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kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 133 2019.527 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina respektive
sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid för sina
sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 framfört följande:
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 4 november, där flerårsstrategin ska behandlas,
börjar kl 9.30.
29 januari
26 februari
25 mars (årsredovisning)
29 april
27 maj
17 juni

2 september
30 september
28 oktober (delårsbokslut)
4 november (flerårsstrategi, heldag)
25 november
9 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2021 äger rum onsdagen den 27 januari.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida41av
av364
4

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 133, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls
(förutom sammanträdet i april som på grund av påskhelgen hålls en tisdag)
följande måndagar, kl 14.00:
3 februari
17 augusti
9 mars (årsredovisning)
7 september
OBS: Tisdag 14 april
21 september (delårsbokslut, KS egna)
11 maj (ramar + KS våruppföljning) 12 oktober (delårsbokslut)
1 juni (våruppföljning)
19 oktober (flerårsstrategi)
15 juni
9 november
23 november
7 december
Första sammanträdet år 2021 äger rum måndagen den 1 februari.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 133, forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00 under
veckorna 3-6, 8-14, 16-25 och veckorna 33-43 och 45-50.
Inga sammanträden med KSAU hålls v7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44
höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 17 februari och tisdagen den 18 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 19 maj i samband med våruppföljning
(observera: detta tillfälle gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 28 september och tisdagen den 29 september, i samband med
delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2020-2022.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 15 april och torsdagen den 16 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 15 september,
onsdagen den 16 september, torsdagen den 17 september och fredagen den 18 september.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

Beslut
AU § 133, forts
Arbetsutskottets beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2020 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2020 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2020 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Anci Eyoum
616130
2019.527 KS

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Förvaltningens yttrande
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 4 november, där flerårsstrategin ska behandlas,
börjar kl 9.30.
29 januari
26 februari
25 mars (årsredovisning)
29 april
27 maj
17 juni

2 september
30 september
28 oktober (delårsbokslut)
4 november (flerårsstrategi, heldag)
25 november
9 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2021 äger rum onsdagen den 27 januari.
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Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls
(förutom sammanträdet i april som på grund av påskhelgen hålls en tisdag)
följande måndagar, kl 14.00:
3 februari
9 mars (årsredovisning)
OBS: Tisdag 14 april
11 maj (ramar + KS våruppföljning)
1 juni (våruppföljning)
15 juni

17 augusti
7 september
21 september (delårsbokslut, KS egna)
12 oktober (delårsbokslut)
19 oktober (flerårsstrategi)
9 november
23 november
7 december

Första sammanträdet år 2021 äger rum måndagen den 1 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00
under veckorna 3-6, 8-14, 16-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden
med KSAU hålls v7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 17 februari och tisdagen den 18 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 19 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 28 september och tisdagen den 29 september,
i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2020-2022.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 15 april och torsdagen den 16 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 15 september,
onsdagen den 16 september, torsdagen den 17 september och fredagen den 18 september.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för
år 2020 godkänns.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2020 godkänns.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2020 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbund

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-20
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Fördelning av tillfälligt
kommunbidrag avseende
ensamkommande unga att
bo kvar under sin
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3
2019.409 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 134 2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga
att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 117 för ytterligare
handläggning. Kommunledningskontoret har därefter haft dialog med kultur- och
utbildningsförvaltningen i frågan. Förvaltningen har sammanställt ett PM (bilaga 1) som
redogör för situationen, gällande lagstiftningen och hur kommunen hanterar målgruppen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 134, forts
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kultur- och utbildningsnämnden bör få i
uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med föreningar som berörs av individerna
som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda bidrag för och vilka fortfarande faller inom
målgruppen asylsökande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin helhet
till kultur- och utbildningsnämnden.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med
föreningar som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda
bidrag för och vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
Deltar ej i beslut
Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian Berlin (L) deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-22
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende
ensamkommande unga att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 117 för ytterligare
handläggning. Kommunledningskontoret har därefter haft dialog med kultur- och
utbildningsförvaltningen i frågan. Förvaltningen har sammanställt ett PM (bilaga 1) som
redogör för situationen, gällande lagstiftningen och hur kommunen hanterar målgruppen.
Förvaltningens yttrande
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
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Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kultur- och utbildningsnämnden bör få i
uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med föreningar som berörs av individerna
som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda bidrag för och vilka fortfarande faller inom
målgruppen asylsökande.
Ekonomisk bedömning
Det tillfälliga bidraget beslutades först efter att kommunen antagit sin budget för 2019-2021
och var således inte en del i kommunens antagna flerårsstrategi 2019-2021. Ett
ianspråktagande av medlen slår således inte negativt mot antagen flerårsstrategi.
Det finns inga regler för hur kommunerna får nyttja bidraget. Dock förekommer
rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) för hur medlen ska
redovisas. Av dessa framgår att medlen ska redovisas det år de avser, det vill säga
år 2019.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin helhet
till kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med
föreningar som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda
bidrag för och vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Beslutet ska skickas till
KUN

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-22
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Information om tillfälligt kommunbidrag för asylsökande
ensamkommande unga
Det tillfälliga kommunbidraget Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga
asylsökande m.fl. beräknas på och ska gå till de asylsökande ensamkommande unga,
17,5 år eller äldre, som finns kvar i kommunen. I Alingsås kommun finns i dagsläget
13-14 individer i denna grupp. Personer i denna målgrupp får enbart dagsersättning
från Migrationsverket som ska täcka livsmedel.
Från oktober 2018 fram till idag har 42 ungdomar inom denna målgrupp som tidigare
varit asylsökande fått uppehållstillstånd och sökt upp Integrationsavdelningen. Fyra av
dessa ungdomar ansöker och blir varje månad beviljad försörjningsstöd av
Integrationsavdelningen då de på grund av låg ålder inte är berättigade till studiemedel
från CSN i form av bidrag och lån. 38 ungdomar är eller kommer efter sommaren bli
självförsörjande med studiemedel från CSN.
Oavsett om personerna får sin inkomst via försörjningsstöd eller studiemedel från CSN
så betalar en del av dessa ungdomar hyra där de bor som exempelvis inneboende. De
ungdomar som får försörjningsstöd från Integrationsavdelningen får ekonomiskt bistånd
för sin hyreskostnad.
Alla ungdomar i Sverige som studerar på gymnasial nivå har den termin de fyller 20 år
rätt att söka studiemedel från CSN i form av bidrag och lån. Kommunen ska inte bevilja
försörjningsstöd till den som har rätt till studiemedel i form av bidrag och lån från CSN
(se prop. 2000/01:80 sid. 93 f.) Detta betyder att dessa ungdomar hänvisas till att söka
studiemedel från CSN precis som en universitetsstuderande. Detta gäller även de som
beviljats uppehållstillstånd.
Om det tillfälliga kommunbidraget för asylsökande ensamkommande även går till
ungdomar som fått uppehållstillstånd i kommunen finns två scenarier som bör
beaktas, utöver att medel faktiskt går till individer som är tänkt att finansiera sitt
uppehälle på annat sätt.
-

Om det tillfälliga kommunbidraget går till ungdomar som ansöker
om försörjningsstöd så får i detta fall hyresvärdarna medel från två instanser i
kommunen för samma ändamål.

-

En ungdom som har rätt att ansöka och få beviljat studiemedel i form av både
lån och bidrag från CSN men väljer att enbart ta bidragsdelen eftersom boendet
är finansierat av kommunen med medel från tillfälliga kommunbidraget, innebär
att hyresvärden därmed inte tar ut hyra från den ensamkommande ungdomen. I
detta fall så behandlas olika grupper av unga i kommunen olika, då andra 20åringar behöver finansiera sitt uppehälle med arbete eller genom CSN-lån.

2019-08-14
Julia Mårtensson
Verksamhetchef Integration och arbetsmarknad
Kultur- och utbildningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 117 2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga
att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 117, forts
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 101 lämnat följande förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige:
Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga att bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin
helhet till kultur- och utbildningsnämnden.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 117, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet avgörs idag.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L),
Urban Eklund (KD), Anna Hansson (MP) och Martin Lindberg (V) föreslår att ärendet
återremitteras.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.
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Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande
m.fl.
Tabellen nedan visar fördelning i kr till kommuner/län av de föreslagna
medlen om sammanlagt 195 000 000 kronor.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 135 2018.415 KS

Upprättande av VA-plan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog hösten 2010 den nu gällande VA-strategin. Revideringar av VAstrategin har remitterats till kommunstyrelsen under 2015 och till kommunstyrelsens
arbetsutskott under 2016.
Tekniska nämnden beslutade den 21 mars 2017, § 13 att ge tekniska förvaltningen
uppdraget att upprätta en VA-plan, då remissvaren visat att VA-strategin behöver
kompletteras med delar som ingår i en regelrätt VA-plan.
VA-planen kommer vara ett levande dokument som ska vara vägvisande för utveckling och
investeringar inom VA-sektorn.
Arbetsgruppen för VA-planen har valt att lägga VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun i ett
separat dokument, då det behöver antas av kommunfullmäktige. VA-utbyggnadsplanen
innehåller beskrivningar av områden som idag har enskilt VA, men där det av miljö- och
hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018, § 54 att godkänna VA-utbyggnadsplanen
och att sända den vidare till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade under sitt sammanträde den 21 september
2016, § 17 ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VA-planen):
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och
vattenverk, med resonemang angående verkens
förbättringspotential ur ett miljö-och hälsoperspektiv, samt kapacitet i förhållande till en
ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader
samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av
kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 135, forts
Tekniska nämnden har den 19 juni 2018, § 54 lämnat följande svar på kommunstyrelsens
arbetsutskotts efterfrågan på tillägg:
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1 och
2.
Vad gäller punkt 3, pågår i dagsläget ett arbete mellan tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter.
Avseende punkt 4, pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och
till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från
spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed
bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 135, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Utbyggnadsplanen är uppdelad i tre delar, utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är sådana där bedömningen gjorts att en allmän VA-anläggning krävs.
Beslut finns redan för några av de områden som omnämns och utbyggnad och projektering
är redan igång i dessa fall. Tre områden nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utbyggnadsområden, Färgens östra strand, Västra Saxebäcken och Västra Bodarna.
Utredningsområden är de områden där det krävs utredning för vilken form av VA-försörjning
som är mest lämplig. Det kan vara till exempel förbättringar av enskilda anläggningar,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning eller införlivning i den allmänna VAförsörjningens verksamhetsområde. De områden som nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utredningsområden är, Högen-Vässenbo, Långared, Olstorpsvägen, Lyckans väg och
Hålabäcksstigen, de så kallade randomområdena Kvarnbacken och Marbotorpsvägen samt
kommunens tillväxtområden.
Bevakningsområden är sådana områden där det kommer att ske ökad tillsyn av enskilda
avlopp och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningens
syfte är att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd. Endast ett område pekas i nuläget ut som
bevakningsområde, det är Edsås med området kring Lilla Edsåsvägen.
I de delar av kommunen som inte innefattas av dessa tre kategorier eller redan ligger inom
befintligt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, ska VA lösas genom enskilda eller
gemensamma privata anläggningar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun antas.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2018.415 KS

Förslag till VA-utbyggnadsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog hösten 2010 den nu gällande VA-strategin. Revideringar av VAstrategin har remitterats till kommunstyrelsen under 2015 och till kommunstyrelsens
arbetsutskott under 2016.
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-21 § 13 att ge tekniska förvaltningen uppdraget att
upprätta en VA-plan, då remissvaren visat att VA-strategin behöver kompletteras med delar
som ingår i en regelrätt VA-plan.
VA-planen kommer vara ett levande dokument som ska vara vägvisande för utveckling och
investeringar inom VA-sektorn.
Arbetsgruppen för VA-planen har valt att lägga VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun i ett
separat dokument, då det behöver antas av kommunfullmäktige. VA-utbyggnadsplanen
innehåller beskrivningar av områden som idag har enskilt VA, men där det av miljö- och
hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Tekniska nämnden beslutade 2018-06-19 att godkänna VA-utbyggnadsplanen och att sända
den vidare till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade under sitt sammanträde 2016-09-21 (KSau §
174) ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (Nuvarande VA-planen).
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och
vattenverk, med resonemang angående verkens förbättringspotential ur ett miljö-och
hälsoperspektiv, samt kapacitet i förhållande till en ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader
samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av
kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk.
Tekniska nämnden har svarat KSau följande på ovanstående efterfrågan på tillägg:
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar Tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1
och 2. Vad gäller punkt 3, pågår i dagsläget ett arbete mellan Tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter.
Avseende punkt 4, pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och
till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från
spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed
bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.
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Kommunledningskontorets yttrande
Utbyggnadsplanen är uppdelad i tre delar, utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är sådana där bedömningen gjorts att en allmän VA-anläggning krävs.
Beslut finns redan för några av de områden som omnämns och utbyggnad och projektering
är redan igång i dessa fall. Tre områden nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utbyggnadsområden, Färgens östra strand, Västra Saxebäcken och Västra Bodarna.
Utredningsområden är de områden där det krävs utredning för vilken form av VA-försörjning
som är mest lämplig. Det kan vara till exempel förbättringar av enskilda anläggningar,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning eller införlivning i den allmänna VAförsörjningens verksamhetsområde. De områden som nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utredningsområden är, Högen-Vässenbo, Långared, Olstorpsvägen, Lyckans väg och
Hålabäcksstigen, de så kallade randomområdena Kvarnbacken och Marbotorpsvägen samt
kommunens tillväxtområden.
Bevakningsområden är sådana områden där det kommer att ske ökad tillsyn av enskilda
avlopp och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningens
syfte är att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd. Endast ett område pekas i nuläget ut som
bevakningsområde, det är Edsås med området kring Lilla Edsåsvägen.
I de delar av kommunen som inte innefattas av dessa tre kategorier eller redan ligger inom
befintligt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, ska VA lösas genom enskilda eller
gemensamma privata anläggningar.
Ekonomisk bedömning
Ett antagande av utbyggnadsplanen innebär inte att omnämnda projekt kan påbörjas utan att
finansiering är säkerställd. Finansieringen omhändertas i och med beslut om kommunens
flerårsstrategi. Ett antagande av utbyggnadsplanen innebär således ingen direkt ekonomisk
konsekvens i detta läge.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun

Beslutet ska skickas till
SBN

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör
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Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-06-19

§ 54 2014.449 TN

Upprättande av VA-plan
Ärendebeskrivning

Uppdraget
Kommunstyrelsen antog den nu gällande VA-stategin hösten 2010. Strategin har
uppdaterats och Samhällsbyggnadsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24
november 2014 att remittera reviderad VA-strategi till Miljöskyddsnämnden, Tekniska
nämnden samt Kommunstyrelsen. Ärendet behandlades och återremitterades till
Samhällsbyggnadsnämnden av Kommunstyreslen 9 mars 2015. Ärendet
behandlades och återremitterades återigen av kommunstyrelsens arbetsutskott 21
september 2016.
Beslut togs av Tekniska nämnden 2017-03-21 att ge i uppdrag till förvaltningen att
upprätta en VA-plan, vilken ska redovisas för tekniska nämnden senast vid
nämndsammanträdet i juni 2018.

Arbetet med VA-planen
Under våren 2018 har Tekniska förvaltningen arbetat fram VA-plan för Alingsås
kommun. Arbetet har baserats på riktlinjer för kommunal VA-planering från Havs- och
Vattenmyndigheten (rapport 2014:01) samt Länsstyrelsen i Stockholms län (rapport
2009:07) vilka förespråkar att VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan tas fram.
I dagsläget utgörs dokumentet av en VA-översikt. I denna finns mål och syfte med
VA-planeringen och sammanställning av de allmänna anläggningarnas status samt
hur de står sig gentemot kommunens planerade utveckling enligt Tillväxtprogrammet.
Den beskriver regionala VA-samarbeten, bevakning av kommande lagkrav,
teknikutveckling m.m. och behandlar styrkor och svagheter i VA-verksamheten utifrån
Svenskt Vattens Hållbarhetsindex.
Plan för kommunens enskilda avlopp hanteras av Miljöskyddskontoret.
Miljöskyddskontoret, Tekniska förvaltningen och Plan-och bygglovskontoret har
tillsammans gjort en sammanställning över de områden som idag har enskilt VA men
där det av miljö-och hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Beskrivning av dessa områden samt ställningstagande rörande påkoppling av nya
områden finns i dokumentet VA-Utbyggnadsplan för Alingsås kommun.
Arbetsgruppen valde att lägga VA-Utbyggnadsplanen i ett separat dokument
eftersom detta behöver antas av Kommunfullmäktige.
VA-planen kommer att vara ett levande dokument och ska vara Tekniska
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-06-19

förvaltningens vägvisare för utveckling och investering inom VA-sektorn. Planen för
det fortsatta arbetet är att under hösten 2018/våren 2019 ta fram en VA-policy utifrån
genomgången av VA-översikten. I VA-policyn kommer ställningstaganden och
inriktningar av verksamheten att specificeras. Förslagsvis beslutas VA-policyn av
Tekniska nämnden. När ställningstaganden inriktning och är klara kan en långsiktig
VA-handlingsplan med en tidhorisont på 20 år tas fram.

