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Sammanträde med Jävsutskott
Tid:

2021-05-26, kl. 11:30

Plats:

Väktaren, Rådhuset, Alingsås
Jävsutskottet startar efter kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde.

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Jävsutskottet - Bygglov för ombyggnad av rötkammare Sörhaga 2:1
(Nolhaga allè) (2021-182), 2021.265 KS

2.

Jävsutskottet - Bygglov för tidsbegränsad åtgärd uppställning av
byggbodar Sörhaga 2:1 (Nolhaga allé 22) (2021-183), 2021.263 KS

3.

Jävsutskottet - Centrum 1:17, bygglov för uppställning/uppsättning av
skylt (2020-991), 2021.264 KS
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Sörhaga 2:1 (Nolhaga allè)
(2021-182)
1
2021.265 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-18
Anna-Catalina Sidea

Samhällsbyggnadsnämnden

2021.139 SBN

Bygglov för ombyggnad av rötkammare SÖRHAGA 2:1
(NOLHAGA ALLÉ 22) (2021-182)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-03-02 och avser Bygglov för ombyggnad av rötkammare på fastigheten
SÖRHAGA 2:1 (NOLHAGA ALLÉ 22).
Åtgärden innebär ombyggnad av befintlig rötkammare enligt projektbeskrivningen. I första
skede kommer att byggas om RK2, under ombyggnad av RK2 kommer RK1 vara i drift. När
RK2 är ombyggd och tas i drift ska dess funktion utvärderas inför ombyggnaden av RK1.
Ombyggnaden görs för att befintliga rötkammare ska vara i drift tills helt nya rötkammare är
byggda, därefter kommer byggnaden att rivas.
Förutsättningar
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan DP 170, Detaljplan för
Alingsås Nolhaga Park, laga kraft den 14 februari 2012.
Bestämmelserna som gäller för området innebär att marken får användas för reningsverk,
högsta totalhöjd i meter 12 m, prickmark får inte bebyggas.
Yttrande
Ärendet remitterades till Miljö och Räddningstjänsten.
Remissvar från Miljö inkom 2021-04-16, se bilaga 2.
Sökanden fick tillfälle att bemöta remissvar, efter det hade lämnats in en bullerutredning,
riktvärden som projektet ska förhålla sig till är 40 dBA ekvivalent ljudnivå.
Remissvar från Räddningstjänsten inkom 2021-04-21, se bilaga.
Kontakt hade skett mellan Räddningstjänsten och sökande, sökande hade lämnat in en
reviderat PM, se bilaga 3.
Bedömning
Ansökta åtgärden strider inte mot gällande detaljplan.
Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Positivt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL).
Utsedd kontrollansvarig är: Peter Bloom, Byggrådet i Väst AB, Borås.
K-behörighet. Kiwa Swedcert (certifieringsorgan). Giltig t o m 2022-09-17.
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Avgift
Avgiften för lovet är 20 392 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2021-03-16. Den lagstadgade
tidsfristen för handläggningen på 10 veckor gäller t.o.m. 2021-05-22.
Handläggningstiden kommer eventuellt förlängas innan 2021-05-22.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt
11 kap 51 § PBL.
Tekniskt samråd ska hållas. Beträffande tidpunkt, kontakta kommunens byggnadsinspektör
Håkan Söderberg på telefon 0322- 61 62 73.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).
Beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan
Anmälan om kontrollansvarig
Projektbeskrivning
Situationsplan
Foton
Planritning, markplan
Planritning, takplan
Fasadritning
Sektionsritning
Fasad-, plan-, sektion, bef
Planritning, markplan, bef
Planritning, takplan, bef
Sektionsritning bef
Mejl
PM rev
Bullerutredning

Ankomststämplad
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-16
2021-03-25
2021-04-16
2021-04-21

Sida 4 av 77

Bilagor
Bilaga 1-Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2-Remissvar från Miljö
Bilaga 3-Remissvar från Räddningstjänsten
Bilaga 4-Hur man överklagar

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Kontrollansvarig (peter@byggradeta.se); Fastighetsägare (om annan än
sökanden); Sakägare fk (Bananen 4, Bollhuset 1, Centrum 1:1, 1:17; Hjulet 1, Hyacinten 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; Noltorp 1:1, 1:2, 1:5, 1:6; Syrenen 2, 3, 4, 7;
Sörhaga 1:17, 1:19, 1:27, 1:3, 1:32, 1:4, 1.7, 2:2, 2:3, 2:4; Violen 1, 2); Byggnadsinspektör
(hakan.soderberg@alingsas.se), GIS fk, PoIT, Akten

Sophia Cohen
Bygglovschef

Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
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Delegationsärende
2021-195

Datum:
Diarie nr:
Beteckning:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2021-04-16
2021-821
Sörhaga 2:1
Malin Karlsson
0322-61 72 84
Malin.Karlsson2@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Sveagatan 12
44181 Alingsås

Yttrande över samhällsbyggnadsnämndens remiss om
bygglov för ombyggnad av rötkammare på fastigheten
Sörhaga 2:1, Alingsås kommun.
Ert ärendenummer: LOV 2021-000182

Yttrande
Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot planerad åtgärd under förutsättning att
det säkerställs att villkor 16 i tillståndet för Nolhaga reningsverk, gällande buller från
verksamheten, fortsatt kan innehållas.
I beskrivning av projektet uppges att ljudvolymen från fläkten på
gasmembranklockan är 70 dB då ljudhuv installeras och att någon ytterligare
bullerdämpande åtgärd därför inte bedöms behövas. Det framgår inte hur denna
bedömning gjorts. Fläkten har kontinuerlig drift och i gällande bullervillkor för
verksamheten anges att ekvivalent ljudnivå vid bostäder inte får överskrida 40 dB(A)
nattetid. Miljöskyddsnämnden anser att ett underlag som visar beräknad ljudnivå vid
bostäder behöver tas fram för att säkerställa att villkoret kan innehållas under alla
tider på dygnet även efter att planerad åtgärd utförts.
Beskrivning av ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat en remiss angående anmälan om bygglov
för ombyggnad av rötkammare på fastigheten Sörhaga 2:1 i Alingsås kommun som
miljöskyddsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över.
Motivering av yttrande
I villkor 16 för Nolhaga reningsverk framgår följande:
Buller från verksamheten får inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå
vid bostäder än:
50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 07.00-18.00
40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00
45 db(A) övrig tid
Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst
55 dB(A) vid bostäder.
De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras genom mätning vid
bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning
vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske så snart

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
Sida 60322-61
av 77 60 00
Telefon (växel):

miljo@alingsas.se
alingsas.se

Dnr LOV 2021-000182 – Ankom 2021-04-16
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det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade
bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.
Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder
vidtas så att värdet kan klaras senast vid den tidpunkt som
tillsynsmyndigheten bestämmer.

För miljöskyddsnämnden
Malin Karlsson
Miljöskyddsinspektör
Kopia till:

samhallsbyggnad@alingsas.se
anna-catalina.sidea@alingsas.se
Delegationsbeslutspärm

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
Sida 70322-61
av 77 60 00
Telefon (växel):

miljo@alingsas.se
alingsas.se

Datum: 2021-04-14
Handläggare
Anders Dahn
anders.dahn@avrf.se
0322-616163

Dnr: 2021-000257

Samhällbyggnadskontoret
Er handläggare: Anna-Catalina Sidea
Er beteckning: LOV 2021-000182

Yttrande om bygglovsansökan gällande ombyggnation av
rötkammare på Nolhaga Reningsverk.
Kommunens diarienummer: LOV 2021-000182.
Verksamheten finns på Sörhaga 2:1.
Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av bygglovsansökan för rubricerad
verksamhet.
Underlag vid granskning har varit:
 PM (Riskutredning), daterad 2020-02-19.
 Ritningar mm.
 Beskrivning av projektet.
 Kontakt med Christer Sandqvist MSB.
 Telefonsamtal med Mikaela Mûnoz Eliasson från kretsloppsavdelningen samt Torvald Krantz
från verksamheten.
Räddningstjänsten blev kontaktad av Torvald Krantz i oktober 2019 för att titta på en ombyggnation av
rötgasanläggningen. Den nuvarande rötkammare 2 läcker vatten från vattenlåset vilket kan resulterar i
att rötgasen läcker ut, då valde man att stänga ner rötkammare 2. Detta gjordes och vi kontaktade
även Christer Sandqvist på MSB gällande detta. Han gav ett svar som vara att PM (riskutredningen)
skulle ta hänsyn till AFS 2016:1. Övrigt hade han/ vi inga synpunkter.
Detta har uppdaterats i PM (riskutredningen)

Bedömning
Räddningstjänsten har följande bedömning av bygglovsansökan:
Räddningstjänsten har inget emot att bygglov för ombyggnation av rötgasanläggningen ges.
Övrigt:
Räddningstjänsten vill kontinuerligt har uppdatering hur byggnationen går samt även göra
regelbundna platsbesök under ombyggnationen.
Viktigt att den nya anläggningen inte medför att nuvarande tillstånds mängd överstigs. Om så
är fallet måste nytt brandfarlig vara tillstånd sökas.
Nuvarande tillstånd giltigt till 2026-10-13.

