatten 
vid högsta förutsägbara vattenstånd. Marken vid sjöar och 
vattendrag kan räknas som vattenområde.Vattenverksamheter 

hanteras olika beroende av omfattning, vattenverksamheter av 
större omfattning är tillståndspliktiga och då ansöker man om 
tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vattenverksamheter av 
mindre omfattning är anmälningspliktiga och anmälan lämnas då 
in till Länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsens vattenavdelning för 
samråd och vägledning om 11 kapitlet miljöbalken.

STÖRNINGAR

RISK

Väg 40 är rekommenderad transportväg för farligt gods. Vid 
planering av byggnation inom 150 meter från vägen (vilket berör 
verksamhetsområde för Kyllared) ska Borås Stads översiktliga 
riskanalys användas för att beakta riskerna.

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

BULLER OCH VIBRATIONER

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

KONSEKVENSER

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

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

PÅGÅENDE PROJEKT

A. KYRKVÄGEN, BRÄMHULTSHÖJD

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

Del av planområdet har använts för bete. Denna betesmark 
bedöms inte vara sådan brukningsvärd jordbruksmark som är 
skyddad i miljöbalken. Skälet är att marken antingen omfattas 
av detaljplan (planlagt som allmän plats plantering) eller 
att den inte är taxerad som jordbruksenhet. Marken skiljs 
från övrig åkermark av Kyrkvägen, och har en begränsad 
area och en oregelbunden form. Bebyggelse här skulle inte 
motverka ett rationellt jordbruk i ett större perspektiv för den 
omkringliggande åkermarken. 

Om en annan tolkning skulle göras av ifall någon del av 
marken är brukningsvärd jordbruksmark så blir nästa fråga om 
föreslagen byggnation är ett väsentligt samhällsintresse. Borås 
Stad anser att så är fallet och att det är tillräckligt utrett att det 
inte finns annan mark som kan tas ianspåk för detta. Lämpliga 
lokaliseringar för byggnation har utretts och pekats ut i stadens 
översiktsplan från 2018. Översiktsplanens mål är att bygga en 
tät, sammanhållen och blandad stad med god hushållning med 
mark och infrastruktur. Alternativa lokaliseringar för byggnation 
har övervägts i staden som helhet, varvid flera tidigare utpekade 
områden i översiktsplanen från 2006 valts bort. Brämhultshöjd 
ligger inom övrig stads-/och tätortsbebyggelse i översiktsplanen. 
Det innebär att området bedömts som lämpligt för bostäder med 
inslag av annan användning. Området utgör en förtätning i den 
långsmala markremsan mellan Kamgarnsgatan och Kyrkvägen 
och bidrar till en sammanhållen bebyggelse och ett yteffektivt 
markutnyttjande.

B. BRÄMHULTS KYRKOGÅRD

Svenska kyrkan har fått bygglov för att utvidga kyrkogården 
vid Brämhults kyrka åt väster. Området kring Brämhults 
kyrka har högt kulturhistoriskt värde och överlappas med en 
spridningslänk för groddjur, vilket man tagit hänsyn till i arbetet 
med utbyggnaden. 

Den nya kyrkogårdsdelen kommer att få en parkkaraktär med 
belysta promenadvägar. En groddamm skapas i västra delen av 
området dit dagvattenet leds. Dammen omges av kullar med 
sten och stock för att skapa en miljö anspassad till grodor och 
andra smådjur. På kullen vid den gamla järnframställningsplatsen  
utförs en en utsiktsplats med flera sittplatser och i anslutning till 
kullen en aktivitetsyta för både barn och vuxna. På så sätt blir 
kyrkogården en naturlig mötesplats.

Programförslag

C. VERKSAMHETSOMRÅDE KYLLARED

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

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

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

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

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

TYLLGATAN, DEL AV BRÄMHULT 4:2

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

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

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

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

Planområdet berör en fossil åkeryta, som hittades i kulturmiljö-
inventeringen från 2016. Fortsatt arkeologisk utredning behöver 
göras i samband med planläggning.

DAMMKULLEVÄGEN, DEL AV FRÄMGÄRDE 1:20 M FL

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

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

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

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

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

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

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

Ett mindre område längs Flädergatans östra sida ca 3000-8000 
kvm, bedöms som lämpligt att pröva för föreningsverksamhet 
samt för bostadsändamål. Lämplig byggnadshöjd är max två 
våningar. Tillfart sker via Almgatan.