Svar på frågor från KSau 2016-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sitt sammanträde 2016-09-21
(KSAU § 174) ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VAplanen).
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens reningsoch vattenverk, med resonemang angående verkens förbättringspotential ur ett miljöoch hälsoperspektiv samt kapacitet i förhållande till en ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär
investeringskostnader samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och
tillvaratagande av kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar Tekniska förvaltningen hänsyn till
punkt 1 och 2. Vad gäller punkt 3 så pågår i dagsläget ett arbete mellan Tekniska
förvaltningen och Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för
släckvatten och brandposter. Avseende punkt 4 så pågår kontinuerliga
bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och till följd av dessa har åtgärder
vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från spillvattenavlopp. Detta
beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed bräddningar i
ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.

Beredning
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Justerandes sign

Sida
Page
372av
of 364
3

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden
Protokoll
2018-06-19

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 35.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av VA-planen och godkänner det fortsatta arbetet med
denna. Redovisningen innebär att uppdraget från tekniska nämnden 2017-03-21 TN
§ 13 är fullföljt.
2. Tekniska nämnden godkänner VA-utbyggnadsplanen och sänder den vidare till KF
för fastställande.
3. Tekniska nämnden godkänner vidare tekniska förvaltningens svar på
kommunstyrelsens arbetsutskotts frågor.
Expedieras till

KSAU, KF
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Upprättande av VA-plan
 VA-plan för Alingsås kommun
 VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun
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Utdragsbestyrkande

VA-utbyggnadsplan för
Alingsas kömmun

Förslag till TN 2018-06-19
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Inledning och syfte
Denna rapport har fokus på områden i Alingsås kommun som idag har enskilt VA men som
inom överskådlig framtid kommer att få kommunalt VA, alternativ är föremål för utredning
rörande förändrad VA - lösning.
Att minimera miljöpåverkan från enskilda avlopp har på senare tid fått större betydelse sedan
ramdirektivet för vatten infördes i EUs medlemsländer. Direktivet innebär en ny helhetssyn
på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag,
kust- och grundvatten. Enligt direktivet ska alla vatten uppnå god ekologisk och kemisk
status. Utbyggnadsplanen är ett led i arbetet för att nå detta mål.
Vidare har kommunen ett ansvar enligt Lagen om allmänna vattentjänster att ordna med
vattentjänster om det finns behov av detta för att skydda människors hälsa eller miljö.
Kommunen ordnar då VA i ett större sammanhang (inte för enskilda fastighetsägare).
Vattentjänstlagen gäller för befintlig bebyggelse men också för blivande bebyggelse. Det vill
säga att där områden byggs ut, förtätas eller omvandlas så kan detta innebära att översyn av
VA-lösningarna i området behövs för att skydda människors hälsa eller miljö.
Det är Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun som ansvarar för att upptäcka risker för hälsa
eller miljö i ett område genom deras tillsyn. Tekniska kontoret ansvarar för kommunal VA
utbyggnad. Plan- och bygglovskontoret ansvarar för bebyggelseplaner och bygglovsgivning
där möjligheter till godkänd vatten- och avloppsförsörjning är en förutsättning enligt Plan- och
Bygglagen för att bostäder ska kunna etableras eller förändras.
Målet med denna rapport är att ge de olika förvaltningarna en gemensam plan för hantering
av enskilt VA och utbyggnad av kommunalt VA, i syfte att kunna ge så tydliga besked som
möjligt till invånare i kommunen vid frågor rörande VA och kommunal VA-anslutning.

Uppföljning och beslut
Översyn och aktualisering av tidplanen i utbyggnadsplanen görs av en
förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp med representanter från Miljöskyddskontoret,
VA-avdelningen och Plan- och Bygglovskontoret varje år. Vid identifiering av nya områden
eller större förändringar läggs utbyggnadsplanen för nytt beslut till kommunfullmäktige.
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Kommunalt VA
Verksamhetsområden
I områden där VA behöver lösas i ett större sammanhang kräver Lagen om allmänna
vattentjänster att kommunen tillhandahåller dessa tjänster inom ett s.k. verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige fastställer var allmänna VA-anläggningar ska finnas och områdenas
avgränsning.
De nuvarande allmänna VA-områdena, som alltid ska ha 100 % anslutningsgrad för
dricksvatten och spillvatten är:















Alingsås stad
Västra Bodarna (huvudsakligen området öster om järnvägen)
Lövekulle-Skår
Röhult
Sollebrunn
Stora Mellby
Magra
Gräfsnäs
Ingared
Hemsjö kyrkby
Ödenäs
Simmenäs
Saxebäcken
Sundet

I Nolhagen finns dessutom en kommunal anläggning för enbart spillvattenhantering.

Dricksvatten
Att säkerställa tillgången till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är en
grundläggande förutsättning för människors boende och verksamhet. Gemensamma
lösningar för sammanhängande bebyggelseområden är ofta en förutsättning för bra
dricksvattenförsörjning.
Där en allmän vattenanläggning finns bör därför som regel alltid dricksvatten anslutas till den
allmänna anläggningen. Områden med samlad bebyggelse nära verksamhetsområde för
allmänt VA ska därför erbjudas anslutning när så är möjligt.

Dagvatten
Principen för omvandlingsområden är att dagvatten alltid ska lösas lokalt. Likaså gäller för
nybebyggelse inom verksamhetsområde och utbyggnad av exploateringsområden. Huruvida
det är möjligt att lösa all dagvattenhantering lokalt nom större områden ska alltid utredas.
Principer för dagvattenhantering finns i kommunens Dagvattenplan.

Spillvatten
I normalfallet medför alltid anslutning till kommunal avloppsrening bättre reningsresultat. All
bebyggelse som ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA ska därför vara ansluten
till det kommunala VA-nätet.
I s.k. omvandlingsområden bör anslutning krävas direkt när ledningar finns framme. Enskilda
undantag kan prövas från fall till fall. En konsekvens av detta resonemang är att
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anläggningsavgift alltid tas ut från bebyggda fastigheter oavsett om faktisk anslutning sker
eller inte. Avgift kan enligt gällande VA-taxa tas ut för obebyggda tomter med byggrätt inom
detaljplanelagda områden fr.o.m. tre år efter det att förbindelsepunkt har upprättats.
Liksom för dricksvatten bör kommunen ha en generös inställning till anslutning av bostäder
som ligger utanför VA-området, där detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Möjligheterna att ansluta fastigheter i orternas randområden ska utredas i syfte att ansluta så
många hus som möjligt. Gäller det en grupp av hus bör kommunen hjälpa till att projektera
anslutningsledningen.

VA-taxa
VA-taxans konstruktion har setts över för att stödja förslagen i Utbyggnadsplanen.
För de områden som behandlas i utbyggnadsplanen gäller särskilda finanseringsprinciper
enligt nedan.
Ledningar inom området
De boende betalar 100 procent av kostnaderna.
Överföringsledningar till området
De boende betalar 40 procent av kostnaderna.
VA-kollektivet betalar 60 procent av kostnaderna.
Verktyg
För att få en kostnadstäckning enligt principerna ovan föreslås två olika nivåer för
anläggningstaxan



Normaltaxa
Särtaxa, d.v.s. förhöjd taxa med omkring 50 % enligt beslutad VA-taxa.

Taxan sätts till den nivå som bäst motsvarar kostnadstäckning enligt ovanstående
finansieringsprincip. Tekniska nämnden fastställer vilka områden som omfattas av
särtaxa/förhöjd taxa.
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Alternativ till kommunalt VA
Enskilt VA
Enskilt VA är som regel den lösning som är aktuell i områden som ligger utanför
tätbebyggelse. Tyvärr är det i små anläggningar svårare att erhålla en reningsgrad som
motsvarar rening i större gemensamhetsanläggningar eller kommunala anläggningar. De
4 300 bostäder med enskilt avlopp i kommunen släpper ut ca 3,6 ton fosfor till recipient varje
år jämfört med 0,93 ton (2017) från kommunens reningsverk med 32 200 anslutna personer.
Kommunalt VA är absolut inte den ända lösningen och i många lägen inte den bästa, men
det är mycket viktigt att förbättringar av enskilda avloppsanläggningar har hög prioritet för att
vattenförekomsterna ska nå god status enligt vattendirektivet. Många enskilda anläggningar i
kommunen är gamla och uppnår sämre rening av fosfor än önskad standard på minst 70 %.
För att uppnå god reningsgrad kan, där flera bostäder ligger samlat, en gemensam
anläggning vara en bättre lösning än flera enskilda anläggningar.
Oavsett blir enskilt VA i de flesta fall förstahandsvalet för bostadsfastigheter på landsbygden
och för Alingsås kommun förutsätts enskilda lösningar eller privata gemensamhetsanläggningar för samtliga områden där inte denna VA-utbyggnadsplan anger något annat.

Gemensamma VA-anläggningar
I flera områden inom kommunen och då speciellt i tätbebyggda områden är det inte lämpligt
att lösa VA-frågan för varje fastighet för sig. Någon form av gemensam lösning är det enda
hållbara alternativet. För vattenförsörjningen är det oftast säkrast såväl vad gäller val av
lösning som för drift av anläggningen att försöka ha så få vattentäkter som möjligt, även om
beredskapsaspekten kan kräva reserv eller alternativ vattenförsörjningsmöjlighet. När det
gäller avloppsbehandlingen så får man nästan alltid bättre reningsresultat i en gemensam
anläggning än i en enskild.
För gemensamma lösningar finns i kommunen två alternativ, allmän VA-anläggning eller
gemensamhetsanläggning. Kombinationer kan också i något fall vara aktuellt. Ibland kan det
räcka med kommunalt avlopp och enskild lösning av vattenfrågan eller tvärtom.
De verktyg som samhället (kommunen, länsstyrelsen) har för att åstadkomma bra
gemensamma lösningar är PBL i planeringsfasen samt Miljöbalken och lagen om allmänna
vattentjänster för själva anläggningarna. Kommunen kan bistå med viss rådgivning, särskilt i
anläggningsfasen, för att få till stånd en bra lösning.
I kommunen finns ett antal områden med egna gemensamhetsanläggningar. Vissa områden
har gemensamhetsanläggningar för enbart dricksvatten och enskilda anläggningar för avlopp
eller tvärtom. Det finns också gemensamhetsanläggningar för försörjning av både
dricksvatten och avlopp. Vissa är juridiska samfälligheter enligt Anläggningslagen andra drivs
på annat sätt, oftast i föreningsregi. Miljöskyddskontoret sköter tillsynen av
gemensamhetsanläggningarna.
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Utbyggnadsplan för Alingsås kommun
Det finns områden i Alingsås kommun med samlad bebyggelse där olika grad av olägenheter
eller behov av gemensamma VA-lösningar har identifierats. Förslag på hur VA kan hanteras i
områdena framgår av beskrivningen för respektive område nedan.
Utbyggnadsplanen är uppdelad på utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är de områden för vilka bedömningen har gjorts att en allmän VAanläggning krävs. Beslut om sådan utbyggnad finns i flera fall och i några områden pågår
projektering eller utbyggnad.
Utredningsområden är sådana områden för vilka utredningar behöver genomföras för att visa
vilken form av VA-försörjning som är mest lämplig. Förändringen av VA-lösningen kan
utgöras av förbättrade enskilda anläggningar, antingen för en eller flera fastigheter,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning via avtal eller införlivning i
verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
Bevakningsområde är sådant område där en utökad tillsyn av enskilda avlopp kommer att
ske och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningen
syftar till att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd.
För de delar av kommunen som inte innefattas i ovanstående kategorier (eller redan ligger
inom verksamhetsområde för allmänt VA) så gäller att VA ska lösas med enskilda eller
gemensamma privata anläggningar. Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att
försörjningen av vatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar
tillfredsställande så länge VA-försörjningen är enskild.
Tidplanering för insatser enligt utbyggnadsplanen sammanfattas i bilaga 1.
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Utbyggnadsområden
Färgens östra strand
De första områdena som beskrivs ligger alla efter Stora Färgens östra strand, inom
kommunens primära skyddszon för Alingsås vattentäkt. Områdenas placering inom det inre
skyddsområdet för kommunens viktigaste vattentäkt utgör ett av de starkaste incitamenten
för att lösa reningen av avloppsvatten från bebyggelsen med allmänna VA-ledningar, så att
inget spillvatten riskerar att påverka Alingsåsarnas dricksvattenförsörjning. I flera fall finns
också konstaterade olägenheter med avloppslukt och hotade enskilda vattentäkter.
En av de viktigaste förutsättningarna för att få en hållbar och trygg avloppslösning i detta
område har varit att förstärka den tryckavloppsledning som finns mellan vattenverket vid
Hjälmared och stamledningen vid Hemvägen. Detta arbete är nu klart och innebär att
kapaciteten har höjts samt att det nu finns dubbla ledningar, som gör det möjligt att få in
avloppsvattnet till reningsverket även om en ledning eller pump skulle haverera. En ny
huvudledning för dricksvatten har också lagts ned samtidigt.
Hela området omfattas av ett program enligt PBL ”Program för utveckling av Färgens östra
strand”, som antogs av kommunstyrelsen 2011. Med undantag för Lygnareds camping, gäller
också områdesbestämmelser som begränsar den yta som f.n. får bebyggas. Hur de nya
”Attefallshusen” påverkar möjligheten att begränsa ytan är inte helt klart i nuläget
Arbete med en första detaljplan för Sundet, Skämningared, Svanvik och Hulabäck har
startats med beräknat antagande under 2019.
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Färgens Östra Strand
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Sundet (klart)
Nuläge
Allt fler bostäder omvandlas från fritidshus till åretruntboende. I dag är ca hälften av
bostäderna bebodda året runt. Här finns också Färgengården, med godtagbart avlopp men
med en riskabel ytvattenförsörjning. Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar ligger
blandat med stor risk för förorening av dricksvatten. I området är jordlagren så tunna och täta
att hygieniska problem med dålig lukt av avloppsvatten i öppna diken m.m. föreligger. Orenat
avloppsvatten kan nå såväl Lilla som Stora Färgen.
Planläge och inriktning för VA
För området gäller områdesbestämmelser, med relativt många undantag. Arbetet med ny
detaljplan som tillåter större byggyta och fler bostadshus pågår.
Verksamhetsområde är beslutat.
Allmänna VA-ledningar mellan Hjälmareds vattenverk och Sundet samt inom Sundetområdet
är slutförda.
Skämningared
Nuläge
Ungefär samma förhållande när det gäller omvandling som för Sundet. Här ligger dock inte
husen lika tätt utan de sanitära förhållandena är något bättre.
Planläge och inriktning för VA
Områdesbestämmelser finns som begränsar tillåten byggnadsyta. Skämningared ingår i
Program för utveckling av Färgens östra strand. Arbetet med ny detaljplan har startats, där
byggrätter och integrering med VA-utbyggnaden ingår.
Verksamhetsområde är beslutat.
Projektering av VA-ledningar inom området är klart och byggnation har startat och beräknas
pågå till halvårsskiftet 2019.
Svanvik
Nuläge
Här finns två gemensamhetsanläggningar för dricksvatten. Båda använder sig av borrade
brunnar som försörjer den södra respektive norra delen av området. Godtagbar standard på
vattenanläggningarna och tillräckligt med vatten finns.
Delar av framför allt det södra delområdet består av relativt bra material för infiltration av
spillvatten. I det norra delområdet är det mest äldre fritidshus med varierande standard på
avloppsanläggningarna. Många bostäder används fortfarande som fritidshus.
Planläge och inriktning för VA
Områdesbestämmelser finns som begränsar tillåten byggnadsyta.
Området omfattas av ”Program för utveckling av Färgens östra strand”. Arbete med
detaljplan pågår.
Ytterligare utbyggnad av området bedöms inte som rimligt utan anslutning till allmän VAanläggning.
Verksamhetsområde är beslutat.
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Projektering av VA-ledningar inom området är klart och byggnation har startat och beräknas
pågå till halvårsskiftet 2019.
Hulabäck
Nuläge
Vattenförsörjningen för de allra flesta husen sker genom en gemensam anläggning, där
vatten tas från sjön. För Missionsförsamlingens lägergård tas också vatten direkt från sjön.
Anläggningarna uppfyller inte den standard som EU:s direktiv och den svenska
vattenkungörelsen ställer. Ett antal fastigheter har egna brunnar liksom Stora Färgens
lägergård (f.d. Skärsbohemmet). Dricksvattnet och brunnarna varierar såväl vad gäller
kvalitet som mängd.
Avloppssituationen i området är ansträngd. Flera fastigheter har övergått från fritidsboende
till året runt boende de senaste åren. Miljöskyddskontorets inventering från 2002 visar att
nästan hälften av bostäderna har brister hos avloppsanläggningen.
Områdesbestämmelser finns som begränsar tillåten byggnadsyta, dock med relativt många
undantag.
Planläge och inriktning för VA
Området omfattas av föreslaget Program för utveckling av Färgens östra strand.
Kommande detaljplan ska klarlägga hur VA-frågan kan sammanvägas med övriga
frågeställningar gällande vägar mm.
Projektering av VA-ledningar pågår 2018.
Lygnared
Nuläge
Lygnareds camping har en vattenanläggning med allt för osäker standard. Anläggningen
kompletterades under 2014 för att klara livsmedelsverkets krav, men behöver på sikt
ersättas.
Allt avloppsvatten från WC samlas upp i slutna tankar, liksom merparten av BDT-vattnet.
Delar av BDT-avloppsvatten infiltreras i en anläggning av okänd storlek och utförande.
I övrigt finns endast ett fåtal fritidshus med låg sanitär standard och utan större
avloppspåverkan till omgivningen.
För campingplatsen finns en detaljplan som reglerar verksamhetens omfattning. I planen
anges att förutsättning för utökning av antalet platser är att ett nytt avloppsreningsverk
byggs.
Planläge och inriktning för VA
Området omfattas av föreslaget Program för utveckling av Färgens östra strand. I ett
kommande detaljplanearbete prövas såväl VA-frågan som övriga förutsättningar för utökad
campingverksamhet och ev. tillkommande bostäder.
Projektering av VA-ledningar pågår under 2018.
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Västra Saxebäcken
Planläge och inriktning för VA
I Saxebäcken (den röda markeringen) är VA utbyggt och i drift. Inom den blå markeringen
pågår detaljplanarbete och avsättning finns för anslutning av en gemensamhetsanläggning
för området inom blå markering. Det finns i dagsläget ingen avsikt att utöka
verksamhetsområdet med området inom blå markeringen.
Detaljplanarbetet pågår 2018.