Med vänlig hälsning
Tillsynsförättare
Anders Dahn

Kvalitetsgranskad av
Tillsynsförättare
Mikael Hagberg

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Tomasgårdsvägen 1
Telefon: 0322-61 60 00
raddningstjansten@alivar.se
www.alivar.se
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Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Tomasgårdsvägen 1
Telefon: 0322-61 60 00
raddningstjansten@alivar.se
www.alivar.se
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1. Bakgrund
Rötkammare 2 (RK2) vid Nolhaga avloppsreningsverk är sedan en tid tillbaka tagen ur drift. Orsak
härtill är att det är läckage i vattenlåset till den ovanpåliggande gasklockan. Vattnet rinner ned i
rötkammaren och om inte påfyllning sker kontinuerligt kan det läcka ut rötgas. Detta medför att det
för närvarande endast är RK1 som är i drift, vilket innebär halverad kapacitet för rötning av
producerat slam vid verket.
I samband med samverkansprojektet Nolhaga 4.0 mellan Alingsås kommun, Peab och Veolia är det
planerat att anläggas en helt ny slambehandlingsanläggning där även nya rötkammare kommer
byggas. Då detta kan förverkligas inom tidigast 5-10 år har det bedömts angeläget att få igång båda
de befintliga rötkamrarna. Detta kommer dels innebära att dubbla mängden slam kan stabiliseras,
dels en reducerad mängd slam att avyttra samt även en fördubblad rötgasproduktion vilket i sin tur
radikalt kommer minska oljebehovet vintertid för uppvärmning av lokaler.
Åtgärderna som beskrivs nedan gäller för RK2 som ska byggas om i första skedet. RK1 kommer att
vara i drift under ombyggnaden av RK2. När RK2 är ombyggd och kan tas i drift ska funktionen av RK1
utvärderas. Bedöms en ombyggnad av RK1 vara nödvändig görs ombyggnaden av RK1 på samma sätt
som RK2. Ombyggnaden görs för att befintliga rötkammare ska vara i drift tills helt nya rötkammare
är byggda. Därefter kommer byggnaden att rivas.
Innan det beslutades att förlägga den nya gasklockan ovanpå RK2 diskuterades det även att anlägga
en gasklocka på en betongplatta på mark. Detta förkastades dock på grund av att framtida
markanvändning ännu inte är fastställd samt att gällande tillstånd för gasklockans placering är
ovanpå RK2.
2. Åtgärder
Den befintliga gasklockan av metall demonteras och ersätts av en membrangasklocka. Väggar och tak
över RK2 rivs för att ge plats för den nya gasklockan som därmed blir placerad utomhus. I
överbyggnaden på takplanet anläggs en ny yttervägg mot den nya gasklockan.
Gasmembranklocka
En ny gasmembranklocka med en diameter av 5,8 m och höjd av 3,0 m installeras på takplanet. Det
har förutsatts att gasklockan kan installeras på befintlig betongsarg ovanför RK2.
Gasmembranklockan består i princip av ett innermembran, ett yttermembran och en fläkt. Fläkten
har kontinuerlig drift och tillser att yttermembranet alltid är uppblåst, den jobbar mot ett gastryck av
25 mbar. Innermembranets läge varierar mot aktuell gasproduktion och gasuttag. En nivågivare med
laserteknik installeras för övervakning av innermembranets position. För att förhindra att
innermembranet faller ned i slammet installeras ett nät av spännbanden på insidan betongsargen på
rötkammartoppen.
Till gasmembranklockan installeras en tryckhållningsventil där luften från fläkten blåses ut. Denna
förses med ljudhuv för att undvika buller i närområdet. Fläkten installeras invändigt på plan D och
förses med ljudhuv. Leverantören har angivit att ljudvolym vid fläkten är 70 dB då ljudhuv installeras,
någon ytterligare bullerdämpande åtgärd bedöms därför inte erfordras. Från fläkten dras en slang
genom ytterväggen och ansluts till gasklockans yttermembran. Fläkten är ATEX-klassad.
Ett dubbelverkande hydrauliskt säkerhetskärl installeras bredvid gasmembranklockan utvändigt på
takplanet. Säkerhetskärlet förses med en vatten-glykolblandning (50/50) för att undvika frysning. Vid
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Beskrivning av projektet – Ombyggnad av rötkammare

ett (över)tryck av 30 mbar och vid ett (under)tryck av –4 mbar har säkerhetskärlet en kapacitet av
150 m3/h. Vätskan evakueras inte från säkerhetskärlet vid ett eventuellt över-/undertryck.
Vätskenivån i kärlet åskådliggörs genom synglas som kontrolleras ca 1 gång/vecka. Säkerhetskärlet
ansluts med en ledning DN150 mot rötkammartoppens betongsarg där håltagning utförs.
3. BYGGÅTGÄRDER
Takplan och RK2
En temporär invändig vägg reses mot RK1 med beklädnad av mineritskivor. Väggen utförs så tät som
möjligt för att undvika gasemissioner.
Befintligt tak, telferbalk och väggar över RK2 rivs, även fönsterpartier.
En byggställning monteras på utsidan av RK2.
En ny yttervägg uppförs mot RK2 från tegelvägg till tegelvägg. Väggen förses med ytterdörr för
passage ut till gasmembranklockan. Väggen utförs med stålreglar, mineralull och med beklädnad av
mineritskivor eller likvärdigt på in- och utsida.
Befintligt tak anpassas så att det bildar ett takutsprång över den nya ytterväggen. Takutsprånget
förses med hängrännor och stuprör.
Ett räcke monteras runt RK2 mot den fria ytterkanten, räcket förses med sparklist.
En byggställning reses inne i RK2.
Hål i bjälklag efter demonterade gasledningar DN125 igengjutes (2 st.).
Hål 150 mm borras i betongkrage över RK2 för installation av gasledning till säkerhetskärl.
Befintliga träluckor (8 st.) över RK2: träluckor demonteras och ersätts med aluminiumdurk som
bultas mot btg-golv och tätas.
Vid befintliga uppgjutna luckor (3 st.) över RK2 demonteras plåtdurkar och ersätts med överfalsade
ABAT-luckor. Vid nedstigningslucka installeras även ett skyddsgaller.
Den större sprickan/dilationsfog i btg-golvet mot RK2 igenfylles med drevning och silikonfog.
Btg-golv över RK2 lämnas utan ytbehandling.
För vattenavrinning från det fria området över RK2 borras mindre hål snett genom betongen för
avledning. På baksidan av RK2 monteras vattenutkastare för fritt fall till mark, på framsidan monteras
hängrännor och stuprör.
Krönplåt monteras vid ny överkant för plåtbeklädnad runt RK2.
Markplan
Btg-fundament under befintligt omrörarpump vidgas till mått ca 1100*900 mm för anpassning till
nytt pumpstativ.
Befintlig gallerdurk anpassas mot det vidgade btg-fundamentet.
Befintligt rörstöd av btg demonteras.
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Mikaela Muñoz Eliasson
Byggr systemkonto
Komplettering Sörhaga 2:1/ Rötkammare - Ärende: [LOV 2021-000182:784763]
den 25 mars 2021 13:46:48

Hej Anna-Catalina,
Både RK2 och RK1 skall byggas om. Åtgärderna som beskrivs i beskrivningen av projektet är framtagna i
första hand för RK2 som ska byggas om i första skedet. RK1 kommer att vara i drift under ombyggnaden av
RK2. När RK2 är ombyggd och tas i drift ska dess funktion utvärderas inför ombyggnaden av RK1.
Ombyggnaden görs för att befintliga rötkammare ska vara i drift tills helt nya rötkammare är byggda, därefter
kommer byggnaden att rivas.
Det är ingen sekretess på handlingarna.
Mikaela Muñoz Eliasson
Projektledare
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Kretsloppsavdelningen
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 62 41
E-post: Mikaela.MunozEliasson@alingsas.se
www.alingsas.se
-----Ursprungligt meddelande----Från: Byggr systemkonto
Skickat: den 24 mars 2021 14:40
Till: Mikaela Muñoz Eliasson <Mikaela.MunozEliasson@alingsas.se>
Ämne: Sörhaga 2:1/ Rötkammare - Ärende: [LOV 2021-000182:784763]
Hej Mikaela,
Vänligen se bifogad fil angående kompletteringar.
Med vänlig hälsning,
Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 71 53
anna-catalina.sidea@alingsas.se
Ärende: [LOV 2021-000182:784763]
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Dnr LOV 2021-000182 – Ankom 2021-04-21

Nolhaga 4.0

PM bullerberäkning Fläkt RK 2

Datum

2021-04-20
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1.