Myråsskogen används för närrekreation. Här finns Brämhults 
scoutstuga vid Flädergatan, Brämhults bastuförening i slutet 
av Bastugatan intill Myråsbäcken och Sjuhäradsleden passerar 
genom skogen. En skolskog planeras att iordningställas i skogen 
söder om Batikgatan. Det finns kulturhistoriska lämningar; tre st 
kvarn- och sågställen utefter Myråsbäcken och en fornlämning 
som utgör en 200 meter lång hålväg, vilket är en forntida ridväg. 

Översiktsplanen anger övrig stads- och tätortsbebyggelse och ger 
därmed stöd för byggnation av ett större område än vad som 
pekas ut i planprogrammet, dvs ca 100 meter sydost om den 
befintliga villabebyggelsen vid Flädergatan, Bastugatan, Batik- 
och Mönstergatan. 

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

Med hänsyn till att Myråsskogen används för närrekreation och 
för dess naturvärden bedöms att ett mindre område, än vad som 
anges i översiktsplanen, är lämpligt att pröva för byggnation. 

Utpekat område är i direkt anslutning till och ca 50 meter in från 
Flädergatan. Söder om av scoutstugan utgörs området av en 
öppen grusyta på utfylld mark. Området avgränsas mot söder 
av gång- cykelvägen ner mot Dammgatan och Kyllaredsmotet. 
Ett avstånd om minst 40-50 meter bevaras som naturmark i 
anslutning till Myråsbäcken. 

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

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

RIKTLINJER FÖR VÄRDEKÄRNA 1 OCH 2: 

• Områdena bör i första hand undantas från exploatering. 
Byggnader kopplat till jordbruk och djurhållning 
samt för föreningsverksamhet och idrott kan prövas 
under förutsättning 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 FÖR ZONER MED KULTURLÄMNINGAR  

• 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.

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

RIKTLINJER FÖR LANDSKAPSOBJEKT BRÄMHULT

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

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

Utanför Brämhults befintliga och planerade tätortsbebyggelse 
finns stora sammanhängande natur- och odlingslandskap som 
har betydelse för; 

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

• Det kulturhistoriska värdet i fornlämningstäta områden.

• Landskapsbild och rekreation.

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

Följande områden har ett bevarandevärde och bör i möjligaste 
mån skyddas mot ny byggnation. Enstaka nya byggnader kan 
tillkomma om nedan beskrivna värden inte riskerar att skadas. • Gårdarna på drumlinen, särskilt Sörbo med den 

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

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

• Därutöver gäller översiktsplanens riktlinjer för Naturvärden 
och Gröna strukturer.

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

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN MED NATURVÄRDE: 

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

Främgärde Lönnebo är ett bra exempel på en traditionell byggnadsvolym 
med förhöjt väggliv, 27-30 grader taklutning och rött tegeltak.

RIKTLINJER FÖR BYGGNATION UTANFÖR  
TÄTORTSBEBYGGELSE
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PLACERING AV HUS I ODLINGSLANDSKAP

Vid byggnation av hus i odlingslandskap bör nya hus placeras 
i skogsbryn där byggnaderna inte tar brukningsvärd mark i 
anspråk eller bryter de öppna vyerna. 

Utgångsläge

Placering av nytt hus i skogsbrynet.

Vy från en gård i Främgärde 

SKYDD AV JORDBRUKSMARK I MILJÖBALKEN

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

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

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

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

GENERELLT BIOTOPSKYDD

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

NY NATURPARK

KJELLATORPET

Området är beläget norr om Dammkullevägen i direkt anslutning 
till busshållplatsen Ripgatan. Härifrån går en grusväg och ett 
stigstråk upp till Ymers friluftsområde. 

Kjellatorpet är benämningen på gammalt soldattorp som tidigare 
fanns på platsen. Idag finns en glänta kvar i skogen och spåren 
av gårdens tidigare öppna odlingsmark håller på att växa igen. 
På 70-talet när Brämhult var nybyggt, spelade barnen fotboll här 
och marken hölls öppen av närboende som klippte gräset. 

Det finns potential att åter lyfta fram platsens naturvärden 
genom att röja marken, gynna lövträden och bevara den 
öppna ängsmarken genom årlig slåtter. Genom området rinner 
Åsabäcken ihop med Källedalsbäcken. Skidstadion tar vatten 
från Källedalsbäcken till sin konstsnöanläggning. 

Området bedöms som lämpligt att restaurera som en allmän 
naturpark och som en fin entré till Ymerområdet. Området 
kan med fördel användas för föreningsverksamhet kopplat till 
friluftsliv. 

Inringat område Kjellatorpet, iordningställande av naturpark föreslås.
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Följande utredningar utgör underlag för planprogrammet:

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

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

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

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

Trafikutredning Östra Brämhult (Sweco 2019-07-10)

Utredningar 

Kjellatorpets öppna marker, ortofoto från 1970-talet.
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