Västra Saxebäcken
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Västra Bodarna
Nuläge
Många hus, särskilt utmed Mjörn, saknar tillfredsställande lösning av avloppsfrågan. Diffusa
utsläpp och direktutsläpp till sjön förekommer. Det finns delområden där problem med
avloppslukt och risk för förorening av dricksvattentäkter har konstaterats. Större delen av
området öster om järnvägen har detaljplan och ingår i den allmänna VA-anläggningen,
medan bara ett begränsat område vid stationen omfattas av allmänt VA på den västra sidan.
Kommunalt VA byggs ut till Mossbergska friluftsskolan inom arrendeområdet under 2018.
Byggnation på frilutsskolan pågår med inflyttning hösten 2018. Det pågår planering för vidare
utbyggnad av VA inom Mossbergska friluftsskolans arrendeområde i samband med att
tomterna säljs till arrendatorerna. Göteborgs Stad är förvaltare av arrendetomterna idag.
Utbyggnad enligt denna planering startas under 2019.

Västra Bodarne
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Planläge och inriktning för VA
I mars 2014 antog kommunfullmäktige en ny fördjupning av översiktsplanen (FÖP). I denna
föreslås en viss utbyggnad av bostäder både öster och väster om järnvägen i Västra
Bodarna, som i stor utsträckning förutsätter anslutning till allmän VA-anläggning.
Väster om järnvägen i området kring Sommarrovägen och Mossbergska friluftsskolan anger
programmet att ny bebyggelse kan prövas genom detaljplan. Även några smärre områden
öster om järnvägen föreslås få tillkommande bebyggelse genom att detaljplan upprättas. I
samtliga dessa områden förutsätts allmänt VA.
I anslutning till nuvarande bebyggelse i de centrala delarna av V Bodarna finns också viss
möjlighet till kompletterande bebyggelse. Här ska i första hand ny bebyggelse kunna
anslutas till allmänt VA. Prövning av ny bebyggelse sker antingen genom detaljplan eller
genom bygglovprövning. Från VA synpunkt är bedömningen att all tillkommande bebyggelse
ska prövas genom detaljplan. Endast i undantagsfall kan bygglovprövning utgöra tillräcklig
prövningsgrund för enstaka bostäder.
Områden utmed Mjörnstranden anges i Föp:en som område med stort kultur- och
rekreationsvärde, där ingen tillkommande bebyggelse får ske. I denna förutsätts VA till
största delen anordnas som enskilt VA. Om anslutning till den allmänna VA-anläggningen är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bör dock denna lösning väljas.
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Utredningsområden
För några områden som upplevs som möjliga ”problemområden” behöver frågeställningar
kring VA diskuteras eller utredas ytterligare. I vilken takt och när detta kan genomföras
framgår av åtgärdslistan i bilaga 1.
Randområden och utveckling enligt Tillväxtprogrammet 2018-2028
Randområden utgörs av Kvarnbacken och områden kring Marbotorpsvägen.
Områden enligt Tillväxtrogrammet och i ÖP beskrivs som utbyggnads- eller
förtätningsområden är södra Stadsskogen, Rothoffskärr, öster om Östra Ängabo, Långared
och Västra Bodarna (väster om järnvägen). Här kommer att behövas en samlad lösning för
VA-frågorna när dessa områden byggs ut eller förtätas och VA-avdelningen utreder
kontinuerligt möjligheter för anslutning till det kommunala VA-nätet för dessa områden.
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Högen-Vässenbo
Nuläge
Delar av området kring Norsesundsvägen och Bergabovägen har kommunalt
VA. Bebyggelsetrycket har varit påtagligt under hela 80-, 90- och 2000-talen, vilket ökar
risken för dålig vattenkvalitet i närbelägna diken och bäckar. Det medför också en viss ökad
risk för förorening av vattentäkter. Ett fortsatt högt bebyggelsetryck kan medföra behov av
kommunalt VA för ett större område än i dag.
Kommunen har genom avtal med Lerums kommun möjlighet att ansluta totalt 100 personer
till överföringsledning från Norsesund till Ingared (ägs gemensamt av Lerum och Alingsås).
I närområdet till Lillelången inom Alingsås kommun pågår anslutning till denna ledning. Hit
kan sedan enskilda gemensamhetsanläggningar för VA anslutas.
Området sydöst om järnvägen omfattas av en fördjupning av översiktsplanen för HemsjöIngared (antagen 1998-03-25). Ny ÖP som förväntas bli antagen i höst kommer att ersätta
FÖP för Hemsjö-Ingared. Rekommendationen för bebyggelse för större delen av området är
att enstaka komplettering av bebyggelse kan prövas i förhandsbesked.
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Planläge och inriktning för VA
För ett mindre delområde i den södra delen finns en äldre avstyckningsplan.
I förslaget till ny ÖP anges sparsam komplettering av bebyggelse inom den röda
markeringen. En inriktning som från VA-synpunkt är angelägen är att begränsa ny
bebyggelse till platser där anslutning till allmänt VA är möjligt.

17
Sida 55 av 364

Långared
Nuläge
Området har delvis gemensam VA-anläggning för skola, förskola, idrottshall och några
bostadshus. Vattenanläggningen ägs av en förening medan avloppsanläggningen ägs av
Fabs AB. En formellt bildad gemensamhetsanläggning eller allmänt VA-område finns inte.
Dricksvattenanläggningen håller inte tillräckligt bra standard enligt gällande bestämmelser för
dricksvatten. Vattnet tas från Anten och tillräcklig rening av organiskt material saknas.
Avloppsanläggningen har däremot moderniserats under de senaste åren och har i dag goda
reningsresultat.
Trots den relativt täta bebyggelsen kring skolan finns ingen detaljplan för Långared.

Långared
Inriktning
I förslag till ny ÖP för Alingsås Kommun redovisas områden där ny kompletterande
bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked. Områdena är placerade på ett sådant sätt
att bebyggelsemönster och utblickar mot sjön och jordbrukslandskapet bibehålls. ÖP:n anger
inga förslag för hantering av VA.
För att säkerställa en bra VA-standard och driften av befintliga anläggningarna bör en
gemensamhetsanläggning bildas (alternativt allmän VA-anläggning). Fabs AB, som äger
byggnaderna med skola och förskola bör ta initiativ till detta och också driva på arbetet med
att förbättra vattenanläggningen.
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Relativt många bostäder har eget VA. För kärnområdet kring skolan skulle det vara att
föredra om ytterligare bostäder kunde ansluta till de gemensamma anläggningarna och
nybebyggelse i kärnområdet bör självklart anslutas till den gemensamma anläggningen Detta
kommer i sådana fall att kräva en ombyggnation av Fabs reningsverk. Anslutning kan endast
ske med Fabs medverkan.

19
Sida 57 av 364

Olstorpsvägen
Nuläge
Samtliga fastigheter har enskild avloppsanläggning och enskild vattenbrunn, det är tätt
mellan fastigheterna och många fastigheter har svårt att lösa avloppsrening och vattenbrunn
på den egna fastigheten. Avloppssituationen i området är ansträngd. Miljöskyddskontorets
inventering från 2017 visar att nästan 70 % av bostäderna har brister i
avloppsanläggningen.
Det finns inga områdesbestämmelser eller detaljplaner för området.

Inriktning
Fastigheterna bör anslutas via kommunal avloppsledning som finns framdragen 150 öster
om E20 vid Olastorpsvägen. Ett kommunalt verksamhetsområde för fastigheterna inom
området ska utredas.
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Lyckans väg och Hålabäcksstigen
Nuläge
Området ligger nära det kommunala verksamhetsområdet. De flesta fastigheter är fritidshus.
Flera av fastigheterna har bristfälliga avloppsanläggningar. Fyra stycken fastigheter är idag
anslutna till kommunalt vatten och avlopp via gemensamhetsanläggning.

Inriktning
På grund av bristfälliga avloppsanläggningar för flera fastigheter och närheten till kommunalt
verksamhetsområde bör Lyckans väg och Hålabäcksstigen infogas i kommunalt
verksamhetsområde och få kommunal avloppsrening. Enligt ÖP anges området som
utbyggnadsområde för bostäder.
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Bevakningsområden
Edsås, området kring Lilla Edsåsvägen
Nuläge
Området utgörs av samlad bebyggelse med enskilda anläggningar av oklar status.
Miljökontoret kommer att utföra tillsyn under 2018. Dessutom finns detaljplan för ytterligare
10 bostäder och avloppstillstånd har gått ut. Detta gör att området följs för att effektivt kunna
fatta beslut om åtgärd om utveckling visar att en förändrad VA-försörjning behövs.

Edsås
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Övrigt
Miljökontorets planerade tillsyn
Miljökontoret genomför årligen tillsyn av omkring 10 % av kommunens enskilda
avloppsanläggningar. Specifika områden beslutas årligen i Miljöskyddsnämnden. Under
2018-2019 kommer enskilda anläggningar inom Färgens vattenskyddsområde att tillsynas.
Beroende på om det visar sig vara problem i ett större sammanhang så kan områdena vara
föremål för diskussion om anslutning till allmänt VA.

Nolhagen
Nuläge
Vattenförsörjningen sker via en gemensam vattentäkt, som sköts av en
tomtägarförening. Kvalitet och kvantitet är tillfredsställande.
I området finns ett verksamhetsområde för kommunalt VA avseende spillvatten, som är
anslutet till en lokal avloppsanläggning. Under 2004 förbättrades anläggningen, så att den i
dag uppfyller kraven på en modern avloppsanläggning. Området är inte planlagt.

Inriktning
Ingen detaljplan eller andra planer för ytterligare bebyggelse finns.
Kommunen bör överväga att överlåta den kommunala avloppsanläggningen till
fastighetsägarna, alternativt bidra till att bilda en gemensamhetsanläggning.
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Bilaga 1 –
Tidplan för insatser enligt VA-utbyggnadsplanen
I Alingsås kommuns VA-utbyggnadsplan föreslås lösningar för vissa områden där VA
behöver lösas gemensamt i ett större sammanhang. Detta sker genom anslutning till allmän
VA-anläggning, enligt § 6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
I nedanstående tabell finns samlat de utredningar och åtgärder som föreslås med ungefärlig
genomförandetid. Tiden kan dock komma att påverkas på grund av omständigheter som nu
inte kan förutses. Således finns en viss osäkerhet kring tidplanen som innebär att den inte
ska uppfattas som löfte.
Tidplanen avser färdigställande av byggnation (eller utredning). Tidplanen för faktisk
anslutning måste kommuniceras med kommunens VA-avdelning.

24
Sida 62 av 364

Tabell 1 – Tidplan för insatser enligt VA-utbyggnadsplanen

Prioritet och åtgärd

Beräknas
klart

Ansvarig
nämnd

Ekonomi

Inv. budget TN samt
planavgift SBN
”
”
”
Driftbudget
Ej finansierat.
Belopp beroende på
omfattning

Utbyggnadsområden
Skämningared

2019

TN/SBN

Svanvik
Hulabäck
Lygnared
Västra Saxebäcken
Västra Bodarna

2019
2020
2021
2020
2023

TN/SBN
TN/SBN
TN/SBN
SBN/TN
SBN/TN

Utredningsområden
VA i randområden kopplat till
tillväxtprogrammet

Kontinuerligt

SBN/TN/KS

Olstorpsvägen

2019

TN/SBN

Långared

2020

Högen – Vässenbo

2022

SBN/TN
KS (Fabs)
SBN/TN/KS

Lyckans väg och Hålabäckstigen

2022

SBN

Bevakningsområde
Edsås
Övrigt
Tillsyn Färgens
vattenskyddsområde
Utreda möjligheterna till att
överföra avloppsanläggningen i
Nolhagen till
gemensamhetsanläggning
Revidering av Utbyggnadsplan

Bevakning till
2022

SBN Plantaxa
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel
SBN Bygglov
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel
Ej finansierad
Ca 400 tkr
SBN Bygglov
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel
SBN Plantaxa
TN Driftbudget VA
KS Utredningsdel

SBN/TN/MN

SBN Plantaxa

MN

Enligt fleråsstrategi

2019

TN/SBN

I ordinarie budget

2019

SBN/MN/TN

-

2018-2019

25
Sida 63 av 364

Policy Agenda 2030
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 136 2019.483 KS

Policy Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25 oktober 2017, § 220 tillsattes en
politisk beredningsgrupp kring Agenda 2030. Beredningsgruppen återkom med en
slutrapport och förslag till förbättringsåtgärder 2018. Förutom förbättringsåtgärder tog
beredningsgruppen fram förslag till en policy för hållbar utveckling i Alingsås kommun.
Beredningsgruppens resultat beaktades i budgetberedningen 2018. Nu ska
kommunfullmäktige besluta om förslag till Policy Agenda 2030 för att tydligt visa vilka
värderingar och grundprinciper som ska styra Alingsås kommuns agerande i strävan att
uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa
klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt.
De globala målen berör ett stort antal områden som flera svenska kommuner, landsting och
regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv
och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer, samt
kommunens kärnverksamhet. Kommuner, landsting och regioner påverkar omvärlden utanför
Sverige, till exempel genom offentlig upphandling. I egenskap av konsumenter kan de
påverka företags produkter och tjänster. Genom att ställa exempelvis sociala eller
miljömässiga krav i offentlig upphandling kan kommuner, landsting och regioner bidra till att
till exempel mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat
säkerställs.
Det finns en tillsatt tjänsteperson-styrgrupp som arbetar med Agenda 2030, som har sett
över och reviderat beredningsgruppens förslag till policy för Agenda 2030. Punkterna 5 och 6
har tagits bort. Syftet med förändringen är att införliva arbetet med Agenda 2030 i ordinarie
verksamhet och i styrmodell och internkontroll. Detta ligger helt i linje med uppdrag och
åtagande i antagen Flerårsstrategi att minska administration och fokusera på verkställighet.
Det finns i Kolada en särskild uppföljning av kommunernas arbete med Agenda 2030. Denna
uppföljning behöver ligga till grund för kommande analys och kartläggning i arbetet med att
ta fram förslag till vilka åtgärder som kommunen bör prioritera i arbetet mot ett mer hållbart
Alingsås.
Genom att anta policyn kommer hela kommunen att ha en tydlig styrning i strävan mot att
uppfylla de globala målen som beskrivs i FN:s Agenda 2030.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

Beslut
AU § 136, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Policy för Agenda 2030 antas.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.483 KS

Förslag till Policy Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25 oktober 2017, § 220 tillsattes en
politisk beredningsgrupp kring Agenda 2030. Beredningsgruppen återkom med en
slutrapport och förslag till förbättringsåtgärder 2018. Förutom förbättringsåtgärder tog
beredningsgruppen fram förslag till en policy för hållbar utveckling i Alingsås kommun.
Beredningsgruppens resultat beaktades i budgetberedningen 2018. Nu ska
kommunfullmäktige besluta om förslag till Policy Agenda 2030 för att tydligt visa vilka
värderingar och grundprinciper som ska styra Alingsås kommuns agerande i strävan att
uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Förvaltningens yttrande
De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa
klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt.
De globala målen berör ett stort antal områden som flera svenska kommuner, landsting och
regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv
och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer, samt
kommunens kärnverksamhet. Kommuner, landsting och regioner påverkar omvärlden utanför
Sverige, till exempel genom offentlig upphandling. I egenskap av konsumenter kan de
påverka företags produkter och tjänster. Genom att ställa exempelvis sociala eller
miljömässiga krav i offentlig upphandling kan kommuner, landsting och regioner bidra till att
till exempel mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat
säkerställs.
Det finns en tillsatt tjänsteperson-styrgrupp som arbetar med Agenda 2030, som har sett
över och reviderat beredningsgruppens förslag till policy för Agenda 2030. Punkterna 5 och 6
har tagits bort. Syftet med förändringen är att införliva arbetet med Agenda 2030 i ordinarie
verksamhet och att styrmodell och internkontroll. Detta ligger helt i linje med uppdrag och
åtagande i antagen Flerårsstrategi att minska administration och fokusera på verkställighet.
Det finns i Kolada en särskild uppföljning av kommunernas arbete med Agenda 2030. Denna
uppföljning behöver ligga till grund för kommande analys och kartläggning i arbetet med att
ta fram förslag till vilka åtgärder som kommunen bör prioritera i arbetet mot ett mer hållbart
Alingsås.
Genom att anta policyn kommer hela kommunen att ha en tydlig styrning i strävan mot att
uppfylla de globala målen som beskrivs i FN:s Agenda 2030.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget till Policy innebär inga direkta kostnader, men de åtgärder som vidtas utifrån
policyn kan komma att medföra ökade kostnader. Finansiering för åtgärder hänskjuts till
kommande flerårsstrategiberedningar.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Policyn för Agenda 2030 antas.