Omfattning och utförande
Nolhaga Reningsverk ska renovera befintliga rötkammare och då installera en
fläkt, alternativt två fläktar, på ovansidan av dessa, se figur 1 nedan samt svart
pil för var placering av fläktar. Fläktarna kommer vara igång dygnet runt.
Gasklockorna har en höjd av ca 11 meter idag. Cirka 280 meter därifrån finns idag
bostäder, se röd pil i figur 1 nedan.
En ljudberäkning har gjorts, vilket endast tar hänsyn till fläktarnas höjdläge samt
avståndet till bostäderna. Beräkning har gjort med en fläkt igång samt med två
fläktar igång samtidigt. Beräkning har utförts vid fasad på den närmaste bostaden
på ett avstånd av 280 meter. Beräkningen visar med en fläkt igång ljudnivån 24
dBA vid fasad, samt med två fläktar igång 27 dBA vid fasad, se figur 2.
Beräkningarna har använt indata 82 dBA från leverantör, se tabell 1.
De riktvärden som projektet ska förhålla sig till är 40 dBA ekvivalent ljudnivå,
vilket klaras med två fläktar igång.

Figur 1.

1 av 2

Nolhaga 4.0
Bullerberäkning RK1 och RK2
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Figur 2. Ljudutbredning 2 meter ovan mark samt fasadberäkning.

1.1

Beräkningsmetod och indata
Beräkningarna har utförts med programmet soundplan 8.2. Beräkningarna av
buller är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt
industribuller, DAL32 (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from
industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr
32, Lyngby, Danmark 1982). Markabsorptionen sattes till fullt reflekterande.
Tabell 1. Indata fläkt.

Summa 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
dB(A) 82

49

67

76

75

74

75

72

69
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Bullerberäkning RK1 och RK2
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2020-02-19
Rev 2021-04-15

1

Uppdragsnummer

Upprättad av

Granskad av

13006645

Erik Lundborg

Markus Glenting

Omfattning
Detta projekt innefattar upprustning av befintlig rötkammare inom Alingsås
avloppsreningsverk inom Alingsås kommun. Anläggningen är väster om staden i området
Nolhaga. Reningsverket utvinner biogas genom rötning av avloppsslam för uppvärmning
av anläggningen, varav restprodukterna kan användas som biogödsel.

Denna PM omfattar ombyggnation av anläggningen genom att toppen av ena cisternen
byts ut från ett flytande lock i stål till ett membran. Dokumentet syftar till att utreda
eventuell påverkan på riskerna kring anläggningen och befintliga delar.
Ombyggnationen av rötkammare ska följa aktuella regler och krav för utformning och
tillståndsplikt för biogasanläggningar enligt nedan:
▪

Boverkets byggregler kapitel 5 i BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS
2017:5.

▪

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

▪

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd för
hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3).

▪

Energigasnormen, EGN 2014.

▪

Anvisningar för biogasanläggningar, BGA 2017.
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PM

Då denna utrednings syfte är att utreda påverkan på anläggningen läggs fokus på de
delar av lagar och regler som är aktuella för ändamålet.

2

Befintlig konstruktion
Befintlig konstruktion har flytande lock av stål på båda rötkammarna. Konstruktionen är
uppbyggd på sådant sätt att de båda kammarna är en enhet. Pumpar, rördragningar,
ventiler och tillträdesväg med trappa för underhåll är belägen mellan de bägge
rötkammarna. Teknik och trappa mellan rötkammarna är inbyggt med väderskydd.

3

Avstånd till gasbehållare inom anläggning
I Tabell 1 ses de rekommenderade minsta avstånd inom produktionsanläggning för
betryggande placering mellan gasbärande anläggningsdelar (BGA 2017). Om ny
rötkammare av membran ska uppföras intill en rötkammare av stål ska de uppföras enligt
tabell (orange markering) med ett skyddsavstånd på 11 meter till rötkammare av typen
membran. Avstånd mellan huvudbyggnad och rötkammare är 20 meter. Syftet med
kraven är att säkerställa att brandspridning ej sker mellan olika anläggningsdelar.
Tabell 1.

Gasbehållare1
(exempelvis
rötkammare,
gasklocka,
blandningstank,
lager för rötat
material)

Byggnad
(inom produktionsanläggning)2

Annan gasbehållare

Brännbar
fasad3

Obrännbar
fasad4

EI 60avskiljning5

Membran

Stål

Betong

Membran

18 m

18 m

9m

14 m

11 m

4m

Stål

9m

7m

4m

11 m

4m

4m

Betong

6m

6m

3m

4m

4m

2m

1Med

gasbehållare avses kärl som lagrar/innehåller gas i produktionssteget.
byggnad inom produktionsanläggningen, där personerna kan förväntas känna till riskerna
med brandfarlig gas.
3Fasad ska uppfylla krav i Boverkets byggregler för respektive byggnadsklass.
4Material i lägst A2-s1,d0 (inklusive dörrar). Oskyddade fönster, ventilationsöppningar och andra
öppningar tillåts ej mot riskkällan.
5Byggnad med brandklassad fasad i klass EI 60 (detta gäller fasad mot riskkällan), samt obrännbar
taktäckning klass A2-s1,d0 eller taktäckning i lägst klass BROOF (t2) på obrännbart underlag.
2Avser
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Påverkan som också behöver undersökas är risken för brandspridning till andra
byggnader.
Ny utformning av topp på den ena rötkammaren kan liknas med utformningen av en
membranklocka, och riskavstånden mellan rötkammare och annan byggnad inom
anläggning ska då uppgå till minst 18 meter, se blå markering.
Tabell 2.

Gasbehållare1
(exempelvis
rötkammare,
gasklocka,
blandningstank,
lager för rötat
material)

Byggnad
(inom produktionsanläggning)2

Annan gasbehållare

Brännbar
fasad3

Obrännbar
fasad4

EI 60avskiljning5

Membran

Stål

Betong

Membran

18 m

18 m

9m

14 m

11 m

4m

Stål

9m

7m

4m

11 m

4m

4m

Betong

6m

6m

3m

4m

4m

2m

1Med

gasbehållare avses kärl som lagrar/innehåller gas i produktionssteget.
byggnad inom produktionsanläggningen, där personerna kan förväntas känna till riskerna
med brandfarlig gas.
3Fasad ska uppfylla krav i Boverkets byggregler för respektive byggnadsklass.
4Material i lägst A2-s1,d0 (inklusive dörrar). Oskyddade fönster, ventilationsöppningar och andra
öppningar tillåts ej mot riskkällan.
5Byggnad med brandklassad fasad i klass EI 60 (detta gäller fasad mot riskkällan), samt obrännbar
taktäckning klass A2-s1,d0 eller taktäckning i lägst klass BROOF (t2) på obrännbart underlag.
2Avser

Aktuellt avstånd mellan Rötkammare och Huvudbyggnaden är 19,7 meter, se figur nedan,
vilket uppfyller rekommendationerna gällande skyddsavstånd enligt BGA 2017.

Figur 1. Urklipp från översiktsplan upprättad 1970 av VBB. Avståndet mellan huvudbyggnad och
rötkammare är visualiserad i figur.
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3.1

Identifierade avvikelser
För Rötkammaren underskrids det rekommenderade avståndet på 11 meter mellan
respektive rötkammare enligt BGA 2017. I befintlig layout är rötkammarna placerade ca
5,5 meter från varandra.
Ovanstående tabell är schablonavstånd för anläggningar som kan antas utan vidare
utredning. För avståndet mellan rötkammare inom en anläggningsdel ska avståndet
bestämmas genom en kvalitativ analys.

3.1.1 Skadekriterier utifrån anläggningens förutsättningar
SGC-rapporten är framtagen i syfte att ta fram schablonavstånd för många olika typer av
gasbehållare på biogasanläggningar och har därför tagit höjd för olika utformningar och
risker. Detta avspeglas även i SGC-rapportens scenarioanalys där det värsta möjliga
läckaget har undersökts istället för det värsta troliga scenariot. Författarna själva tar upp
att ett läckage på 0,2 m är ett relativt osannolikt scenario och stort i förhållande till de
scenario som legat till grund för avstånden i SÄIFS 2000:4. I SÄIFS 2000:4 antas det att
en spricka uppstår på en DN 50 slang och att sprickans längd motsvarar en tredjedel av
slangens diameter (ca 0,02 m). Det ansatta läckaget i SGC-rapporten motsvarar således
en hundra gånger så stor läckagearea. Ett totalbrott av en DN 50 slang (0,06 m) är också
endast en bråkdel av ansatt scenario. Vid anpassning av scenario till givna
förutsättningar på Nolhaga bedöms det vara ett konservativt scenario att undersöka ett
läckage med diametern 0,1 m. Detta scenario täcker bland annat in brott på DN 50 slang,
läckage på ventiler och andra anslutningar till rötkammaren med god marginal. SGCrapporten utförde och redovisade även beräkningar för läckagediametern 0,05 m och 0,1
m, se Figur 2. För läckagediameter på 0,1 m får vi skyddsavstånd till stål på 1,5 m, till
membran på 2,0 m och till trä på 2,8 m.