Beslutet ska skickas till
Flerårsstrategiberedningen

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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ALINGSÅS KOMMUNS POLICY
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
UTIFRÅN FN:s AGENDA 2030
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2019, §x
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Inledning
Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats
om en global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en
samhälls-förändring som leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för
alla människor. Agendan ska vägleda de beslut som länderna fattar, med hänsyn
tagen till den nationella kapaciteten och utvecklingsnivån, och innebära en
ambitionshöjning i arbetet med hållbar utveckling i alla länder.
Under de senaste 25 åren har stora framsteg skett globalt. Det är färre människor
som lever i extrem fattigdom, barnadödligheten har minskat och livslängden ökat,
spridningen av informations- och kommunikationsteknik har möjliggjort nya lösningar
och ökad kunskap. Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver lösas; ökade
klyftor mellan och inom länder, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, negativa
konsekvenser av klimatförändringar, hot mot ekosystemen samt pågående konflikter
och humanitära kriser. Att uppnå de mål som satts i Agenda 2030 kommer därför att
kräva stor politisk vilja och långsiktighet samt ett brett engagemang från samhället i
stort (Agenda 2030 delegationen, I riktning mot en hållbar välfärd, FI, 2016.01).
Vi i Alingsås utgör ungefär en tvåhundratusendedel av jordens befolkning. Det kan
tyckas lite, men många bäckar små… Vi kan åstadkomma förändring i världen,
genom att tänka globalt och agera lokalt, i våra vardagshandlingar.
Omställningar börjar med dig och att bygga vidare på det som redan görs
idag.
Vårt Alingsås är unikt. Agendans 17 mål kan liknas vid en potatisplanta
där alla delar tillsammans bildar en helhet. Med knölarna i jorden och
blasten mot solen kan plantan, om den vårdas, växa och blomma för oss
och för kommande generationer – som man sår får man skörda.
Denna policy beskriver hur vi alla i Alingsås ska, tillsammans med övriga världen, nå
de globala målen. Grundpelarna är hållbarhet, jämlikhet, frihet och
fattigdomsbekämpning.

Bakgrund
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan syftar till att möta de globala
utmaningar världen står inför och innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169
delmål som ska uppnås till år 2030. Målen är formulerade utifrån de viktigaste
globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger överallt, att förverkliga de
mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agendan tydliggör att målen är integrerade och ömsesidigt beroende
och att det kommer att krävas nya arbetssätt och lösningar för att nå dem.
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Definition av hållbar utveckling
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
– FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987.

Bild från Falköpings kommun

Syfte
Denna policy syftar till att beskriva hur Alingsås kommun ska arbeta för att hela
kommunen ska utvecklas hållbart. Det förutsätter att hela den geografiska
kommunen och alla dess invånare engageras i arbetet med policyns genomförande.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som
beslutades av FN i september 2015. Det lokala arbetet för att förverkliga
intentionerna i Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision
2040.

Omfattning
Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar
principer för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder
sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka
styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och i genomförande av
kommunens verksamhet.
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Implementering och ansvar
Denna policy gäller för all verksamhet inom Alingsås kommun. Insatser för att nå
resultat på lokal nivå hanteras i kommunens budgetprocess och beskrivs i
kommunfullmäktiges flerårsstrategi. Alla politiker och tjänstepersoner ansvarar för att
säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt implementeras i respektive
verksamhet. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att policyn
implementeras. Vid behov kan nämnder och styrelser ta fram riktlinjer för att mer
konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i
arbetet.

Principer för ett hållbart Alingsås
1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även
utanför kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett
Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att
arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och
civilsamhället.
4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun
och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska
ha ett lärandeperspektiv.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med
årsredovisningen samt genom internkontroll/internrevision. I arbetet ingår att utveckla
ett systematiskt arbetssätt för uppföljning.
Bilaga
FN: s 17 globala mål för hållbar utveckling
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Bilaga 1: Förenta nationernas mål för hållbar utveckling
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt
främja ett hållbart jordbruk.
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för
alla.
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 137 2019.403 KS

Svar på motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S),
Birgitta Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer
och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Alingsås kommun införde kommundelsstämmor som ett försök under 1999.
Kommundelsstämmor hölls i Bjärke, Hemsjö och Alingsås tätort. Efter en utvärdering av
stämmorna 2002 beslutade kommunstyrelsen den 13 januari 2003, § 16 att fortsätta med
kommundelsstämmor, men i något ändrad form. Fortsättningsvis hölls två
kommundelsstämmor per år i någon av de tre kommundelarna fram till år 2007.
Under 2007 genomförde Alingsås kommuns demokratiforum en utvärdering av
kommundelsstämmorna. Av utvärderingen framgick bland annat att det som fick medborgare
att engagera sig var sakfrågor, och det var även besvarandet av förinskickade frågor som
stod i fokus på majoriteten av de genomförda kommundelsstämmorna. Dialogen mellan
medborgare och mellan medborgare, politiker och tjänstemän uteblev. Demokratiforum
föreslog att kommundelsstämmorna skulle upphöra, men att dialogen med kommuninvånare
skulle fortsätta genom mer situationsanpassad dialog med tydligt syfte. Den 12 december
2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att kommundelsstämmorna skulle upphöra, och
att dialog skulle föras med medborgare vid beslut av större omfattning. Sedan
kommunfullmäktige antog beslutet att fokusera på situationsanpassad dialog har
medborgardialog använts bland annat i samband med projekten Vision Stora Torget,
Stadsförnyelse Noltorp och Vision 2040.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021 ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Kommunledningskontoret har påbörjat en kartläggning av hur styrelsen och nämnderna i
Alingsås kommun arbetar med medborgardialog. I samband med kartläggningen kommer
riktlinjerna för medborgardialog att arbetas om och kommuniceras till samtliga nämnder.
Kommunledningskontoret kommer att stödja nämnderna i det fortsatta arbetet med
medborgardialog.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 137, forts
Motionärerna föreslår att kommundelsstämmor ska inrättas för att skapa ett ökat förtroende
för politiska organ, skapa en kontinuerlig dialog och för att alingsåsare ska känna sig
delaktiga. I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019-2021 beskrivs liknande problematik,
och för att adressera det anges att Alingsås kommun ska arbeta med medborgardialoger,
använda ny digital teknik och ge ökat ansvar för frågorna till såväl kommunstyrelse som
övriga nämnder.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, med hänvisning Alingsås kommuns
Flerårsstrategi 2019 – 2021 och till det pågående arbetet med att uppdatera riktlinjerna, och
formerna, för medborgardialog.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Irene Jonsson (S) föreslår att motionen
bifalls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida77
2 av 2
364

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.403 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa kommundelsstämmor
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun införde kommundelsstämmor som ett försök under 1999.
Kommundelsstämmor hölls i Bjärke, Hemsjö och Alingsås tätort. Efter en utvärdering av
stämmorna 2002 beslutade kommunstyrelsen den 13 januari 2003, § 16 att fortsätta med
kommundelsstämmor, men i något ändrad form. Fortsättningsvis hölls två
kommundelsstämmor per år i någon av de tre kommundelarna fram till år 2007.
Under 2007 genomförde Alingsås kommuns demokratiforum en utvärdering av
kommundelsstämmorna. Av utvärderingen framgick bland annat att det som fick medborgare
att engagera sig var sakfrågor, och det var även besvarandet av förinskickade frågor som
stod i fokus på majoriteten av de genomförda kommundelsstämmorna. Dialogen mellan
medborgare och mellan medborgare, politiker och tjänstemän uteblev. Demokratiforum
föreslog att kommundelsstämmorna skulle upphöra, men att dialogen med kommuninvånare
skulle fortsätta genom mer situationsanpassad dialog med tydligt syfte. Den 12 december
2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att kommundelsstämmorna skulle upphöra, och
att dialog skulle föras med medborgare vid beslut av större omfattning. Sedan
kommunfullmäktige antog beslutet att fokusera på situationsanpassad dialog har
medborgardialog använts bland annat i samband med projekten Vision Stora Torget,
Stadsförnyelse Noltorp och Vision 2040.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021 ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Kommunledningskontoret har påbörjat en kartläggning av hur styrelsen och nämnderna i
Alingsås kommun arbetar med medborgardialog. I samband med kartläggningen kommer
riktlinjerna för medborgardialog att arbetas om och kommuniceras till samtliga nämnder.
Kommunledningskontoret kommer att stödja nämnderna i det fortsatta arbetet med
medborgardialog.
Motionärerna föreslår att kommundelsstämmor ska inrättas för att skapa ett ökat förtroende
för politiska organ, skapa en kontinuerlig dialog och för att alingsåsare ska känna sig
delaktiga. I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019-2021 beskrivs liknande problematik,
och för att adressera det anges att Alingsås kommun ska arbeta med medborgardialoger,
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använda ny digital teknik och ge ökat ansvar för frågorna till såväl kommunstyrelse som
övriga nämnder.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, med hänvisning Alingsås kommuns
Flerårsstrategi 2019 – 2021 och till det pågående arbetet med att uppdatera riktlinjerna, och
formerna, för medborgardialog.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader. Motionärernas förslag att införa
medborgardialog innebär kostnader för till exempel hyra av lokal, annonser och arvode.
Stenungsunds kommun har en budget på 92 tkr per år för kommundelsstämmor.
Exakt vad kostnaderna skulle bli i Alingsås kommun beror på formerna för stämmorna. Hur
många som ska hållas per år, vilka lokaler som ska användas, hur många förtroendevalda
som ska delta och vilken typ av marknadsföring som ska användas.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Bilagor
Utvärdering av kommundelsstämmor – utvärdering och förslag till fortsatt medborgardialog

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 113 2019.403 KS

Motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S), Birgitta
Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer och Simon
Waern (S)
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 110 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-05-29

§ 110 2019.403 KS

Motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S), Birgitta
Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer och Simon
Waern (S)
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) lämnar en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Inför kommundelsstämmor!
Allt fler rapporter visar på att det allmänna förtroendet för våra politiska forum och
organ minskar. I SOM-rapporten ”Svenska demokratitrender” visar också på att en
tydlig skiljelinje går mellan stad och landsbygd; då förtroendet i allmänhet är än
lägre på landsbygden.
Detta ser vi givetvis mycket allvarligt på. Demokratin och förtroendet för den får
aldrig tas för given. En offentlig förvaltnings legitimitet grundar sig i allmänhetens
förtroende för densamma. Demokratin behöver ständigt underhåll genom
kontinuerlig dialog och delaktighet.
Ovan nämnda rapport visar även på att intresset för politik är generellt sett högt i
Sverige. Det är emellertid få som upplever en delaktighet i den demokratiska
processen. Alingsås skiljer sig troligen inte från mängden när det kommer till detta
förhållande.
För att föra såväl politiken som den kommunala verksamheten närmre alingsåsarna
föreslår vi att Alingsås kommun inför kommundelsstämmor. Flera kommuner,
däribland Härryda och Stenungssund, har infört denna årliga mötesform som ett
sätt att bjuda in invånarna i de olika kommundelarna till dialog och
informationsutbyte med de folkvalda politikerna och kommunens tjänstemän. Vid
kommundelsstämmorna får invånarna möjlighet att ställa frågor och lämna
synpunkter till den kommunala organisationen och den samlade politiken och prata
om frågor som engagerar dem.
Vi föreslår således:
 Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.

Alingsås den 15 maj 2019
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Anita Hedén Unosson (S)
Birgitta Larsson (S)
Simon Waern (S)
Sebastian Aronsson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
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delen Sveaplan – Götaplan,
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 138 2019.468 KS

Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås
Ärendebeskrivning
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan 20142025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Delen Sveaplan – Götaplan har
betydande trafikmängder och med dem är förknippat trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter,
bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade Trafikverket i samråd med kommunen att
genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan för
sträckan för att studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett
antal åtgärder, bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid
Götaplan, en planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband
med åtgärdsvalsstudiens genomförande och ett eventuellt undertecknande av utkastet till
avsiktsförklaring anses den utpekade bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår av utkastet till
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av åtgärderna är
hanterat.
Avsiktsförklaringen innehåller sju åtgärder utöver de mindre åtgärder som kommunen
genomför i sitt ordinarie arbete. De större åtgärderna består av en ny planskild GC-passage
vid Sveaplan, ny cirkulationsplats vid korsningen E20/180 samt ny planskild GC-passage vid
E20 Metallgatan-Lärkvägen.
Avsiktsförklaringen anses inte utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att
fullgöra vad som stadgas däri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun gavs kommunstyrelsen bland annat i
uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen gavs
även i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg. De föreslagna åtgärderna
som nämns i utkastet till avsiktsförklaring bedöms ligga i linje med viljeinriktningen i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna som föreslås i utkast till
avsiktsförklaring är av hög vikt för att förbättra trafiksäkerheten i området Sveaplan-Götaplan.
Därför föreslås att kommunen ska underteckna utkast till avsiktsförklaring. Vidare är
kommunledningskontoret av åsikten att kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att säkerställa
finansieringen i samband med flerårsstrategi 2020-2022 samt att kommunstyrelsen bör
bemyndigas att underteckna eventuella medfinansieringsavtal om det blir aktuellt.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

Beslut
AU § 138, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja avsiktsförklaring
E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med flerårsstrategi 2020-2022 för
Alingsås kommun.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna
eventuella medfinansieringsavtal.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-26
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.468 KS

Avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås
Ärendebeskrivning
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan 20142025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Delen Sveaplan – Götaplan har
betydande trafikmängder och med dem är förknippat trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter,
bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade Trafikverket i samråd med kommunen att
genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan för
sträckan för att studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett
antal åtgärder, bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid
Götaplan, en planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband
med åtgärdsvalsstudiens genomförande och ett eventuellt undertecknande av utkastet till
avsiktsförklaring anses den utpekade bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår av utkastet till
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av åtgärderna är
hanterat.
Avsiktsförklaringen innehåller sju åtgärder utöver de mindre åtgärder som kommunen
genomför i sitt ordinarie arbete. De större åtgärderna består av en ny planskild GC-passage
vid Sveaplan, ny cirkulationsplats vid korsningen E20/180 samt ny planskild GC-passage vid
E20 Metallgatan-Lärkvägen.
Avsiktsförklaringen anses inte utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att
fullgöra vad som stadgas däri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Förvaltningens yttrande
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun gavs kommunstyrelsen bland annat i
uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen gavs
även i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg. De föreslagna åtgärderna
som nämns i utkastet till avsiktsförklaring bedöms ligga i linje med viljeinriktningen i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna som föreslås i utkast till
avsiktsförklaring är av hög vikt för att förbättra trafiksäkerheten i området Sveaplan-Götaplan.
Därför föreslås att kommunen ska underteckna utkast till avsiktsförklaring. Vidare är
kommunledningskontoret av åsikten att kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att säkerställa
finansieringen i samband med flerårsstrategi 2020-2022 samt att kommunstyrelsen bör
bemyndigas att underteckna eventuella medfinansieringsavtal om det blir aktuellt.
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Ekonomisk bedömning
Ett undertecknande av avsiktsförklaringen innebär inte att kommunen förbinder sig till
kostnaderna som framgår av avsiktsförklaringen. Finansieringen kommer att säkerställas i
detalj i samband med kommande medfinansieringsavtal.
I utkastet till avsiktsförklaring framgår hur finansieringen ska fördelas mellan parterna och det
finns även beräknade kostnader för åtgärderna. Kommunens föreslås finansiera åtgärderna
med ungefär 50-80 miljoner kronor. Huruvida kommunen hanterar utgifterna som egen
investering eller som bidrag till statlig infrastruktur beror på om åtgärden bedöms ingå i den
statliga infrastrukturen eller i den kommunala infrastrukturen. Om vissa åtgärder innebär att
kommunen går in med medfinansiering till statlig infrastruktur kan kommunen välja mellan att
redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret eller välja att fördela kostnaden
med enhetliga belopp under högst 25 år.
Trafikverket kommer att äga och förvalta investeringarna i statlig infrastruktur. Kommunen
kommer att äga och förvalta investeringarna i kommunal infrastruktur.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja avsiktsförklaring
E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med flerårsstrategi 2020-2022 för
Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal.

Beslutet ska skickas till
FS 20-22

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-26
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Trafikverkets ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2019/xxxxxx

[Motpart]

Motpartens ärendenummer

[Motpartens ärendeID NY]

Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1

Parter

Trafikverket, region väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Alingsås kommun, org.nr. 212000-1553, 441 81 Alingsås, nedan Kommunen
Parterna har inlett diskussioner i syfte att verka för att genomföra de åtgärder som
rekommenderas i Åtgärdsvalsstudie E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan,
TRV 2018/2380.
Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering och samverkan mellan
parterna.