Figur 2. Infallande värmestrålning på olika avstånd från flamman. Skadekriterier för värmestrålning
(15, 26 och 32 kW/m2) är markerade med röda linjer. Skyddsavståndet för 32 kW/m2 och 15 kW/m2
är markerade med blåa linjer. Figuren är baserad på bild från SGC-rapporten.
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Det bör även noteras att i SGC-rapporten har ett antagande gjorts i beräkningarna att
tryckskillnaden och massflödet ur läckaget är konstant och lika med initialflödet vilket är
ett konservativt antagande. Enligt SGC-rapporten sker tryckutjämningen vid en
läckagestorlek på 0,1 m redan efter 10 minuter. Efter detta slutar branden att bete sig
som en jetflamma och strålningsnivåerna minskar markant. Denna tid kan jämföras med
skadekriteriet för att stål ska tappa sin bärförmåga som är en infallande strålning på 32
kW/m2 under 30 minuter (Karlsson & Graveus, 2012).
Det är också viktigt att poängtera att en brand i membranklockan inom Nolhaga enbart
kommer att påverka toppen av närliggande rötkammare av stål. Därmed kommer
strålningen ej få direkt inverkan på konstruktionen av klockan. Brandförloppet sker också
snabbt, se urklipp från SGC 265 nedan, vilket innebär minskad tid för brandförloppet att
hetta upp stålkonstruktionen till den kritiska temperaturen av 600 °C vilket tar ca 30
minuter vid 35 kW/m2 infallande strålning.

Figur 3. Utdrag ur SGC rapport 2012:265, J.Karlsson & F.Graveus.

3.2

Åtgärder
Avstånd till trä som utgör väderskydd för rötkammare uppfyller ej skyddsavstånd
2,8 meter. Invändiga träytor ska förses med tändskyddande beklädnad i klass
K210/B-s1,d0.

4

Slutsats och Bedömning
Ändringen från flytande tak till membran för ena kammaren påverkar ej riskbilden inom
rötkammaren i stort och uppfyller gällande rekommendationer skyddsavstånd mellan
rötkammare och annan byggnad.
Däremot ska befintligt väderskydd i trä förses med tändskyddande beklädnad i gips,
minerit eller annat material som uppfyller klass K210/B-s1,d0.
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HÖJD ANGIVEN UTAN PARENTES ÄR ENLIGT
HÖJDSYSTEM RH2000, HÖJD INOM PARENTES ÄR
ENLIGT FÖR PLATSEN GÄLLANDE HÖJDSYSTEM VID
TIDPUNKTEN FÖR BYGGNADENS UPPFÖRANDE.
SKILLNAD MELLAN DESSA HÖJDSYSTEM ÄR 0,224
METER.

+72.324
( +72.100 )

+72.199
+71.975
(
)

EXEMPEL:
+60,524
(+60,300)

+72.199
+71.975
(
)

BEF. TAKKRÖN
RIVES

EFTER BYGGNADENS UPPFÖRANDE HAR
SÄTTNINGAR NOTERATS. DESSA ÄR EJ INMÄTTA
MEN INNEBÄR ATT VERKLIGA HÖJDER AVVIKER
NÅGOT FRÅN ANGIVNA HÖJDER.

NY YTTERVÄGG

NYTT RÄCKE

NYTT RÄCKE

1100
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(+68.500 )

850
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(RH2000)
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RK1
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(+60.300 )
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BYGGLOVSHANDLING

NOLHAGA
AVLOPPSRENINGSVERK
Ramböll Sverige AB

Tfn 010 - 615 60 00
Mail förnamn.efternamn@ramboll.se
www.ramboll.se
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RITAD/KONSTR. AV

DATUM
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SKALA

NUMMER

1320051919

1

HANDLÄGGARE

F.EINARSSON

2021-02-01
RÖTKAMMARE RK1, RK2
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0
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2
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A1 1:50
A3 1:100

K-20-2-101
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FÖRKLARINGAR

HÖJD ANGIVEN UTAN PARENTES ÄR ENLIGT
HÖJDSYSTEM RH2000, HÖJD INOM PARENTES ÄR
ENLIGT FÖR PLATSEN GÄLLANDE HÖJDSYSTEM VID
TIDPUNKTEN FÖR BYGGNADENS UPPFÖRANDE.
SKILLNAD MELLAN DESSA HÖJDSYSTEM ÄR 0,224
METER.
EXEMPEL:
+60,524
(+60,300)

+72.199
( +71.975 )

(RH2000)
(ÄLDRE HÖJDSYSTEM)

EFTER BYGGNADENS UPPFÖRANDE HAR
SÄTTNINGAR NOTERATS. DESSA ÄR EJ INMÄTTA
MEN INNEBÄR ATT VERKLIGA HÖJDER AVVIKER
NÅGOT FRÅN ANGIVNA HÖJDER.
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BORRADE HÅL
MED UTKASTARE 5 ST

BORRADE HÅL
MED UTKASTARE 5 ST

ALUMINIUM DURK/LUCKOR

150 700 150

150 700 150

BEF TAK BILDAR ETT MINDRE SKÄRMTAK MED NY HÄNGRÄNNA
OCH NYA STUPRÖR

150

900

ALUMINIUM DURK/LUCKOR

150

150

900

150

125 650 125

700
150

906

LUCKOR OCH LOCK

906

A

K-20-2-101

125

500

A

K-20-2-101

GASRÖR KAPAS, HÅL
EFTER DEMONTERADE
GASLEDNINGAR IGENGJUTES

LUCKOR OCH LOCK

625 150 700 125

125

125 650 125

RK2

RK1

150 900 150

150

RÄCKE

150 700 150

900

150 700 150

150

BEF. DILATATIONSFOG TÄTAS MED
DREVNING OCH SILIKONFOG

RÄCKE

1

1

K-20-4-101

K-20-4-101

BORRADE HÅL MED
STUPRÖR (SLANG?) 4 ST
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Jävsutskottet - Bygglov för
tidsbegränsad åtgärd
uppställning av byggbodar
Sörhaga 2:1 (Nolhaga allé
22) (2021-183)
2
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-18

Samhällsbyggnadsnämnden

Anna-Catalina Sidea
2021.140 SBN

Bygglov för tidsbegränsad åtgärd uppställning av
byggbodar SÖRHAGA 2:1 (NOLHAGA ALLÉ 22) (2021-183)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-03-02 och avser Bygglov för tidsbegränsad åtgärd för uppställning av
byggbodar på fastigheten Sörhaga 2:1 (Nolhaga Allé 22).
Tidsbegränsad lov söks för 10 år t.o.m. 2031-03-01.
Åtgärden avser etablering för byggbodar som ska användas av entreprenören för ny- och
ombyggnation av Nolhaga reningsverk. Projektet kommer att sträcka sig över 10 år och stora
delar av arbetena behöver samordnas med driften och funktionen på Verket.
Byggbodarna placeras enligt redovisning på situationsplanen 4,80 m avstånd från
användningsgräns mot norr, 4,50 m respektive 7,50 m avstånd från användningsgräns mot
öst och kommer att uppföras i två våningar med en byggnadsarea på 321 kvm och
byggnadshöjd 6 m.
Förutsättningar
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan DP 170, Detaljplan för
Alingsås Nolhaga Park, laga kraft den 14 februari 2012.
Bestämmelserna som gäller för området innebär att marken får användas för reningsverk,
dessförinnan djurpark och friluftsområde, högsta totalhöjd i meter 5,5 m, prickmark får inte
bebyggas.
Yttrande
Med anledning av avvikelse från detaljplanen har berörda sakägare, i enlighet med 9 kap 25
§ och 5 kap 35 § Plan- och bygglagen (PBL), underrättats. Underrättelse hade sket genom
kungörelse i Alingsåskuriren samt i Alingsås Tidning. Ansökningshandlingarna har varit
utställda på Alingsås kommuns digitala
hemsida och på Samhällsbyggnadskontorets anslagstavla på Sveagatan 12 under perioden
2021-04-06 till 2021-04-23.
Inga yttranden från berörda sakägare har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret angående
den ansökta åtgärden.
Kretsloppsavdelningen hade yttrat sig i ärendet om att det ska
” kommuniceras i god tid med kommunens egen-regi-verksamhet gällande behov av
anläggande av nya VA-anslutningspunkter för byggbodar. Samråd med
Kretsloppsavdelningen, VA-ledningsnät, angående lämplig placering av serviser,
förslag finns på nybyggnadskarta. Vattenmätare konsol för att ge möjlighet att mäta
förbrukning till bodar ska upprättas.”
Räddningstjänsten tog del av ärendet.
Bedömning
Åtgärden avviker från detaljplanen på så sätt att planerade byggbodar placeras delvis på
mark som inte är tänkt att bebyggas och byggnadshöjden blir 6 m istället för 5,5 m dock
bestämmelserna som gäller för området innebär att marken får användas för reningsverk;
byggbodarna kommer att användas av entreprenören för ny- och ombyggnation av Nolhaga
reningsverk.
Enligt 9 kap 33 § PBL får tidsbegränsat bygglov beviljas för en åtgärd som uppfyller någon
eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§. Åtgärden är av tillfällig karaktär.
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När det tidsbegränsade bygglovet upphör ska den tillfälliga etableringen avvecklas och
marken kommer att återställas.
Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Positivt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 33 § Plan- och bygglagen (PBL).
Utsedd kontrollansvarig är: Peter Bloom, Byggrådet i Väst AB, Borås.
K-behörighet. Kiwa Swedcert (certifieringsorgan). Giltig t o m 2022-09-17.
Avgiften för bygglovet är 39 438 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura sänds separat.
Avgift
Avgiften för lovet är 39 438 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2021-04-13. Den lagstadgade
tidsfristen för handläggningen på 10 veckor gäller t.o.m. 2021-06-22. Handläggningstiden
kommer eventuellt förlängas innan 2021-06-22.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt
10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om
byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt
11 kap 51 § PBL.
Tekniskt samråd ska hållas. Beträffande tidpunkt, kontakta kommunens byggnadsinspektör
Håkan Söderberg på telefon 0322- 61 62 73.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Tjänsten kan
beställas av GIS-enheten på Samhällsbyggnadskontoret via gis@alingsas.se eller på telefon
0322-61 71 95 eller 0322-61 71 94. Om annan konsult används kan extra avgifter för
kommunens arbete tillkomma.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).
Beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
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Kretsloppsavdelningen ska kontaktas i god tid gällande behov av anläggande av nya VAanslutningspunkter för byggbodar, samråd angående lämplig placering av serviser,
vattenmätare konsol för att ge möjlighet att mäta förbrukning till bodar.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan
Anmälan om kontrollansvarig
Brandskyddsbeskrivning
Nybyggnadskarta, underlag
Situationsplan
Fasadritningar VS, rev
Fasadritningar ÖN, rev
Planritning våning 1, rev
Planritning våning 2, rev
Sektionsritningar

Ankomststämplad
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-02
2021-03-30
2021-04-13
2021-04-13
2021-04-13
2021-04-13
2021-04-13

Bilagor
Bilaga 1-Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2-Annons kungörelse
Bilaga 3-Hur man överklagar

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Kontrollansvarig (peter@byggradeta.se); Sakägare fk (Bananen 4, Bollhuset 1,
Centrum 1:1, 1:17; Hjulet 1, Hyacinten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; Noltorp
1:1, 1:2, 1:5, 1:6; Syrenen 2, 3, 4, 7; Sörhaga 1:17, 1:19, 1:27, 1:3, 1:32, 1:4, 1.7, 2:2, 2:3,
2:4; Violen 1, 2); Byggnadsinspektör (hakan.soderberg@alingsas.se), GIS fk, PoIT, Akten

Sophia Cohen
Bygglovschef

Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
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Dnr LOV 2021-000183 – Ankom 2021-04-08

Kungörelse
Sörhaga 2:1
En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning
av byggbodar på fastigheten Sörhaga 2:1 har inkommit
till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer
LOV 2021–000183.
Åtgärden avviker från gällande detaljplan, DP 170,
avseende delvis placering på prickmark, mark som ej för
bebyggas, och total byggnadshöjd: 6 m istället för 5,5 m.
Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och
boende kan lämna synpunkter på bygglovet.

Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2021-04-23. E-postadress:
samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås.
Mer information om ärendet finns under perioden
2021-04-07 till 2021-04-23 på Alingsås kommuns digitala
anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret,
Sveagatan 12 i entrén.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Våning 1

8404mm

38252mm

Projekt:
Narv / Sörhaga 2:1
Övrigt:

0m

5m

10m

Nolhaga Alingsås
Ritad av:
Anders Gustafsson
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Datum:
2021-04-13

Skala:
1:100

Dnr LOV 2021-000183 – Ankom 2021-04-13

6000

Golv nivå +60,85
Bef marknivå +59,8

Ny marknivå +60,15

Projekt:
Narv / Sörhaga 2:1
Övrigt:
Nolhaga Alingsås
Ritad av:
Anders Gustafsson
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Datum:
2021-04-13

Skala:
1:100
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Våning 2

8402mm

38252mm

Projekt:
Narv / Sörhaga 2:1
Övrigt:

0m

5m

10m

Nolhaga Alingsås
Ritad av:
Anders Gustafsson
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Datum:
2021-04-13

Skala:
1:100
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6000mm

38256mm

6050mm
6000mm

8404mm

Bef marknivå +59,8

Golv nivå +60,85

Ny marknivå +60,15

Projekt:
Narv / Sörhaga 2:1
Övrigt:

0m

5m

10m

Nolhaga Alingsås
Ritad av:
Anders Gustafsson
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Datum:
2021-04-13

Skala:
1:100
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6000mm

38524mm

6050mm
6000mm

8404mm

Bef marknivå +59,8

Ny marknivå +60,15

Golv nivå +60,85

Projekt:
Narv / Sörhaga 2:1
Övrigt:

0m

5m

10m

Nolhaga Alingsås
Ritad av:
Anders Gustafsson
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Datum:
2021-04-13

Skala:
1:100

Dnr LOV 2021-000183 – Ankom 2021-03-02

BRANDSKYDD
FÖR
PIR‐BODAR
2900 x 8450

COWI 2013‐11‐06 / Klas Bylin Tel. 010‐850 18 82, 070‐683 52 55
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Innehållsförteckning

sid

Yttervägg

3‐5

Takbjälklag

6

Sammanfattning

7

Ritningar

13‐002
13‐002 C

COWI 2013‐11‐06 / Klas Bylin Tel. 010‐850 18 82, 070‐683 52 55
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Yttervägg
Inbränningsfas 1:
"

"

6,5 mm plywood skyddsfas

6,5

1,0

,

;

6,5

,

Inbränningsfas 2:

Slopas, skiva borta

Inbränningsfas 3:

Skiva borta

34 0,000167
44 0,000167

0,65

1,48

34
44

1,5

0,029
0,029

1,0

34
44

2,27
2,27

1,48
1,32

1,44

34 mm:s regel
1,44 30

6,5

34

44 mm:s regel
0,65

1,32

1,29 30

1,5
6,5

1,0

1,29

30

Stöd från utvändig horisontell regel
16
ί

,

11,1

,

,

17,6

√
,

,
,

,

34

61

11,1

1,83
0,28

0,28

6,45
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3 (7)

Inbränningsfas 1:
"

"

Utvändig panel

18

0,65

Inbränningsfas 2:

;

27,7

,

Slopas, Panel och isolering med reglar borta

Inbränningsfas 3:

Reglar med större restdimensioner än vid brand
inifrån

Tillåtna normalkrafter vid brand inifrån
6,45

3
ί

18,76 ;

√

,
,

44

65

11,1

123

,

2,29 ⇒
0,185

5,97

COWI 2013‐11‐06 / Klas Bylin Tel. 010‐850 18 82, 070‐683 52 55
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0,185

4 (7)

Vägg
Panel

0,018

2,9

5

Vindskydd
Isolering

0,15

2,5

0,16

Ångspärr
Spånskiva

0,012

2,4

7

Reglar

0,26

/

0,03

/

0,06

/

0,03

/

0,21

/

0,21

/

0,80

/

Belastning vid 2‐våningsuppställning
Egenvikt:
,

Tak vån 1 tr. 0,4

0,6

/

Vägg

0,8

/

Golv

0,6

/

Tak BV

0,6

/

Vägg BV/2

0,4

/

3,0

/

1,2

/

1,7

/

5,9

/

Snözon 2,5
0,8

0,4

2,5

,

Nyttig last
2,5

Regellast
6,45

,

0,5

5,87

5,9

0,6

3,6

3,6
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Takbjälklag
Dimensioneras endast för snölast. Då brandklass REI 30 endast är aktuellt,
kontrolleras bjälklaget för övervåningen vid 2‐våningsuppställning. Att 2
bjälklag i mellanbjälklaget med mellanliggande stålkonstruktion ej klarar
30 min bedöms som osannolikt.

Vån 1tr.