§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:
mkr – miljoner kronor
GC – gång- och cykel
ÅVS – åtgärdsvalsstudie E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan
Objekt – namngivet investeringsobjekt i nationell plan

§3

Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att genomföra rekommenderade
åtgärder i ÅVS.
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan
2014-2025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Det tidigare
åtgärdsförslaget som finns beskrivet i avsiktsförklaring undertecknad 2016-10-07 (dnr
TRV 2016/82217) var omfattande och innehöll planskilda trafikplatser, nedsänkning och
överdäckning på en del av sträckan, samt VA-arbeten. Svårigheter i hur den kommunala
planeringen kring E20 i centrala Alingsås skulle synkroniseras med förslaget i vägplanen
uppstod under 2017. Objektet bedömdes under hösten 2017 inte vara planeringsmoget
att spelas in i Nationell plan 2018-2029 och plockades därför bort, men låg kvar som
utpekad brist.
Delen Sveaplan – Götaplan har betydande trafikmängder och med dem är förknippat
trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter, bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade
Trafikverket i samråd med kommunen att genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20
genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan (TRV 2018/2380) för sträckan för att
studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett antal åtgärder,
bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid Götaplan, en
planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband med
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ÅVS:ens genomförande och denna avsiktsförklarings tecknande anses den utpekade
bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår i denna
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av
åtgärderna är löst.

§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärderna

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av
åtgärderna.

§5

Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

De åtgärder som avsiktsförklaringen innehåller prioriteras i ordningen nedan.
Prioriteringsordningen är kopplad till tidsperspektivet för genomförande men
åtgärderna genomförs nödvändigtvis inte i den ordning de listas nedan. De åtgärder som
är grupperade (åtgärd 1 och 2, åtgärd 4 och 5) genomförs lämpligtvis samordnat.
Efter varje åtgärd följer bedömd kostnad i prisnivå december 2018 samt överenskommen
kostnadsfördelning. Uppdaterade kostnadsberäkningar tas fram före
medfinansieringsavtal för respektive åtgärd tecknas.
1.

E20 Sveaplan, ny planskild GC-passage – ca 30-50 mkr. Trafikverket
bekostar genomförbarhetsutredningen 100 %. Utgångspunkten är att
projektering och byggnation fördelas 50 % Trafikverket och 50 % kommunen.

2. E20 Sveaplan, trimningsåtgärder – ca 7 mkr. Trafikverket bekostar 100 %.
3. E20 Götaplan, ny cirkulationsplats korsningen E20/180 – ca 30 mkr.
Inklusive utformning av busshållplats i riktning västerut öster om Götaplan.
Trafikverket bekostar 100 %.
4. Väg 180, ny cirkulationsplats korsningen 180/Kungsgatan – ca 13 mkr.
Behöver prioriteras av VGR och finansieras av Regional plan. Utgångspunkten är
50 % Trafikverket och 50 % Kommunen. Kommunalt vägnät kommer att behöva
justeras för att möjliggöra cirkulationsplatsen.
5.

Väg 180, trimningsåtgärder – ca 1 mkr. Åtgärder både norr och söder om
Götaplan utifrån de åtgärder som föreslås i Trafikverkets Beslut om fortsatt
hantering efter genomförd åtgärdsvalsstudie för E20 Alingsås, delen SveaplanGötaplan (TRV 2018/2380). Trafikverket bekostar det som görs på statligt
vägnät. Kommunen bekostar det som görs på kommunalt vägnät.

6. E20 Metallgatan-Lärkvägen, ny planskild GC-passage – ca 30-50 mkr.
Kommunen utreder möjlig utformning och kostnad. Kommunen bekostar 100 %.
7.

Trimningsåtgärder på sträckan – ca 5 mkr, utifrån de åtgärder som föreslås
i Trafikverkets Beslut om fortsatt hantering efter genomförd åtgärdsvalsstudie
för E20 Alingsås, delen Sveaplan-Götaplan (TRV 2018/2380). Trafikverket
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bekostar 100 %. Genomförs lämpligtvis samtidigt som andra åtgärder på
sträckan.
Förutom ovan nämnda åtgärder genomför Kommunen även ett antal redan planerade
åtgärder i sitt ordinarie arbete:


Effektivitet
- Övergripande trafikstrategi ska antas före sommaren 2019. I den ligger
en prioritering på gång- och cykel.
-

Parkeringsutredning som studerar övergripande konsekvenser av olika
alternativ för parkeringsreglering. Kommunen utreder lokalisering av
parkeringsplatser i tätorten och hur man kan tidsreglera parkering på
bästa sätt.

-

Säkerställa att skolelever på Vittraskolan inte behöver passera E20 som
en del i att förflytta sig mellan lektioner under skoldagen.



Ny GC-väg längs Göteborgsvägen/Järnvägsgatan – genomförs i samband
med VA-arbeten. Gång och cykel separeras enligt trafikplanen. Byggs 20192020.



Krangatans förlängning – ny koppling under järnvägen som kan avlasta E20
i Götaplan.

Åtgärder i den statliga infrastrukturen
Åtgärderna 2, 3, 4 och 7 genomförs i den statliga infrastrukturen.
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen
Åtgärd 6 kommer att ingå i den kommunala infrastrukturen.
Åtgärder i både statlig och kommunal infrastrukturen
Om åtgärd 1 genomförs som tunnel ingår den i både statlig och kommunal infrastruktur.
Konstruktionen ingår i statlig infrastruktur och GC-banan ingår i kommunal
infrastruktur. Om åtgärd 1 genomförs som bro ingår den i kommunala infrastrukturen.
Åtgärds 5 genomförs i både statlig och kommunal infrastruktur.

Kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Kostnadsförändringar fördelas på respektive part enligt principiell fördelning angiven
ovan.
Trafikverkets index för väginvesteringar kommer att tillämpas för prisnivåomräkningar
för åtgärderna i statlig infrastruktur.
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan
angivna totala kostnader.
Trafikverket kommer att äga och förvalta tilläggen till statlig infrastruktur.
Kommunen kommer att äga och förvalta tilläggen till kommunal infrastruktur.

Sida 99 av 364

4 (6)

§6

Principer för fördelning av ansvar

Trafikverkets ansvar
1.

Trafikverket ska, i den takt ekonomiskt utrymme i Nationell plan och Regional plan
tillåter och utefter den prioriterade ordningen enligt §5, utföra eller låta utföra
åtgärderna inom det statliga åtagandet.

2.

Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.

3.

Trafikverket ansvarar för eventuell bevakning av kommunala åtgärder som kan
påverka statlig anläggning.

4. Trafikverket ansvarar för att föreslå åtgärd 4, Väg 180, ny cirkulationsplats
korsningen 180/Kungsgatan, för inspel till Regional plan.

Kommunens ansvar
1.

Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som ingår i det kommunala
åtagandet.

2.

Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid genomförandet av åtgärderna som kommunen
ansvarar för.

3.

Kommunen ansvarar för att spela in åtgärd 4 Väg 180, ny cirkulationsplats
korsningen 180/Kungsgatan, till Regional plan.

4.

Kommunen ansvarar för att genomföra de effektivitetsåtgärder som omnämns i §5.

5.

Kommunen ansvarar för att genomföra ny GC-väg längs
Göteborgsvägen/Järnvägsgatan.

6.

Kommunen ansvarar för att utreda genomförbarhet för åtgärd 6, E20 MetallgatanLärkvägen, ny planskild GC-passage.

7.

Kommunen ansvarar för att Trafikverkets eventuella bevakande projektledare
kallas till erforderliga möten och får ta del av erforderligt material i de fall åtgärder
genomförs som bevakningsuppdrag.

§7

Principen för parternas samarbete och framtagande av
medfinansiering och samverkansavtal

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan och dialog mellan parterna.
Parterna ska ta fram medfinansieringsavtal för följande åtgärder under förutsättning att
det då bedöms aktuellt:
Åtgärd 1. E20 Sveaplan, ny planskild GC-passage
Åtgärd 4. Väg 180, ny cirkulationsplats korsningen 180/Kungsgatan. Kräver även att
åtgärden prioriteras i regional plan av Västra Götalandsregionen.
Åtgärd 5. Väg 180, trimningsåtgärder.
Åtgärd 6. E20 Metallgatan-Lärkvägen, ny planskild GC-passage. Vem som ska utföra
åtgärden behöver utredas vidare när man valt typ av konstruktion.

§8

Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

För de åtgärder som kräver medfinansiering ska denna avsiktsförklaring gälla intill dess
att medfinansieringsavtal för respektive åtgärd träffas mellan parterna.
Om parterna kommer överens om att någon av åtgärderna som omnämns i §5 inte
längre är aktuell ska denna utgå från avsiktsförklaringen.
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Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är
skriftliga och undertecknade av båda parter.
Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts
underlåtelse att fullgöra vad som stadgas häri ska inte medföra någon
skadeståndsskyldighet.
Parterna är medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring
är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor
beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner, vägplaner och finansiering m.m. Parterna är
således införstådda med att ändringar i överenskommelsen, liksom ytterligare
överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Avsiktsförklaringen har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit
var sitt.

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Trafikverket (Namnförtydligande)

_________________________
Alingsås kommun (Namnförtydligande)
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Översiktskarta - åtgärdsvalsstudiens utredningsområde
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Riktlinjer för
investeringsstöd
8
2019.540 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 139 2019.540 KS

Riktlinjer för investeringsstöd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018, § 27 efter förslag från Anita Brodén (L), att
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens
föreningsstöd.
Genomlysningen visade att dåvarande kultur- och fritidsnämnd beslutade den 19 december
2016, § 73 om ett flertal förändringar av sina riktlinjer för föreningsbidrag. En av
förändringarna var att investeringsbidraget avskaffades. Den summan som årligen avsattes
till bidraget flyttades över till verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag. Det innebär att
föreningar från och med 2017 ska vända sig till kommunstyrelsen med ansökningar om
kommunalt stöd i samband med kostnadskrävande och långsiktiga investeringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 118 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att i eget ärende återkomma med förslag till riktlinje för investeringsbidrag.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till riktlinje för investeringsbidrag.
I riktlinjen föreslås att investeringsbidrag ska syfta till att ge en grundtrygghet för verksamhet
i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås
kommun. Bidrag utgår inte för kommunens subventionerade lokaler.
Vidare föreslås att kommunens insats inte bör överstiga 50 procent i förhållande till den
totala investeringen. Behandling av ansökningar föreslås ske löpande utefter att de kommer
in. Utbetalning kan sedan ske löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för investeringsbidrag antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida104
1 avav1364

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-22
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.540 KS

Kommunstyrelsen

Förslag till riktlinjer för investeringsbidrag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018, § 27 efter förslag från Anita Brodén (L), att
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens
föreningsstöd.
Genomlysningen visade att dåvarande kultur- och fritidsnämnd beslutade den 19 december
2016, § 73 om ett flertal förändringar av sina riktlinjer för föreningsbidrag. En av
förändringarna var att investeringsbidraget avskaffades. Den summan som årligen avsattes
till bidraget flyttades över till verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag. Det innebär att
föreningar från och med 2017 ska vända sig till kommunstyrelsen med ansökningar om
kommunalt stöd i samband med kostnadskrävande och långsiktiga investeringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 118 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att i eget ärende återkomma med förslag till riktlinje för investeringsbidrag.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till riktlinje för investeringsbidrag.
I riktlinjen föreslås att investeringsbidrag ska syfta till att ge en grundtrygghet för verksamhet
i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås
kommun. Bidrag utgår inte för kommunens subventionerade lokaler.
Vidare föreslås att kommunens insats inte bör överstiga 50 procent i förhållande till den
totala investeringen. Behandling av ansökningar föreslås ske löpande utefter att de kommer
in. Utbetalning kan sedan ske löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.

Ekonomisk bedömning
Förslaget till riktlinjer innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinje för investeringsbidrag antas.
Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-22
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.540 KS

Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-22
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Förslag, Riktlinjer för investeringsbidrag
Bakgrund
Ansvaret för föreningsbidrag är i Alingsås kommun delat mellan kultur- och
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Kultur- och
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har även ansvar för att ta fram
riktlinjer inom respektive verksamhet.
Den 19 december 2016, § 73 reviderade kultur- och fritidsnämnden (nuvarande
kultur- och utbildningsnämnden) bidragsreglerna och avskaffade
investeringsbidraget. Från och med 2017 ska ansökningar som gäller
investeringsbidrag ställas till kommunstyrelsen och behandlas i den ordinarie
kommunala budgetprocessen.
Investeringsbidrag
Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning
föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås kommun. Bidrag
utgår inte för kommunens subventionerade lokaler.
Investeringsbidrag kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av
anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde.
Kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50
procent.
Ansökan och utbetalning
Till ansökan bifogas offerter eller liknande, ritningar/skisser och en kostnadskalkyl.
Föreningen ska också ge en motivering till varför investeringen är viktig för
verksamheten.
Behandling av ansökningar sker löpande utefter att de kommer in. Utbetalning sker
sedan löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.

Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 118 2018.180 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Kartläggning av kommunens
föreningsstöd, Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018, § 27 efter förslag från Anita Brodén (L), att
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens
föreningsstöd, samt att återkomma med förslag på riktlinjer utifrån en likställighetsprincip.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ansvarar nämnden för riktlinjer och att ge
stöd och stimulans till alla föreningar som bygger sin verksamhet på en öppen och
demokratisk insyn, förutom de föreningar med verksamheter som har nära anknytning till
frågor som rör vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Vård- och omsorgsnämnden
ansvarar för att ta fram riktlinjer samt stöd och stimulans till föreningarna med verksamheter
inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
I uppdraget som kommunstyrelsen gav till kommundirektören ingick att ge förslag på riktlinjer
utifrån en likställighetsprincip. Huvudansvaret att ta fram riktlinjer till föreningsstöd ligger på
kultur- och utbildningsnämnden enligt reglemente som fastställs av kommunfullmäktige.
Under 2016 genomförde kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och
utbildningsnämnden) en fördjupad analys av kommunens fördelning av kommunens
föreningsbidrag och genomförde ett flertal förändringar av riktlinjerna. Riktlinjerna
reviderades senast av kultur- och fritidsnämnden den 19 februari 2018, § 8.
Sedan 2017 ansvarar kommunstyrelsen för de ansökningar som rör investeringsbidrag.
Några riktlinjer för investeringsbidragen har inte utarbetats tidigare, och har därmed tagits
fram i samband med genomlysningen.
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 102 behandlat ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 118, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Genomlysning av kommunens föreningsstöd godkänns.
2 Kommunledningskontoret får i uppdrag att i eget ärende återkomma med förslag till
riktlinjer för investeringsbidrag.
Expedieras till
Klk-uppdrag-stabsavd

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för styrande
dokument i Alingsås
kommun
9
2019.135 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 140 2019.135 KS

Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun behöver uppdateras
och aktualiseras. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram av kommunledningskontoret med
bland annat definitioner av styrdokument, beslutsinstanser och utformning.
Nu gällande Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antogs av kommunstyrelsen
10 september 2012 § 148.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunens anställda och
förtroendevalda ska göra rätt saker på rätt sätt. Utformning av styrdokument ska vara
likartad, då det ökar dokumentens kvalitet och gör det enklare att efterleva dess intentioner.
En fast terminologi, gemensam struktur och tydlig namngivning av styrdokument förenklar
framtagande och användande av dokument. Dessa riktlinjer syftar till att definiera betydelse
och beslutsnivå för respektive styrdokument.
Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala föreskrifter,
strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala föreskrifter avser styrdokument
som kommunen enligt lag givits rätt att meddela. Strategiska dokument avser dokument som
reglerar vad kommunen ska göra. Reglerande dokument avser dokument som visar hur
kommunen ska genomföra en särskild uppgift.
I riktlinjerna förtydligas att Alingsås kommun har en vision, om det medför att om det finns
förvaltningsspecifika visioner ska de omvandlas till strategier eller andra strategiska
dokument.
Kommunledningskontorets framtagande av förslag till Riktlinjer för styrdokument i Alingsås
kommun har skett utifrån omvärldsanalys och sedan en lokal anpassning. Samtliga
förvaltningar har fått lämna synpunkter på förslaget genom en tjänstepersonremiss.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida111
1 avav1364

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-03
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.135 KS

Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun behöver uppdateras
och aktualiseras. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram av kommunledningskontoret med
bland annat definitioner av styrdokument, beslutsinstanser och utformning.
Nu gällande Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antogs av kommunstyrelsen
10 september 2012 § 148.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunens anställda och
förtroendevalda ska göra rätt saker på rätt sätt. Utformning av styrdokument ska vara
likartad, då det ökar dokumentens kvalitet och gör det enklare att efterleva dess intentioner.
En fast terminologi, gemensam struktur och tydlig namngivning av styrdokument förenklar
framtagande och användande av dokument. Dessa riktlinjer syftar till att definiera betydelse
och beslutsnivå för respektive styrdokument.
Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala föreskrifter,
strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala föreskrifter avser styrdokument
som kommunen enligt lag givits rätt att meddela. Strategiska dokument avser dokument som
reglerar vad kommunen ska göra. Reglerande dokument avser dokument som visar hur
kommunen ska genomföra en särskild uppgift.
I riktlinjerna förtydligas att Alingsås kommun har en vision, om det medför att om det finns
förvaltningsspecifika visioner ska de omvandlas till strategier eller andra strategiska
dokument.
Kommunledningskontorets framtagande av förslag till Riktlinjer för styrdokument i Alingsås
kommun har skett utifrån omvärldsanalys och sedan en lokal anpassning. Samtliga
förvaltningar har fått lämna synpunkter på förslaget genom en tjänstepersonremiss.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen kostnad för verksamheten
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antas.
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-03
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Riktlinjer för styrdokument i Alingsås kommun
1. Inledning
Ramverket för en kommuns befogenheter utgörs av kommunallagen (2017:725). Utöver
kommunallagen och annan lagstiftning styrs en kommun av ett antal styrande dokument som
kommunen själv har antagit. De viktigaste övergripande styrdokumenten i en kommun är
reglementen och kommunfullmäktiges budget. Inom vissa områden är lagstiftning starkt
styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer krav på att kommunen
upprättar vissa styrdokument. Exempel på ett sådant dokument är översiktsplaner.
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunen ska göra rätt
saker på rätt sätt. Dokumenten anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska
göra, vem som ska genomföra arbetet och hur arbetet ska genomföras.
Syftet med dessa riktlinjer är att ge en ökad tydlighet för användande av styrdokument inom
Alingsås kommun. Utformning av styrdokument ska vara likartad, då det ökar dokumentens
kvalitet och gör det enklare att efterleva dess intentioner. En fast terminologi, gemensam
struktur och tydlig namngivning av styrdokument förenklar framtagande och användande av
dokument. Dessa riktlinjer syftar till att definiera betydelse och beslutsnivå för respektive
styrdokument.
Dokumentet är styrande och ska följas så långt det går utifrån dokumentets intentioner. Det
finns ett visst utrymme för tolkning vad gäller vilket styrdokument som ska väljas i en given
situation.
2. Alingsås kommuns styrdokument
Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala föreskrifter,
strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala föreskrifter avser styrdokument
som kommunen enligt lag givits rätt att meddela. Strategiska dokument avser dokument som
reglerar vad kommunen ska göra. Reglerande dokument avser dokument som visar hur
kommunen ska genomföra en särskild uppgift.