0,9
0,9

0,87

1,29

BV

1,01

Inbränningsfas 1:

"

skyddsfas

12

1,01

;

12

Inbränningsfas 3:
2,0
"

Golv
Tak
Golv

Spånskiva 12

"

Tak

"

Skiva borta

0,65

1,3

1,3 30

/

12

24

Egenvikt tak

0,4

/

0,8

/

1,2

/

Snözon 2,5
0,8

0,4

2,5

Bjälkar

34

145 600

Reduceras till

34

145

14
1,2
0,68

0,9⁄1,3
0,6
10

,

24 ⇒ 34

121

9,7
0,68
8,2

9,7
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Sammanfattning

sid

Väggar REI 30

3‐5

Takbjälklag REI 30

6

Mellanbjälklag REI 30

7

Litteratur:

Träteks Brandsäkra hus 2002
Brandsäkra trähus – version 3
Eurocod 5
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Jävsutskottet - Centrum
1:17, bygglov för
uppställning/uppsättning av
skylt (2020-991)
3
2021.264 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-18
Anna-Catalina Sidea
61 62 96
2021.146 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Bygglov för uppställning/uppsättning av skylt CENTRUM
1:17 (2020-991)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2020-12-11 och avser Bygglov för uppställning/uppsättning av skylt på
fastigheten CENTRUM 1:17.
Åtgärden innebär att 5 stycken skyltar med riktningspilar mot målpunkter inom Alingsås
stadskärna kommer att placeras ut på olika platser på fastigheten Centrum 1:17.
Skyltarna placeras vid Stationen, Stora torget, Järtas park, Mjölnaren parkering och Estrads
P-hus.
Skyltar utformas med 5 pilar och en av dem, skylten vid Järtas park, kommer att få 4 pilar;
pilarna, 600 X 120 mm, placeras på en stolpe med 40 mm avstånd mellan varandra och
2500 mm avstånd från mark till undersidan av första pil. Stolpen får ”ett huvud” i form av en
disk med diameter på 300 mm där det står ordet ”alingsås” på. Stolpar och pilar får en grön
färg enligt standard för stolpar inom Alingsås stadskärna, Rall 6005 blank, text på pilarna vit
färg 751–010 blank, text ”alingsås” guldig färg, färgkod PMS 2008.
De föreslagna placeringsplatserna berörs av följande detaljplaner:
-placeringsplats för skylt Stationen, A 469, Förslag till ändring av Stadsplanen för Alingsås
(västra Ringgatan och Stationsområdet) berört område avsedd för allmän plats/ park;
-placeringsplats för skylt Stora Torget, DP 70, Detaljplan för Alingsås Stora och Lilla -torget
Alingsås Kommun, berört område avsedd för torg/ torghandel, parkering, kiosker mm;
-placeringsplats för skylt Järtans park, A 473 Förslag till ändring av Stadsplanen för Alingsås
(kv. Björnen, Blomman, Enigheten, Göken, Järta, Kråkan, Mjölnaren, Norden, Oxen,
Repslagaren och Tjuren), berört område avsedd för gata, plantering;
-placeringsplats för skylt Mjölnaren parkering, A 473 enligt ovan;
-placeringsplats för skylt Estrads P-hus, DP 135, Detaljplan för Alingsås Verksamheter vid
Nygatan m fl., berört område avsedd för park, anlagd park.
Yttrande
På grund av att fastigheten ligger inom Alingsås stadskärna och den kulturhistoriska värde i
området har Alingsås kommuns bebyggelseantikvarie varit inkopplad i ärendet;
bygglovshandläggare och bebyggelseantikvarie hade varit tillsammans på platsbesök.
Synpunkter från platsbesök angående placering av skyltarna vid Stationen, Stora Torget och
Järtas park hade meddelats till sökande, bilaga 2;
Ärendet blev remitterad till stadsträdgårdsmästare, svar hade kommit in med synpunkter
angående placering av skylt vid Järtas park, bilaga 3.
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Sökanden hade beaktat inkommande synpunkter, bilaga 4.
Placering av skylt vid Stationen hade reviderats med hänsyn till trädet som står väster om för
att skydda rötterna och trädkronan, placering av skylt vid Stora torget hade reviderats med
hänsyn till trädkrona, skylt vid Järtas park kommer ersätta stolpen med cykelvägvisning mot
Sävelund, placering av skylt Estrad P-hus hade reviderats med hänsyn till trädkrona dock
med hänsyn till säkerhetsmått för gående och cyklister.
Bedömning
Planerad åtgärd strider inte mot gällande detaljplaner och följer riktlinjer för skyltar inom
stadskärna, ”hänvisningsskyltar till olika målpunkter kan utformas som enkla pilar på en
stolpe i samma färg som övriga möbler”. Placeringen hade bearbetats med hänsyn till
platsernas karaktär/ förutsättningar. Utseende/ utformning, material och kulör bedöms
harmoniera med omgivningen och underordnar sig i skala och karaktär, vara anpassad till
den kulturhistoriska värde i området och inte skada riksintresset för kulturmiljövård.
Åtgärden bedöms inte innebära någon olägenhet för omgivningen.
Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Positivt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 17 och 30 § Plan- och bygglagen (PBL)
Startbesked medges enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs.
Avgift
Avgiften för lovet är 10 548 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Om
byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse, expediering och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked och arkivering
reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden
överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2021-02-23. Detta innebär att
den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 10 veckor, t.o.m. 2021-05-04, har inte
överskridits.

Upplysningar
Enligt 9 kap 42 a § PBL får ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov verkställas
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap 41 a § PBL, även om det inte har
fått laga kraft. Det innebär att åtgärderna inte får påbörjas innan dess.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
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Efter åtgärdens färdigställande ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om
slutbesked inte har givits är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att påföra byggherren en
byggsanktionsavgift.

Följande handlingar ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden som
underlag för slutbesked
- Verifierad/ signerad kontrollplan
- Intyg att planläge och höjdläge överensstämmer med beviljat bygglov. Mätresultat ska
redovisas.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Karta, översiktplacering
Situationsplan, Skylt Stationen
Situationsplan, Skylt Järtas park
Situationsplan, Skylt Mjölnaren parkering
Situationsplan, Skylt Estrad P-hus
Situationsplan, Skylt Stora torget
Skyltbeskrivning/ Skyltprogram
Förslag till kontrollplan
Ansökan

Ankomststämplad
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-12
2021-02-12
2021-02-03
2021-02-03
2021-01-15
2020-12-21
2020-12-11

Bilagor
Bilaga 1-Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2-Synpunkter från platsbesök/ bygglovshandläggare & bebyggelseantikvarie
Bilaga 3-Stadsträdgårdsmästare
Bilaga 4-Sökandens bemötande

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Fastighetsägare, Sakägare fk (Centrum 1:30, Kronan 14, Kristina 4, Centrum
1:18, Enigheten 7, Hjorten 4, Jagaren 16, Mjölnaren 5, Repslagaren 1, Brygaren 2, Brygaren
4, Kämpen 9, Väktaren 18); PoIT, Akten

Sophia Cohen
Bygglovschef

Anna-Catalina Sidea
bygglovshandläggare
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Dnr LOV 2020-000991 – Ankom 2021-01-15

SKYLTPROGRAM
Pilskyltar

Offertnummer: 102824
Uppdatering: 2020.12.10 korr02b
Vxl 0302-251 00 • info@systemskylt.se • www.systemskylt.se
Kontaktperson: Petra Wettermark • Direkt 0734-33 05 19 • petra@systemskylt.se
Sida 57 av 77
Ritansvarig: Beo Larsson

I offerten ingår tre (3) korrektur. Därefter debiteras originalkostnader.
Denna handling är Floda Systemskylts egendom och får ej
distribueras utan ägarens skriftliga medgivande.
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Checklista vid korrekturgranskning.
Kontrollera korrekturet grundligt.
Felaktigheter som inte uppmärksammas vid korrekturläsning ligger utanför Floda Systemskylts ansvar.
Kontrollera:
• Stavning
• Mått
• Färger
• Antal
• Pilriktning
• Kartbildens innehåll.
3 st korrektur ingår. Därefter debiteras originalkostnader.
Korrekturets nummer framgår längst ner till höger på första sidan.
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SKYLTNR/TYP: 1
Pilskylt
SKYLTSYSTEM:
Plan specialskylt, hålad för I-profilklammer
och toppfäste inkl. lackerade klammers.
Ø 300 mm

ANTAL: 1 st
PLACERING:
Alingsås station

600 mm

120 mm

Stora torget

LACK:
Grön RAL 6005 blank.

300 m

Stora torget

300 m

Alingsås museum

150 m

Alingsås museum

150 m

Nolhaga

900 m

Nolhaga

900 m

Järtas park

450 m

Järtas park

450 m

Alingsås lasarett

700 m

Alingsås lasarett

700 m

SKÄRVINYL:
3M 80-598,
Vit 751-010 blank.
TYPSNITT:
Circular-Std Book
ÖVRIG INFO:
Levereras med stolpe, ej fundament.
SKALA 1:10

Denna handling är Floda Systemskylts egendom och får ej distribueras utan ägarens skriftliga medgivande.

40 mm

Exempel

Sid 1

Sid 2

2500 mm ovan mark.

UPPDATERING:
Rev.Offert: 102824 korr02a
Rev.Order:
Rev.Datum: 2020.12.09
Kund: 1544 Alingsås Kommun
Sign: Beo
TILLVERKNING:
Tillv.Order:
Tillv.Datum:
Ritad av: Beo

OBJEKT:
Pilskyltar
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SKYLTNR/TYP: 4
Pilskylt
SKYLTSYSTEM:
Plan specialskylt, hålad för I-profilklammer
och toppfäste inkl. lackerade klammers.
Ø 300 mm

ANTAL: 1 st
PLACERING:
Nedanför Stora torget

600 mm

120 mm

Alingsås museum

LACK:
Grön RAL 6005 blank.

100 m

Alingsås museum

100 m

Alingsås station

300 m

Alingsås station

300 m

Nolhaga

800 m

Nolhaga

800 m

Järtas park

350 m

Järtas park

350 m

Savannen

500 m

Savannen

500 m

SKÄRVINYL:
3M 80-598,
Vit 751-010 blank.
TYPSNITT:
Circular-Std Book
ÖVRIG INFO:
Levereras med stolpe, ej fundament.
SKALA 1:10

Denna handling är Floda Systemskylts egendom och får ej distribueras utan ägarens skriftliga medgivande.