Kommunala
föreskrifter

Strategiska
dokument

Reglerande
dokument

Vision

Policy

Program/Strategi

Riktlinje

Plan

Regler

Lokala föreskrifter
Taxor
Reglementen
Förbundsordning
Bolagsordning
Ägardirektiv
Arbetsordning
Delegationsordning
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2.1 Kommunala föreskrifter (Alingsås kommuns författningssamling)
Kommuner har inom flera områden enligt lag rätt att meddela föreskrifter. Detta gäller till
exempel för kommunala föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 9 och 10 §§
regeringsformen, taxor avseende kommunala avgifter samt interna bestämmelser om de
kommunala organens organisation och verksamhetsformer.
Styrdokument

Beslutsnivå

Lokal föreskrift
Lokala föreskrifter reglerar det omgivande
samhället inom ett flertal områden, främst
miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och
trafik. Vissa föreskrifter är helt och hållet
lagstadgade, men utformningen av de flesta
följer till stor del av lagar och praxis.
Eftersom föreskrifter riktar sig mot enskilda
genom att bland annat förbjuda vissa
beteenden är det viktigt att de är tydligt
utformade.

Kommunfullmäktige.

Taxa
Taxor reglerar avgifter och avgiftsuttag för
den kommunala verksamheten. Kommunen
får enligt 8 kap. 3 § kommunallagen besluta
om förskrifter gällande uttag av taxor och
avgifter för tjänster eller nyttigheter som
kommunen är skyldig att tillhandahålla. Det
finns även reglerat i annan författning att
kommunen får fastställa taxor och avgifter
inom vissa områden.

Kommunfullmäktige.

Reglemente
Reglementen reglerar nämndernas
uppdrag, ansvarsområde och verksamhet.
Det finns ett gemensamt reglemente för
samtliga nämnder, samt ett reglemente för
respektive nämnd. Reglementen kan även
finnas i andra sammanhang, som exempel
kan nämnas för olika samrådsorgan.

Kommunfullmäktige.

Förbundsordning
I en förbundsordning anges förutsättningar,
såsom ändamål och finansiering, för ett
kommunalförbund eller liknande. Ytterligare
reglering kring förbundssamverkan kan ske
genom avtal.

Respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.
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Bolagsordning
En bolagsordning reglerar ett aktiebolags
verksamhet och förvaltning och är
motsvarighet till en nämnds reglemente.
Aktiebolagslagen reglerar hur
bolagsordningen ska vara utformad. Bland
annat ska det av ett kommunalt aktiebolags
bolagsordning framgå vad som är det
kommunala ändamålet med bolaget.

Kommunfullmäktige, därefter fastställande
på bolagsstämma.

Ägardirektiv
Ägardirektiv anger vad som ska uppnås
med ett bolag och vilken nytta det förväntas
tillföra kommunen och dess invånare.
Regleringen i ägardirektivet ska rymmas
inom ramen för den fastställda
bolagsordningen.

Kommunfullmäktige, därefter fastställande
på bolagsstämma.

Arbetsordning
En arbetsordning innehåller anvisningar och
instruktioner om fördelning av
arbetsuppgifter. Enligt kommunallagen ska
det finnas en arbetsordning för
kommunfullmäktige. Det kan även finnas
arbetsordningar för kommunala bolag. För
nämnderna framgår arbetsordning av
respektive reglemente.

Kommunfullmäktige fastställer
arbetsordning för kommunfullmäktige och
bolagsstämman fastställer arbetsordning för
bolag.

Delegationsordning
En nämnd kan i en delegationsordning
delegera ner rätten att fatta beslut å
nämndens vägnar både till politiker och
tjänstepersoner.

Respektive nämnd/styrelse.
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2.2 Strategiska dokument
Strategiska dokuments funktion är att styra kommunens riktning mot framtiden. Strategiska
dokument ska innehålla målsättningar och visioner men inga konkreta beskrivningar för hur
arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten ska utföras.
Styrdokument

Beslutsnivå

Vision
Alingsås kommun har en vision. En vision är ett
kortfattat dokument som beskriver kommunens
önskvärda framtida inriktning på mycket lång sikt.
Detta dokument ska inte innehålla några
detaljerade bestämmelser såsom konkreta mål
eller metoder utan endast långsiktiga och
övergripande strategier.

En vision antas av
kommunfullmäktige.

Program/Strategi
Ett program eller strategi är ett dokument som
beskriver den politiska viljeinriktningen inom ett
visst område, geografiskt eller
verksamhetsmässigt. Dokumentet ska gälla för en
tidsbestämd period på lång sikt, ca fyra år eller
mer. Dokumentet ska vara mer detaljerat än en
vision och får således innehålla ett fåtal utpekade
mål och strategier för att uppnå målen. Det ska
dock inte peka ut konkreta åtgärder för
genomförande.

Kommunfullmäktige
beslutar om program och
strategier som är av
principiell beskaffenhet,
kommunövergripande eller
annars av större vikt.

Plan inklusive budget
Planer är det mest konkreta av de strategiska
styrdokumenten och anger de åtgärder och
metoder som ska användas för att uppnå ett
program, strategi eller en vision. Alla planer ska
gälla för en tidsbestämd period. Denna kan vara
kortare, såsom för handlingsplaner eller
åtgärdsplaner, eller längre, som för översiktsplaner.

Kommunfullmäktige
beslutar om planer som är
av principiell beskaffenhet,
kommunövergripande eller
annars av större vikt.
Nämnder/styrelser får
besluta om planer som
endast rör det egna
verksamhetsområdet.

Nämnder/styrelser får
besluta om program och
strategier som endast rör
det egna
verksamhetsområdet.
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2.3 Reglerande dokument
Reglerande dokument ska visa hur kommunen ska handla här och nu, i sitt vardagliga
agerande. Reglerande dokument beskriver hur kommunen utför befintlig verksamhet och
strategiska dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar.
Styrdokument

Beslutsnivå

Policy
En policy är ett kortfattat och översiktligt
dokument som anger värderingar och
grundprinciper för att styra kommunens
agerande inom ett visst område.

Kommunfullmäktige antar
kommunövergripande policies,
policies som är av principiell
beskaffenhet eller av större
vikt.

Riktlinjer
Riktlinjer ska ge vägledning och stöd för hur
uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur
en åtgärd utförs och inte på vad den innehåller.
Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och
tillvägagångssätt.

Kommunstyrelsen antar
kommunövergripande riktlinjer.

Regler
Regler är en samling bestämmelser som ska
sätta exakta gränser för verksamhetens
handlande. Regler anger i detalj vad som gäller
inom ett visst område. Regler ska vara enkla,
tydliga och lätta att överblicka. De ska vara
konkreta och inte innehålla oklara formuleringar
som låter den enskilde medarbetaren göra egna
tolkningar. Typiska ord och uttryck i sådana
dokument är ”ska”, ”måste” och ”får inte”.

Nämnder/styrelser beslutar om
riktlinjer som endast rör det
egna verksamhetsområdet.
Antagande av riktlinjer som
inte kräver politiskt
ställningstagande får
delegeras till politiker eller
förvaltningschef.
Kommunstyrelsen antar
kommunövergripande regler.
Nämnder/styrelser beslutar om
regler som endast rör det egna
verksamhetsområdet.
Antagande av regler som inte
kräver politiskt
ställningstagande får
delegeras till politiker eller
förvaltningschef.
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2.4 Stödjande dokument
En förvaltning kan behöva hjälp i form av stödjande dokument exempelvis rutin, instruktion,
lathund, handbok m.fl. Dessa dokument är arbetsrelaterade vardagsdokument som ska
hjälpa medarbetare att utföra sitt arbete i linje med lagstiftning och styrande dokument.
Det är viktigt att sådana dokument stannar vid praktiska rekommendationer och inte
innehåller sådant som hör hemma i ett styrdokument. Utformandet av stödjande dokument
ska inte innehålla några ställningstaganden utan endast stödja verkställighet av politiska
beslut. Stödjande dokument antas inte politiskt eller på delegation och tillåter
begreppsdefinition utifrån behov.
Respektive chef ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde utforma och fastställa
relevanta stödjande dokument.
3. Utformning
Styrdokument inom Alingsås kommun ska utformas på ett enhetligt sätt. En enhetlig
utformning av styrdokument genererar en igenkänningseffekt och stödjer genomförande och
att kommunen ses som en helhet.
Alingsås kommuns grafiska profil ska följas i syfte att uppträda som en enhetlig avsändare i
kommunens verksamheter. I vissa fall kan särskilda skäl till alternativ utformning föreligga.
Styrdokumentens första sida ska, förutom att följa den grafiska profilen, innehålla följande
information och tabell:
Typ av styrdokument
Beslutande instans
Datum för beslut
Diarienummer
Gäller för
Giltighetstid
Revideras senast
Dokumentansvarig









Typ av styrdokument (exempelvis taxa, delegationsordning, plan).
Beslutande instans (exempel: nämnd, kommunfullmäktige, styrelse eller
tjänsteperson).
Datum för beslutstillfället (år-mån-dag) och dess paragraf i protokollet om dokumentet
har beslutats politiskt. Har dokumentet antagits genom delegationsbeslut ska datum
för det politiska sammanträde där delegationsbeslutet anmäldes anges.
Diarienummer i Platina.
Gäller för (exempelvis vilken/vilka nämnder/styrelser som dokumentet gäller för). Om
dokumentet är kommunövergripande anges ”Alingsås kommuns nämnder och
styrelser”.
Giltighetstid – från och med och till och med (år-mån-dag).
Senast beslutsdatum för revidering som har gjorts (år-mån-dag).
Dokumentansvarig där befattning och avdelning/enhet anges.
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3.1 Publicering
När ett styrdokument antagits politiskt ska dokumentet finnas tillgängligt på kommunens
externa webbplats samt i kommunens dokumenthanteringssystem Alfresco.
Dokumentansvarig ansvarar för att styrdokumentet publiceras och hålls uppdaterat på
respektive plats.
4. Uppföljning
Riktlinjer för styrdokument i Alingsås kommun ska revideras och aktualiseras vid behov.
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Kommuninvest - förfrågan
om extra medlemsinsats år
2019
10
2019.511 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 141 2019.511 KS

Kommuninvest - förfrågan om extra medlemsinsats år 2019
Ärendebeskrivning
I gällande stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening ges en möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare
fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Kommuninvest har
nu ställt frågan om Alingsås kommun vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild
medlemsinsats år 2019.
De lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar
Kommuninvest. Flera medlemmar har under åren 2015-2018 valt att sätta in hela eller
huvuddelen upp till den högsta insatsnivån. Det har inneburit ett ökat kapital till
Kommuninvest om drygt 4 miljarder kronor, vilket har varit till stor fördel för Kommuninvests
anseende.
I stadgarna finns en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som
motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När en enskild
medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att
erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med att kommunen uppnår
de högre insatsnivåerna – till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats
som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist
bortfalla. Räntan på insatskapitalet fastställs av stämman. Ränta på insatskapital är inte att
jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som
ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma
utrymme som också ska räcka till för återbäring). Föreningen kan inte i förväg utlova vad
räntenivån på insatskapitalet kommer bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand
genom beslut av föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Den 31 oktober 2019 är sista dag för medlemmarna att lämna bindande besked om intresset
för att betala in extra kapital under 2017. Inbetalning skall sedan ha skett per den 31
december 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har idag en insats på 725 kr/invånare, ungefär 81 % av den maximala
insatsen på 900 kr per invånare. Miniminivån är 200 kr/invånare, alltså en nivå som Alingsås
kommun har uppnått. En insats motsvarande 900 kronor per invånare, det vill säga den
högsta nivån, skulle innebära att kommunen placerar ytterligare 7,2 mnkr i Kommuninvest.
Alingsås kommuns insatskapital uppgår för närvarande till 29,8 mnkr.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida122
1 avav2364

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 141, forts
Det finns inga garantier på att återbäring från Kommuninvest erhålls årligen. Eventuell
återbäring beror på Kommuninvests resultatnivå samt föreningsstämmans beslut. Såväl
återbäring som inbetalning av nytt insatskapital kräver varje år nytt beslut på
föreningsstämman. En extra medlemsinsats är inte att jämföra med en
värdepappersplacering. Detta eftersom en extra medlemsinsats inte är en tillfällig likvid
placering som när som helst kan avyttras. Räntan på insatskapitalet är inte känd på förhand
utan den bestäms varje år av föreningsstämman. Att i ett läge där kommunens likviditet är
sjunkande binda upp medel minskar flexibiliteten och därför förordar
kommunledningskontoret att Alingsås kommun ska avstå från att betala in en särskild
medlemsinsats år 2019.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Alingsås kommun betalar inte in någon särskild medlemsinsats år 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.511 KS

Kommuninvest – förfrågan om särskild medlemsinsats år
2019
Ärendebeskrivning
I gällande stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening ges en möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare
fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Kommuninvest har
nu ställt frågan om Alingsås kommun vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild
medlemsinsats år 2019.
De lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar
Kommuninvest. Flera medlemmar har under åren 2015-2018 valt att sätta in hela eller
huvuddelen upp till den högsta insatsnivån. Det har inneburit ett ökat kapital till
Kommuninvest om drygt 4 miljarder kronor, vilket har varit till stor fördel för Kommuninvests
anseende.
I stadgarna finns en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som
motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När en enskild
medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att
erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med att kommunen uppnår
de högre insatsnivåerna – till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats
som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist
bortfalla. Räntan på insatskapitalet fastställs av stämman. Ränta på insatskapital är inte att
jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som
ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma
utrymme som också ska räcka till för återbäring). Föreningen kan inte i förväg utlova vad
räntenivån på insatskapitalet kommer bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand
genom beslut av föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Den 31 oktober 2019 är sista dag för medlemmarna att lämna bindande besked om intresset
för att betala in extra kapital under 2017. Inbetalning skall sedan ha skett per den 31
december 2019.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun har idag en insats på 725 kr/invånare, ungefär 81 % av den maximala
insatsen på 900 kr per invånare. Miniminivån är 200 kr/invånare, alltså en nivå som Alingsås
kommun har uppnått. En insats motsvarande 900 kronor per invånare, det vill säga den
högsta nivån, skulle innebära att kommunen placerar ytterligare 7,2 mnkr i Kommuninvest.
Alingsås kommuns insatskapital uppgår för närvarande till 29,8 mnkr.
Det finns inga garantier på att återbäring från Kommuninvest erhålls årligen. Eventuell
återbäring beror på Kommuninvests resultatnivå samt föreningsstämmans beslut. Såväl
återbäring som inbetalning av nytt insatskapital kräver varje år nytt beslut på
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föreningsstämman. En extra medlemsinsats är inte att jämföra med en
värdepappersplacering. Detta eftersom en extra medlemsinsats inte är en tillfällig likvid
placering som när som helst kan avyttras. Räntan på insatskapitalet är inte känd på förhand
utan den bestäms varje år av föreningsstämman. Att i ett läge där kommunens likviditet är
sjunkande binda upp medel minskar flexibiliteten och därför förordar
kommunledningskontoret att Alingsås kommun ska avstå från att betala in en särskild
medlemsinsats år 2019.
Ekonomisk bedömning
Om Alingsås kommun avstår från att betala in någon särskild medlemsinsats år 2019 innebär
det inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Alingsås kommun betalar inte in någon särskild medlemsinsats år 2019.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 142 2019.422 KS

Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Ärendebeskrivning
Trafikverket har översänt ett förslag till avtal med samhällsbyggnadskontoret avseende
överföring av väghållningsansvaret vid Vardsjön till Alingsås kommun.
Tekniska nämnden tog vid sitt sammanträde den 20 november 2018, §86, dnr. 2016.463 TN,
del av information om övertagande av väghållningsansvaret vid Vardsjön och beslutade om
delegation för gatuchefen att föreslå beslut i ärendet, vilket därefter lämnas vidare till
kommunfullmäktige för fastställande.
Gatuchefen fattade ett delegationsbeslut den 28 januari 2019 dnr. 2019.057 SBN-330, och
föreslog kommunfullmäktige att tillstyrka Trafikverkets avtal om utökning av Alingsås
kommuns väghållaransvar vid före detta rastplats Vardsjön, genom övertagande av väg inom
kommunens väghållningsområde.
Beslutet har översänts till kommunledningskontoret för handläggning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömt att det är
samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut i ärendet, med förslag till beslut i
kommunfullmäktige. Ärendet bör därför återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut i ärendet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Ärendet om övertagande av väghållningsansvaret vid före detta rastplats Vardsjön
återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Lars-Ove Hultgren
0322-61 62 28
2019.422 KS

Kommunstyrelsen

Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Ärendebeskrivning
Trafikverket har översänt ett förslag till avtal med samhällsbyggnadskontoret avseende
överföring av väghållningsansvaret vid Vardsjön till Alingsås kommun.
Tekniska nämnden tog vid sitt sammanträde den 20 november 2018, §86, dnr. 2016.463 TN,
del av information om övertagande av väghållningsansvaret vid Vardsjön och beslutade om
delegation för gatuchefen att föreslå beslut i ärendet, vilket därefter lämnas vidare till
kommunfullmäktige för fastställande.
Gatuchefen fattade ett delegationsbeslut den 28 januari 2019 dnr. 2019.057 SBN-330, och
föreslog kommunfullmäktige att tillstyrka Trafikverkets avtal om utökning av Alingsås
kommuns väghållaransvar vid före detta rastplats Vardsjön, genom övertagande av väg inom
kommunens väghållningsområde.
Beslutet har översänts till kommunledningskontoret för handläggning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömt att det är
samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut i ärendet, med förslag till beslut i
kommunfullmäktige. Ärendet bör därför återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut i ärendet.
Ekonomisk bedömning
Återremitteringen till samhällsbyggnadsnämnden för beslut medför endast administrativ
kostnad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om övertagande av väghållningsansvaret vid före detta rastplats Vardsjön till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i ärendet.
Beslutet ska skickas till
SBN, Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Lars-Ove Hultgren
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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Detaljplan för Alingsås,
skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan 1),
granskning
12
2019.431 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 143 2019.431 KS

Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1),
granskning
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar fastigheten Noltorpsskolan 1 (Noltorpsskolan) och delar av
fastigheterna Noltorp 1:11 (delar av befintlig parkering norr om Noltorpsskolan) och Noltorp
1:6 (bland annat Säterigatan och befintligt grön- och idrottsområde söder om
Noltorpsskolan).
Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och nybyggnation av utbildningslokaler för
skola och idrottshall, för att kunna ersätta tillfälliga paviljonger och därmed klara av ett ökat
antal elever i skolan. Syftet är också att möjliggöra för en ändamålsenlig trafik- och parkeringslösning vid skolan och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn genom ett
grönstråk.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att
förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker med standardförfarande
enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen yttrade sig över detaljplanen den 12 november 2018 genom beslut § 213
2018.632 KS när planen var ute på samråd. Kommunstyrelsen var positiv till planförslaget då
det syftade till att klara av kommande behov av skolplatser. Kommunstyrelsen konstaterade
att ett exploateringsavtal ska vara undertecknat innan detaljplanen antas. Avtalet ska reglera
marköverlåtelse och de kostnader som uppstår i samband med genomförandet av
detaljplanen.
I nu aktuellt granskningsförslag har planområdet utökats längre norr ut (norr om Noltorpsskolan), i förhållande till det samrådsförslag kommunstyrelsen yttrade sig över. Det utökade
planområdet omfattar nu även en privat samfällighetsparkering och angränsande gator. Det
utökade planområdet möjliggör en ombyggnad av kommunala gator som ger en mer
ändamålsenlig trafikföring för bussar och övriga fordon. Utbyggnaden av gatan medför att
fjärrvärmeledningar behöver flyttas och kommunen behöver även lösa in del av Noltorp 1:11
(parkeringsanläggning) som ägs av Samfällighetsföreningen Noltorp Centrum. Inom
planområdet tillskapas också p-platser i kommunal gata, främst avsedda för bilburna
föräldrar som hämtar och lämnar barn vid skolan. Likt det tidigare samrådsförslaget redovisar
granskningsförslaget att en ny busshållplats byggs i nytt läge omedelbart norr om
Noltorpsskolan. På allmän plats söder om Noltorpsskolan 1 byggs också en körbar gångväg
cirka 180 meter lång, från Klämmavägen mot Mjörn.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 143, forts
Kommunen och Fabs AB som äger Noltorpsskolan avser att underteckna en överenskommelse om fastighetsreglering, genom vilken fastigheten Noltorpsskolan 1 tillförs tomtmark i
fastighetens södra del från kommunens fastighet Noltorp 1:6. Ett exploateringsavtal kommer
också att undertecknas mellan kommunen och Fabs AB, som reglerar ansvar och kostnader
för om- och utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Med stöd av KS-delegationsordning för Kommunledningskontoret, bedömer kontoret att tillväxtchefen kan underteckna
avtalet om fastighetsreglering och kommundirektören kan underteckna exploateringsavtalet,
utan föregående godkännande av exploateringsavtalet i Kommunstyrelsen.
Avtalen ska undertecknas innan detaljplanen kan tas upp för antagande. Oktober 2019 är
tidsplanen för att anta detaljplanen i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan 1).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1) tillstyrks.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Lars-Ove Hultgren
0322-61 62 28
2019.431 KS

Kommunstyrelsen

Granskning - Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar fastigheten Noltorpsskolan 1 (Noltorpsskolan) och delar av
fastigheterna Noltorp 1:11 (delar av befintlig parkering norr om Noltorpsskolan) och Noltorp
1:6 (bland annat Säterigatan och befintligt grön- och idrottsområde söder om
Noltorpsskolan).
Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och nybyggnation av utbildningslokaler för
skola och idrottshall, för att kunna ersätta tillfälliga paviljonger och därmed klara av ett ökat
antal elever i skolan. Syftet är också att möjliggöra för en ändamålsenlig trafik- och parkeringslösning vid skolan och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn genom ett
grönstråk.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att
förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker med standardförfarande
enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen yttrade sig över detaljplanen den 12 november 2018 genom beslut § 213
2018.632 KS när planen var ute på samråd. Kommunstyrelsen var positiv till planförslaget då
det syftade till att klara av kommande behov av skolplatser. Kommunstyrelsen konstaterade
att ett exploateringsavtal ska vara undertecknat innan detaljplanen antas. Avtalet ska reglera
marköverlåtelse och de kostnader som uppstår i samband med genomförandet av
detaljplanen.
I nu aktuellt granskningsförslag har planområdet utökats längre norr ut (norr om Noltorpsskolan), i förhållande till det samrådsförslag kommunstyrelsen yttrade sig över. Det utökade
planområdet omfattar nu även en privat samfällighetsparkering och angränsande gator. Det
utökade planområdet möjliggör en ombyggnad av kommunala gator som ger en mer
ändamålsenlig trafikföring för bussar och övriga fordon. Utbyggnaden av gatan medför att
fjärrvärmeledningar behöver flyttas och kommunen behöver även lösa in del av Noltorp 1:11
(parkeringsanläggning) som ägs av Samfällighetsföreningen Noltorp Centrum. Inom
planområdet tillskapas också p-platser i kommunal gata, främst avsedda för bilburna
föräldrar som hämtar och lämnar barn vid skolan. Likt det tidigare samrådsförslaget redovisar
granskningsförslaget att en ny busshållplats byggs i nytt läge omedelbart norr om
Noltorpsskolan. På allmän plats söder om Noltorpsskolan 1 byggs också en körbar gångväg
cirka 180 meter lång, från Klämmavägen mot Mjörn.
Kommunen och Fabs AB som äger Noltorpsskolan avser att underteckna en överenskommelse om fastighetsreglering, genom vilken fastigheten Noltorpsskolan 1 tillförs tomtmark i
fastighetens södra del från kommunens fastighet Noltorp 1:6. Ett exploateringsavtal kommer
också att undertecknas mellan kommunen och Fabs AB, som reglerar ansvar och kostnader
för om- och utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Med stöd av KS-delegationsordning för Kommunledningskontoret, bedömer kontoret att tillväxtchefen kan underteckna
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avtalet om fastighetsreglering och kommundirektören kan underteckna exploateringsavtalet,
utan föregående godkännande av exploateringsavtalet i Kommunstyrelsen.
Avtalen ska undertecknas innan detaljplanen kan tas upp för antagande. Oktober 2019 är
tidsplanen för att anta detaljplanen i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan 1).
Ekonomisk bedömning
Budgetkostnaden för om- och utbyggnad av allmän plats har översiktligt bedömts till cirka
1500 tkr. Kostnaden kommer att fördelas mellan kommunen och Fabs AB i
exploateringsavtalet. Kommunen får en intäkt på cirka 1000 tkr för kommunal tomtmark som
tillförs Noltopsskolan 1. Kommunledningskontoret bedömer att kommunens intäkt från
marköverlåtelsen kommer att täcka kommunens kostnader för om- och utbyggnad av allmän
plats inom detaljplanen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan 1).

Beslutet ska skickas till
SBK, Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Lars-Ove Hultgren
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-05-15

§ 72 2017.168 SBN

Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1)
Ärendebeskrivning
Enligt den beslutade detaljplanebeställningen 2019-02-04 bör ett förslag till rubricerad
detaljplan gå ut på granskning under 2019.
Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och nybyggnation av utbildningslokaler för
skola och idrottshall för att kunna ersätta tillfälliga paviljonger och klara ökat antal elever.
Syftet är också att möjliggöra för en ändamålsenlig trafik- och parkeringslösning vid skolan
och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn genom ett grönstråk.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 §105 att ny idrottshall ska byggas utan
läktarkapacitet.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 11 oktober 2018 till 31 oktober 2018.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har efter samrådet gjort en del justeringar i planhandlingarna och
upprättat ett granskningsförslag som är redovisat i Plankarta, Illustrationskarta samt
Planbeskrivning.
Planläggningen sker med standardförfarande och beslut om granskning avgörs av
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till
markanvändning inte ger en betydande miljöpåverkan.
Bebyggelse
Merparten av bebyggelsen tillåts i en höjd motsvarande två våningar. Idrottshall utan
läktarkapacitet kan byggas.
För att minska ny bebyggelses skuggpåverkan på befintliga bostäder nordväst om
planområdet har planbestämmelser som reglerar bebyggelsens höjd tillkommit sedan
samrådsförslaget. Bebyggelsen närmast bostäderna har också flyttats söder ut.
Träd
Träd skyddas i detaljplanen då de är skyddsvärda och utgör en omtyckt lekmiljö.
Trafik och parkering
Planområdet har utökats sedan samrådet och omfattar bland annat delar av parkeringen och
gatan norr om Noltorpsskolan. Parkeringen är en gemensamhetsanläggning inom vilka flera
verksamheter i Noltorp, däribland Noltorpsskolan, Hagagårdens äldreboende och svenska
kyrkan m.fl. tillgodoser sina befintliga parkeringsbehov idag. För att klara framtida
parkeringsbehov medges samnyttjande för tillkommande skollokaler och idrottshall.
Skollokalerna bedöms ha ett ökat parkeringsbehov dagtid och den tillkommande idrottshallen
ett ökat parkeringsbehov framför allt kvällstid. Samnyttjande kan även ske med andra
verksamheter som har andelar i gemensamhetsanläggningen.
Kommunen köper delar av parkeringen vilken byggs om till gata (allmän plats) där
korttidsparkeringsplatser för hämtning och lämning av elever anordnas.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-05-15

Gång- och cykelvägen norr om skolan dras om för att bereda plats för nytt läge för
busshållplatsen.
Grönstråk
För att bereda plats för idrottshall och tillskapa tillräckligt stor skolgård (friyta) utökas
skolfastigheten i söder. Inom marken (park) som kommunen säljer finns ett grönstråk med en
stig till Mjörn. Kommunen säljer också delar av ett område som används för rekreations- och
fritidsändamål. Inom detta markområde finns tre fotbollsplaner (Noltorpsvallen).
För att inte begränsa allmänhetens tillgänglighet till Mjörn förläggs grönstråket söder om den
nya fastighetsgränsen för skolfastigheten och en ny körbar parkväg anordnas. Den nya
parkvägen är körbar för att Noltorpsvallen ska kunna underhållas på ett ändamålsenligt sätt.
Övrigt
Planen antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-06, § 59.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna av planförslaget samt beslutar att
hålla det tillgängligt för granskning enligt plan- och bygglagen 5:18-21.
Beslutet justeras omedelbart på nämndens sammanträde.
Expedieras till
Plan- och bygglovsavdelningen (JS, SE)
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Underrättelse om granskning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-05-15, 72§ beslutat om att gå ut på granskning
med följande förslag:

Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan
1 m.fl.)
Planområdet ligger vid Säterigatan i Noltorp, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna.
Planområdet omfattar fastigheten Noltorpsskolan 1 (Noltorpsskolan) och delar av
fastigheterna Noltorp 1:11 (delar av befintlig parkering norr om Noltorpsskolan) och
Noltorp 1:6 (bl.a. Säterigatan och befintligt grön- och idrottsområde söder om
Noltorpsskolan). Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och nybyggnation av
utbildningslokaler för skola och idrottshall för att kunna ersätta tillfälliga paviljonger
och klara ökat antal elever. Syftet är också att möjliggöra för en ändamålsenlig trafikoch parkeringslösning vid skolan och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till
Mjörn genom ett grönstråk.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att
förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker med
standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområdet markerat med rödstreckad linje.
___________________________________________________________________________________________
Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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1. Samråd
Samråd har pågått under tiden 11 oktober till 31 oktober 2018.

2. Granskning. Vi vill nu ha synpunkter på förslaget!
Granskning pågår under tiden 28 maj 2019 till 19 juni 2019 (enligt PBL 5:18).
Granskningshandlingarna består av ”Plankarta, ”Illustrationskarta”
och ”Planbeskrivning”. Under granskningstiden finns de tillgängliga på följande
platser:


Kommunens webbplats www.alingsas.se
(välj ”Bygga, bo och miljö” – under det översta fotot finns
symbolen ”Detaljplanering” att klicka på, välj sedan ”Pågående detaljplaner”
i vänstermenyn)



Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås (öppet mån-fre kl 8-17).

Vid frågor kontakta handläggaren Sara Ekelund på Samhällsbyggnadskontoret.
Tfn 0322 - 61 63 47, e-post: sara.ekelund@alingsas.se
Synpunkter skickas i första hand till e-post samhallsbyggnad@alingsas.se
i andra hand skriftligt till adresser enligt nedan. Synpunkter ska vara
Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 19 juni 2019. Den som inte
framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att
överklaga beslut att anta detaljplanen.
3. Antagande
Samtliga skriftliga synpunkter från samråd och granskning sammanställs i ett
Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till
samhällsbyggnadsnämnden för antagande.
Alingsås den 27 maj 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

___________________________________________________________________________________________
Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Sara Ekelund, tfn 0322-616347

Dnr 2017.168.SBN
Granskningshandling

Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1 m.fl.)

Planbeskrivning 2019-05-15
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1. Inledning
Syfte

Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och nybyggnation av
utbildningslokaler för skola och idrottshall för att kunna ersätta tillfälliga
paviljonger och klara ökat antal elever. Syftet är också att möjliggöra en
ändamålsenlig trafik- och parkeringslösning vid skolan och samtidigt
säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn genom ett grönstråk.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen bifogas en planbeskrivning och en illustrationskarta.
Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen
och vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter att planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas ett
granskningsutlåtande med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget.
En övrig handling är en fastighetsförteckning.