40 mm

Exempel

Sid 1

Sid 2

2500 mm ovan mark.

UPPDATERING:
Rev.Offert: 102824 korr02b
Rev.Order:
Rev.Datum: 2020.12.10
Kund: 1544 Alingsås Kommun
Sign: Beo
TILLVERKNING:
Tillv.Order:
Tillv.Datum:
Ritad av: Beo

OBJEKT:
Pilskyltar
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SKYLTNR/TYP: 5
Pilskylt
SKYLTSYSTEM:
Plan specialskylt, hålad för I-profilklammer
och toppfäste inkl. lackerade klammers.
Ø 300 mm

ANTAL: 1 st
PLACERING:
Järtas park

600 mm

120 mm

Stora torget

LACK:
Grön RAL 6005 blank.

350 m

Stora torget

350 m

Alingsås museum

350 m

Alingsås museum

350 m

Alingsås station

450 m

Alingsås station

450 m

Nolhaga

1100 m

Nolhaga

1100 m

SKÄRVINYL:
3M 80-598,
Vit 751-010 blank.
TYPSNITT:
Circular-Std Book
ÖVRIG INFO:
Levereras med stolpe, ej fundament.
SKALA 1:10

Denna handling är Floda Systemskylts egendom och får ej distribueras utan ägarens skriftliga medgivande.

40 mm

Sid 1

Sid 2

UPPDATERING:
Rev.Offert: 102824 korr02a
Rev.Order:
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SKYLTNR/TYP: 7
Pilskylt
SKYLTSYSTEM:
Plan specialskylt, hålad för I-profilklammer
och toppfäste inkl. lackerade klammers.
Ø 300 mm

ANTAL: 1 st
PLACERING:
Mjölnarens parkering

600 mm

120 mm

Stora torget

LACK:
Grön RAL 6005 blank.

500 m

Stora torget

500 m

Alingsås museum

500 m

Alingsås museum

500 m

Alingsås station

550 m

Alingsås station

550 m

SKÄRVINYL:
3M 80-598,
Vit 751-010 blank.
TYPSNITT:
Circular-Std Book
ÖVRIG INFO:
Levereras med stolpe, ej fundament.
SKALA 1:10

Denna handling är Floda Systemskylts egendom och får ej distribueras utan ägarens skriftliga medgivande.
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Järtas park
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SKYLTNR/TYP: 8
Pilskylt
SKYLTSYSTEM:
Plan specialskylt, hålad för I-profilklammer
och toppfäste inkl. lackerade klammers.
Ø 300 mm

ANTAL: 1 st
PLACERING:
Estrads P-hus

600 mm

120 mm

Stora torget

LACK:
Grön RAL 6005 blank.

300 m

Stora torget

300 m

Alingsås museum

200 m

Alingsås museum

200 m

Alingsås station

250 m

Alingsås station

250 m

SKÄRVINYL:
3M 80-598,
Vit 751-010 blank.
TYPSNITT:
Circular-Std Book
ÖVRIG INFO:
Levereras med stolpe, ej fundament.
SKALA 1:10

Denna handling är Floda Systemskylts egendom och får ej distribueras utan ägarens skriftliga medgivande.
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Skyltar centrum

±

december 10, 2020

Pilskyltar kommer vara riktade mot väst, norr
och öst med en hinderfri höjd på 2,5 meter
(uppnår därmed säkerhetsmått för gång- och
cykelväg). Samt hinderfri bredd på 0,8 meter
(säkerhetsmått för gång- och cykelväg är 0,4
meter).

0,80 m

Söderut kommer inga pilar riktas och därmed
uppnås säkerhetsmåttet för hinderfri bredd
för körbana på 1 meter.

Träd
1,30 m

Placering av stolpe,
streckad linje visar
pilarnas ytterkant.

2,75 m
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Skylt 1. Stationen
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±

december 10, 2020

Pilskyltar kommer vara riktade mot norr, väst,
öst och syd med en hinderfri höjd på 2,5
meter (uppnår därmed säkerhetsmått för
gång- och cykelväg). Samt hinderfri bredd på
0,6 meter (säkerhetsmått för gång- och
cykelväg är 0,4 meter).

1,80

m

Träd

0
0,6
m

1,30 m

Placering av stolpe,
streckad linje visar
pilarnas ytterkant.
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Skylt 4. Stora torget
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Skylt 5. Järtas park

december 10, 2020

Pilskyltar kommer vara riktade mot öst och
syd med en hinderfri höjd på 2,5 meter
(uppnår därmed säkerhetsmått för gång- och
cykelväg). Samt hinderfri bredd mellan 1,5
och 1,9 meter (säkerhetsmått för gång- och
cykelväg är 0,4 meter).

1,30 m

1,30 m

Placering av stolpe,
streckad linje visar
pilarnas ytterkant.
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KONTROLLPLAN (Plan- och bygglagen)
Åtgärd:

Pilskyltar i centrum

Datum:

Upprättad av:

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning

ENTREPRENÖR
Fastighetsadress

Centrum 1:17

Alingsås kommun

Person/Organisationsnummer

Alingsås kommun

212000-1553

Adress

Postadress

Box 683
Telefon

0322616027

Företag

Namn (Arbetsledare)

BYGGHERRE
Namn

2020-12-14
Linnea Johansson

Telefon

Organisationsnummer

Adress

Postadress

441 18 Alingsås
E-post

Sakkunnig

linnea.johansson@alingsas.se
Annan kontaktinformation

Kortfattad projektbeskrivning

Kontrollant

Kontrollmetod

Kontroll mot

Trafik och planering vill placera ut skyltar med riktningspilar mot målpunkter inom
Alingsås stadskärna. Denna kontrollplan avser 5 st skyltar på olika platser på
fastighet Centrum 1:17.

E - Entreprenör

Visuell bedömning

BBR (Boverkets byggregler)

C - Certifierad sakkunnig

Övervakning

A-ritning (arkitekt)

B - Byggherre

Mätning

K-ritning (konstruktion)

S - Sakkunnig

Bevakning

VVS-ritning (värme, vent, sanitet)

Sakkunnigintyg

EKS (Europeiska konstruktionsstd)
Erhållet bygglov

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i
PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets byggregler).

Kontrollen avser vilka kontroller som ska göras och ska säkerstalla att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven
ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov", "Att byggfukt torkas ut innan det byggs",
"Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller"
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Kontroll avser

Kontrollant

Kontrollmetod

Underlag/Kontroll mot

Resultat/Datum

Ev. anmärkning och åtgärd

Bygglovsansökan
Lägeskontroll

Grundkonstruktion, betongfundament
Montering
Resultat

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga krav har uppfyllts
Ort och datum

Byggherre

Entreprenör

Sida 69 av 77

Ev. sakkunnig

±

december 10, 2020

Pilskyltar kommer vara riktade mot väst, norr och
syd med en hinderfri höjd på 2,5 meter (uppnår
därmed säkerhetsmått för gång- och cykelväg).
Samt hinderfri bredd på 0,5 meter (säkerhetsmått
för gång- och cykelväg är 0,4 meter).

0

0,5

m

1,30 m

Placering av stolpe,
streckad linje visar
pilarnas ytterkant.
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Skylt 7. Mjölnaren parkering
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Dnr LOV 2020-000991 – Ankom 2021-02-03

Skylt 8. Estrads P-hus

december 10, 2020

Pilskyltar kommer vara riktade mot väst, norr och syd
med en hinderfri höjd på 2,5 meter (uppnår därmed
säkerhetsmått för gång- och cykelväg). Samt
hinderfri bredd mellan 1,3 och 1,5 meter
(säkerhetsmått för gång- och cykelväg är 0,4 meter).

0,40 m

1,30 m

Placering av stolpe,
streckad linje visar
pilarnas ytterkant.
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Linnea Johansson
Byggr systemkonto
Henrik Brunnegård
SV: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:782217]
den 23 februari 2021 16:00:30
Skylt 1. Stationen - ritning justerad.pdf
Skyltar centrum - plankarta - rev 210223.pdf

Hej!
Efter möte med Henrik Brunnegård, Parkenheten, som fått ärendet på remiss vill jag komplettera mitt ärende
genom att översända en uppdaterad placering av Skylt 1 vid Stationen. Skylten kommer placeras med ett större
avstånd till trädet som står väster om för att skydda rötterna och trädkronan. Jag har även uppdaterat
koordinaterna för skylten i översiktskartan.
I övrigt har Henrik och jag kommit överens om att Henrik är med ute på plats vid utsättning av skyltarna
tillsammans med Gatuenheten (som är utförare) för att säkerställa överenskomna placeringar enligt bygglov.
Med vänlig hälsning,
Linnea Johansson
Trafikplanerare
linnea.johansson@alingsas.se
0322-61 60 27
___________________
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkavdelningen
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
-----Ursprungligt meddelande----Från: Linnea Johansson
Skickat: den 12 februari 2021 14:23
Till: Byggr systemkonto <Byggr.systemkonto@alingsas.se>
Ämne: SV: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:782217]
Hej!
* Bifogar ny översiktskarta med reviderade koordinater för skylt 4 & 8 enligt tidigare revidering. Även
koordinater för skylt 5 och 7 är reviderade enligt förklaring nedan.
* Skylt 5 / Järtas park - upptäckte när jag skulle dubbelkolla koordinaterna att denna platsen blivit fel i den
separata kartan för skylten och hamnar nu mitt i GC-vägen. Tanken var att skylten skulle placeras intill staketet
vid Järtas park men jag har tolkat kartan fel. Intill Järtas park hamnar den då inom fastighet Centrum 1:18. För
att slippa dela ärendet och byta fastighet är mitt förslag att denna skylten placeras enligt bifogad ritning och i
samband med detta tar vi ned stolpen med den blå cykelvägvisningen mot Sävelund. Tror du det är möjligt?
Annars behöver den placeras inom Centrum 1:18.
* Skylt 7 / Mjölnaren - i detta fall har jag reviderad placeringen av skylten så den kan hanteras i detta ärende
och är inom fastighet Centrum 1:17. Se bifogad fil.

Linnea Johansson
Trafikplanerare
linnea.johansson@alingsas.se
0322-61 60 27
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

___________________
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkavdelningen
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
-----Ursprungligt meddelande----Från: Byggr systemkonto
Skickat: den 10 februari 2021 09:52
Till: Linnea Johansson <Linnea.Johansson@alingsas.se>
Ämne: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:782217]
Hej Linnea!
•       Nu har du reviderat placering för skylt 4 & 8 men deras placering / koordinaterna måste revideras på
översiktskartan också. Se gärna över alla koordinater för alla skyltar om dem verkligen stämmer med skyltarnas
placering som redovisades på enskilda kartor.
•       Jag har konstaterat att skylt 7 (Mjölnaren parkering) är placerad inom fastigheten Mjölnaren 5 inte
Centrum 1:17! Om den skylten inte är placerad inom samma fastighet som dem andra kan detta askylten inte
hanteras i detta ärendet, ärendet måste delas i två eller gärna revidera placeringen så att skylten är placerad inom
fastigheten Centrum 1:17.
Svaret skall vara oss tillhanda senast 2020-03-03.
Med vänlig hälsning,
Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 71 53
anna-catalina.sidea@alingsas.se
Ärende: [LOV 2020-000991:782217]
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Petra Wernersson
Byggr systemkonto
Anna-Catalina Sidea
SV: Remiss/ Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:782488]
den 24 februari 2021 13:03:41

Hej och tack för denna remiss,
Jag har tillsammans med parkenheten gått igenom handlingarna tillsammans i gruppen och även diskuterat ihop
oss med trafik och planering som skickat in ansökan. Vi har följande kommentarer:
- Kulör på texten där det står Alingsås. Det är bra att förtydliga den RAL/CMYK som kulören "guld" har enligt
platsvarumärket i ritningen.
- OK placering på nr 1,4,7 och 8.              
- Yta som skylt 5 avses sättas på är belamrad med diverse skyltar/flaggstänger. Vårt förslag är att ta bort
cykelskylt mot Sävelund och byt ut mot skylt 5, möjligen lägga till Sävelund om man vill.
Med vänlig hälsning
Petra Wernersson
Stadsträdgårdsmästare LAR/MSA
petra.wernersson@alingsas.se
0322-61 72 44
___________________
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 32 Alingsås
www.alingsas.se
       
-----Ursprungligt meddelande----Från: Byggr systemkonto
Skickat: den 15 februari 2021 15:28
Till: Petra Wernersson <Petra.Wernersson@alingsas.se>
Ämne: Remiss/ Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:782488]
Hej Petra!
Vänligen se bifogade filer angående remiss utskick.
Med vänlig hälsning,
Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
Ärende: [LOV 2020-000991:782488]
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Linnea Johansson
Byggr systemkonto
Petra Wernersson
SV: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:783234]
den 26 februari 2021 13:30:32

Hej!
Tack för kommentarerna.
Som Petra även skriver har jag diskuterat deras punkter med Henrik Brunnegård och som även jag skrev i mitt
förra mail.
- Skylt 5 kommer ersätta stolpen med cykelvägvisning mot Sävelund, så detta ser jag inte som ett problem.
- Kulören "guld" i platsvarumärket är PMS 2008. Detta står i den offert jag fått.
Anna-Catalina, vill du att jag lägger till färgkoden för den guldiga färgen i dokumentet med skyltprogrammet?
Med vänlig hälsning,
Linnea Johansson
Trafikplanerare
linnea.johansson@alingsas.se
0322-61 60 27
___________________
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkavdelningen
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
-----Ursprungligt meddelande----Från: Byggr systemkonto
Skickat: den 26 februari 2021 12:20
Till: Linnea Johansson <Linnea.Johansson@alingsas.se>
Ämne: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:783234]
Hej Linnea!
Du får tillfälle att bemöta skriftlig remissvar från kommunens trädgårdsmästare.
Vänligen se bifogad fil!
Med vänliga hälsningar,
Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 71 53
anna-catalina.sidea@alingsas.se
Ärende: [LOV 2020-000991:783234]
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Dnr LOV 2020-000991 – Ankom 2021-02-26

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Linnea Johansson
Byggr systemkonto
SV: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:781607]
den 3 februari 2021 14:07:07
Skylt 4. Stora torget - ritning justerad.pdf
Skylt 8. Estrads P-hus - ritning justerad.pdf

Hej!
Tack för bra synpunkter. Jag har tagit det till mig och besvarar enligt nedan.
Skylt 1/Stationen - De blå skyltarna som finns i dagsläget kommer vara kvar och riktar sig mot cyklister, därför
hittas dessa oftast intill gång- och cykelvägar eller intill stråk och pekar ut målpunkter för cyklister (vilka ofta är
utanför stadskärnan). De uppfyller alltså inte samma syfte och riktar sig till en annan målgrupp med tanke på de
gröna pilskyltar vi nu vill sätta upp. De gröna pilskyltarna är något som önskas från politikerna och handeln
med syfte att peka ut målpunkter inom stadskärnan för alla typer av färdslag och även för turister då många
verkar ha svårt att hitta inom Alingsås. Dock kommer vi göra en översyn av de blå skyltarna framöver under
2021/2022 och då kan många av dom komma att tas ner. Därför resonerar vi att de gröna skyltarna fyller en
lucka som de blåa skyltarna inte gör.
Skylt 4/Stora torget - Den befintliga gröna pilskylten norr om torget kommer att tas ned (denna är kvar sen
tidigare) men kommer då ersättas av dessa nya gröna pilskyltar. Söder om stora torget kan jag absolut justera
platsen för att den inte ska "krocka" med trädkronan och vara mer synlig. Anledningen till att vi valt söder om
Stora torget istället för norr om är för att fånga fler fotgängare och cyklister som även kommer söderifrån. Den
befintliga skylten upplevs vara dold av bl.a. träd. Jag bifogar ett förslag på ny plats intill som flyttar skylten en
längre bit ifrån trädet som ger 1,8 meter mellan trädets stam och ytterkant pilskylt. Jag skulle helst ha kvar
placeringen av skylten i linje med träden då jag tror det ser snyggast ut.
Skylt 5/Järtas park - Samma resonemang här som för skylt 1. Den ska vara kvar men kommer ses över framöver
om eventuell justering. Därför har jag även valt att sätta den gröna pilskylten på södra sidan om GC-vägen längs
Kungsgatan, alltså närmast Järtas park.
Skyly 8/Estrad P-hus - För att skylten ska synas från så många färdriktningar som möjligt är nog detta ändå
bästa platsen. Den kan dock justeras att placeras närmare asfalten än i dagsläget. Jag bifogar nytt förslag även
för denna där den är placerad så långt ut det bara går med hänsyn till säkerhetsmått.

Linnea Johansson
Trafikplanerare
linnea.johansson@alingsas.se
0322-61 60 27
___________________
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkavdelningen
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
-----Ursprungligt meddelande----Från: Byggr systemkonto
Skickat: den 29 januari 2021 14:50
Till: Linnea Johansson <Linnea.Johansson@alingsas.se>
Ämne: Centrum 1:17 - Ärende: [LOV 2020-000991:781607]
Hej Linnea!
Jag tillsammans med bebyggelseantikvarie hade tittat litegrann på hur det ser ut på plats i stan med planerad
placering för skyltar. Du får läsa vad vi har kommit fram till i bifogad fil.
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Dnr LOV 2020-000991 – Ankom 2021-02-03

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Om du vill/ önskar det, jag och bebyggelseantikvarie/ Annika Kaas kan gärna ta en runda tillsammans med dig
och titta på hur det ser ut på plats.
Med vänliga hälsningar,
Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 71 53
anna-catalina.sidea@alingsas.se
Ärende: [LOV 2020-000991:781607]
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