Läge och areal och
markägare

Planområdet ligger i Noltorp, ca 1,5 km nordväst om Alingsås
stadskärna. Inom planområdet ligger Noltorpsskolan (fastigheten
Noltorpsskolan 1, ägd av Fabs AB). Den norra delen av planområdet
omfattas av Säterigatan och gång- och cykelbana (fastighet Noltorp 1:6,
ägd av Alingsås kommun). Den norra delen av planområdet omfattas
också av delar av fastigheten Noltorp 1:11 inom vilken en större
parkeringsplats finns. Den södra delen av planområdet omfattas av ett
grönområde samt ett område som idag används för rekreations- och
fritidsändamål (fastighet Noltorp 1:6, ägd av Alingsås kommun). Inom
området för rekreations- och fritidsändamål finns Noltorpsvallen.
Planområdet är ca 3,1 ha.
I söder och i väster angränsar planområdet till ett naturområde med
naturstig som leder bort till Mjörn. I söder angränsar området också till
tre fotbollsplaner (Noltorpsvallen), i norr till en större parkeringsplats och
i öster till verksamheter som äldreboende, kyrka, vårdcentral, förskola
m.m. Öster om planområdet finns gång- och cykelvägen Klämmavägen
vilken utgör ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik.
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Planområdet

2. Tidigare ställningstaganden
Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om detaljplanebeställningen
för samtliga planer som pågår och som ska påbörjas. Uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår i detaljplanebeställningen.

Detaljplaner

För området gäller följande detaljplaner fastställda som stadsplaner
(med fastställelsedatum inom parentes):


A 423 (1974-04-29) Förslag till ändring och utvidgning av
stadsplanen samt upphävande av delar av detaljplaner för
Alingsås (Västra Noltorp). Detaljplanen medger användningen;
Park, Område för allmänt ändamål och Område för rekreationsoch fritidsändamål inom de delar som nu ersätts med ny
detaljplan.
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A471 (1986-02-07) Förslag till ändring av stadsplanen för
Alingsås (södra Noltorp). Detaljplanen medger användningen
Park och Område för rekreations- och fritidsändamål inom de
delar som nu ersätts med ny detaljplan.



A437 (1977-09-13) Förslag till ändring av stadsplanen för
Alingsås (Noltorp centrum). Detaljplanen medger användningen
Park och Område för gatutrafikändamål inom de delar som nu
ersätts med ny detaljplan.

För området gäller också följande detaljplaner (med lagakraftdatum
inom parentes):


DP 32 Detaljplan för Alingsås, del av Noltorp 1:11 m.m. (laga
kraftdatum: 1992-12-09). Detaljplanen medger användningen
Uppsamlings gata, Gc-väg, Park och Parkering (kvartersmark)
inom de delar som nu ersätts med ny detaljplan.

Genomförandetiden har gått ut för ovanstående planer. Den nya
detaljplanen ersätter de äldre planerna i berörda delar.

A437

Gällande detaljplaner inom planområdet.

Vision 2040

Alingsås kommun har antagit Vision 2040 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges att "Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad
i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet
skapar vi livskvalitet för alla."

Kommunens flerårsstrategi 2019-2021

Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar
kommunen fram dokumentet Flerårsstrategi som omfattar budget samt
mål för kommunens styrning. I Flerårsstrategin presenteras prioriterade
mål som är övergripande och omfattar hela kommunen. Till de
prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de
politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt
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I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv
omställning (bl.a. ska total energianvändning per invånare minska)
Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är
grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det
goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande
nationella miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen:
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft.
Ett annat mål är att energianvändningen per invånare och utsläppen av
växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.

Översiktsplanen

I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan
de motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och
rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för
bebyggelse.
I översiktsplanen för Alingsås (antagen 2018-10-31) har den västra
delen av planområdet beteckningen sammanhängande område med
värdefull natur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

Söder och väster om Noltorpsskolan finns ett närskogsområde med en
naturstig som leder ner till Mjörn samt en mindre grusplan som används
av skolan. Söder om naturstigen finns tre fotbollsplaner (Noltorpsvallen)
vilka används av föreningslivet och skolan. I översiktsplanen pekas
området ut som sammanhängande område med värdefull natur.
Fabs AB kommer att köpa en del av marken söder om Noltorpsskolan
och fastigheten Noltorpsskolan 1 kommer att utökas för att inrymma en
idrottshall och skolgård. En körbar parkväg med god tillgänglighet
anordnas och det resterande grönområdet planläggs som Natur.

Befintlig naturstig mot Mjörn och Noltorpsskolan (till höger i
bild).
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Söder om naturstigen ligger en mindre grusplan och tre fotbollsplaner
(Noltorpsvallen).

Träd

Den västra delen av skolgården pekas i översiktsplanen ut som
sammanhängande område med värdefull natur. Marken i denna del är
mer kuperad än övriga delar inom planområdet och här finns värdefulla
träd, däribland äldre ekar som skyddas i detaljplanen. Marklov krävs för
alla åtgärder som berör de värdefulla träden och deras rotsystem. Träd
får endast fällas om de utgör en risk för människors säkerhet. Tas träd
ner ska det ersättas på samma plats av ett träd av likvärdig art.
Inom samma område finns också en träddunge med al. Dungen bör
bevaras då den ger skugga och är en omtyckt lekmiljö.
I närskogsområdet, väster om skolan hänger några av de skyddsvärda
trädens kronor över på skolfastigheten. Delar av rotsystemet finns
därmed också inom skolfastigheten. Marklov krävs för alla åtgärder som
berör träden och deras rotsystem.
Försiktighetsåtgärder som skonsamma metoder för schaktning och
dränering bör vidtas för att kunna bevara träd inom planområdet.
Byggstaket bör sättas upp för att skydda träd under byggnationen.

Träd i planområdets västra del.
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Utefter planområdets östra del finns en träddunge med björk som utgör
en buffertzon mellan skolan och gång-och cykelvägen (Klämmavägen).
Tre av dessa träd står på kommunal mark.
Under byggnationen av skolan kommer träden att behöva tas ner och
ersättas. I enlighet med ”Trädplan för Alingsås kommun” (antagen 2012)
ska nya träd inom kommunal mark planteras i närheten, väl synliga från
den plats där de träd som behöver tas ner, står idag.
Trädplanen kan ses som en arbetsplan för renovering, bevarande och
utveckling av stadens trädbestånd. Vid nedtagande av enstaka träd ska
principen ”ett träd ner -tre nya upp” tillämpas.

Träddunge (björk) vid planområdets östra del vid Klämmavägen.

Naturreservat

Jordarter och risk för
skred

Delar av stranden vid Mjörn omfattas av Nolhagavikens naturreservat.
Området ligger ca 300 meter från planområdet. Ca 150 meter söder om
planområdet finns Nolhaga berg, vilket också är naturreservat.
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet
huvudsakligen av lera.
En översiktlig stabilitetskartering i Alingsås kommun har utförts av
Sweco VBB 2004. Planområdet finns inom stabilitetszon 2, vilket
innebär att det inte finns några förutsättningar för initiala skred eller ras,
men att zonen kan komma att beröras av skred eller ras som initieras
inom angränsande zon 1.
Största delen av skolområdet ligger på mellan +69 och + 69,5 m ö.h. I
den västra delen är marken mer kuperad och här finns höjdskillnader på
mellan +69 m till + 73 m ö.h. I den östra delen mot, Klämmavägen finns
en svacka där marken som lägst är +67 m ö.h. Höjdnivåer är angivna i
höjdsystemet RH2000.
En geoteknisk utredning har utförts av Sigma civil, daterad 2018-06-18.
Syftet med utredningen är att klargöra de geo- och miljötekniska
förutsättningarna inför detaljplan för den planerade byggnationen.
Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra
Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2).
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I utredningen framgår det att förutsättningarna för
grundläggningsrekommendationerna baseras på föreslagen utbyggnad
med lättare huskonstruktion om maximalt två våningar i byggnadshöjd
samt idrottshall om ca.13 meters byggnadshöjd. För större laster
alternativt högre byggnadshöjder rekommenderas en omvärdering av
eventuellt behov av förstärkt grundläggning.
Grundläggning
Grundläggning föreslås att utföras med platta på mark, alternativt plintar
vid större punktlaster. All organisk samt tjälfarlig jord skall schaktas bort
ner till tjälfritt djup innan grundläggning utföres. Grundläggningen skall
ske på icke tjälfarligt material och schaktbotten skall packas så att bärigheten och den dimensionerande bärförmågan uppfylls enligt EN
1997-1 kapitel 6, Plattgrundläggning.
All organisk jord ska bortschaktas under byggnad och hårdgjorda ytor.
Ett dränerande och kapillärbrytande lager skall utläggas under och runt
blivande byggnader och ett materialskiljande lager skall installeras mellan samtliga tillförda massor och den naturliga jorden. Grundläggning av
byggnadens stomme kan ske med plattor eller plintar. På grund av varierande lerdjup bör samtliga större grundplattor grundläggas mitt- och
kantförstyvat. Förstärkningarna bör då läggas parallellt med ökningen
av lerdjupet (ca.västligt-östligt). Området innehåller tjälfarliga jordar och
ledningar rekommenderas därför att grundläggas på frostfritt djup, alternativt frostskyddsisoleras.
Schakt
Då befintligt material innehåller siltigt material kan schaktning försvåras
av dess flytbenägenhet i vattenmättat tillstånd, vilket kan leda till ytuppmjukning och utflytning vid t.ex. regn. Schakter som ska stå öppna
längre tid bör skyddas mot erosion. Vid djupare schaktning vintertid bör
schaktbotten frostskyddas för att förhindra överhängande frusen jord.
Vid tillfälliga schakter grundare än 1,5 meter kan schaktslänter utföras
utan restriktioner om entreprenören vidtar åtgärder för att undvika brott i
schaktgropen.
Vid schakter i fyllnadsjorden till mellan 1,5 och 2,5 meters djup kan
släntlutning förutsättas ställas enligt 1:2 utan föregående stabilitetskontroll. Schakter i lerlagret till mellan 1,5 och 3 meter kan utföras med
släntlutning 1:1 utan föregående stabilitetskontroll. Detta kräver dock att
släntkrön ej belastas och att entreprenören bedömer släntlutningen ur
arbetsmiljösäkerhetssynpunkt utifrån Svensk Byggtjänst och SGI:s
skrift ”Schakta säkert”.
Alternativt kan schakter som utföres grundare än 3 meter utföras inom
avstyvad spont alternativt schaktsläde. Samtliga schakter djupare än 3
meter samt permanenta slänter skall föregås av en kontrollberäkning för
att säkerställa fullgod stabilitet. Om brantare släntlutningar efterfrågas
kan provgropar utföras. Provgroparna skall utföras i likvärdiga förhållanden avseende både storlek, jordart, belastning, väder och tid. Grundvattnet skall vara avsänkt minst 0,5 meter under schaktbotten under
hela schaktarbetet.
I gränsen mellan fyllnadsjord och naturlig lera kan ytligt grundvatten
strömma, vilket kan leda till att länshållning i schakten krävs samt att
erosionsskydd erfordras. Terrassen skall utformas så att vatten avleds
och att stående vatten undviks. Samtliga schaktbottnar skall hållas
torra.
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För att undvika underminering av befintlig byggnad bör schaktning intill
denna ej utföras djupare än underkant för befintlig grundplatta. Vid djupare schakter i närhet av den befintliga byggnaden bör dessa begränsas till ett djup motsvarande en lastspridning på 1:1 från 0,5 meter utanför underkant befintlig grundplatta. Schakten bör då även utföras etappvis om både korta och små etapper.
Fyllning
I det fall packning ska utföras intill befintlig byggnad rekommenderas att
denna besiktigas med avseende på eventuella befintliga sprickor samt
att maximalt tillåtna vibrationer under byggnadstiden bestäms. Det rekommenderas även att den befintliga byggnaden kontrolleras kontinuerligt med avseende på rörelser och vibrationer. För att undvika materialvandring skall ett materialavskiljande lager läggas under all fyllnadsjord.
Stabilitet
Eftersom marken i området är relativt plan, grundläggningsnivåerna och
jordegenskaperna gynnsamma, bedöms totalstabiliteten för planerad
anläggning inom aktuellt område vara tillfredställande. Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i kombination med vatten, bör
dock beaktas då jordlagren inom området innehåller silthaltiga jordar.
Sättningar
Förutsättningarna anses som relativt goda inom området och inga större
sättningar bedöms uppstå. Däremot kan mindre sättningar förväntas
uppstå på grund av att lera påträffats i befintliga jordlager. För att undvika skador i anslutningen mellan befintlig och ny byggnad rekommenderas att tillkommande konstruktion utföres separat och ansluts till befintlig genom dilatationsfog eller likvärdig icke-lastöverförande metod.
En översiktlig sättningsanalys har utförts. Beräkningen visar att en utbredd last om 20 kPa, motsvarande ca.1 meter uppfyllnad eller en
byggnad om 2 våningar, efter lång tid ger upphov till ca. 2 mm sättning
per meter lera. I beräkningen har hänsyn ej tagits till lastfördelning mot
djupet, krypning eller brukstid, vilket kan betraktas som en extra säkerhet. Vidare har en översiktlig beräkning utförts för en punktlast om 600
kN fördelat över en styv 2x2- plintfot (150 kPa). Beräkningen visar att
sättningar på ca 25 mm kan förväntas. Vid beräkning har lerdjupet förutsatts vara 10 meter, ingen krypning och lång brukstid. Lastfördelning
mot djupet har beaktats. Sättningarna kan minskas genom justering av
plintfotens storlek. Nya, mer ingående, sättningsberäkningar krävs i projekteringsskedet.
Geohydrologi
Det bedöms att området utgörs av två separata grundvattenytor, ett i
den ovanliggande fyllnadsjorden och ett i det strömningsförande lager
som påträffats på ca 10 till 13 meters djup. I gränsen mellan fyllnadsjord
och naturlig lera kan ytligt grundvatten strömma.
Rekommendationer i geotekniskt projekteringsunderlag, daterat 201806-18 ska beaktas. En mer detaljerad geoteknisk utredning vilken
inkluderar mer detaljerade sättningsberäkningar, ska tas fram i samband med bygglov.

Markföroreningar

Noltorpsskolan uppfördes ursprungligen år 1974. Innan dess bestod
området av åkermark. En miljöteknisk markundersökning har utförts av
Sigma Civil, daterad 2018-05-18.
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Analysresultat
Enligt utredningen har kobolt påträffats inom planområdet på 2,0 -2,5
meters djup. Halterna av kobolt överskrider riktvärdet för känslig
markanvändning (KM) men då halterna sannolikt är begränsade till
leran som är naturligt förekommande i området och risken för upptag i
växter bedöms som liten rekommenderas att området även
fortsättningsvis kan användas för skolverksamhet. Ingen ytterligare
åtgärd bedöms nödvändig.
Vid omfattande djupschaktning ska dock samråd ske med
Miljöskyddskontoret angående omhändertagande av schaktmassor.
Enligt utredningen ligger övriga analysresultat under riktvärdet för
känslig markanvändning (KM).
Om andra föroreningar påträffas ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden underrättas om den påträffade föroreningen. Innan
avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna anmälas till Miljöskyddsnämnden i god tid innan planerad åtgärd.
Risk för översvämning
eller erosion

Dämningsproblematik från kommunens dagvattensystem vid kraftiga
regn visar sig lokalt på fastigheten vid entrén vid hus A. Enligt
dagvattenutredningen gjord av VVS miljö i Göteborg AB, daterad 2018‐
06‐13 så kommer en dagvattenbrunn anordnas i lågpunkten. Brunnen
förses med breddningsutlopp vilket avleds till ny pumpstation som
avleder dagvattnet till högre nivå. Allt dräneringsvatten från hus A
kopplas till ny pumpstation. I övrigt föreligger ingen risk för
översvämning eller erosion inom planområdet.

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon
finns i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader
genom otätheter i grunden eller källaren.
Planområdet utgörs i huvudsak av lera med lågriskområde för radon (se
grönt område i kartan). En del av planområdets västra del utgörs av
normalriskområde för radon (gult område). I detta område saknas idag
byggrätt. En av de nya tillbyggnaderna (utbildningslokal) kommer dock
att till en mindre del placeras inom normalriskområdet.

Grönt område (lågriskområde), gult område
(normalriskområde).
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Skola inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda
skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att
överskridas i byggnaden.
Skola inom normalriskområde ska dock normalt utföras med
radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder
vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som
ska bygga.
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande.
Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc härrör. Frågan om radonmätning på
schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet.
Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: Det goda
samhället.
”Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö också
ur ett ekologiskt perspektiv, både utomhus och inomhus”.
Detaljerade mål inom målområdet ”det goda samhället”
”Radonhalten i kommunägda bostäder och lokaler ska inte överskrida
gällande riktvärden.”
Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).

Riksintressen
Riksintresse – naturvård

Sjön Mjörn ligger ca 350 m väster om planområdet och är av
riksintresse för naturvård. Föreslagen detaljplan bedöms inte skada
riksintresset.

Natura 2000

Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns
på ett avstånd av ca 300 m avstånd från planområdet. Enligt 7 kap 28a
§ miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område.
Åtgärderna som detaljplanen medför bedöms inte påverka Natura 2000området på ett betydande sätt. Tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken
bör därför inte behövas.
Bebyggelse

Befintliga bostäder

Merparten av bostäderna i Noltorp byggdes mellan åren 1960-1980. En
stor andel av dessa är flerfamiljshus. I Noltorp finns också en mindre
andel småhus. I direkt anslutning till planområdet i nordväst finns
bostäder i två våningar.

Befintlig service,
verksamheter och
arbetsplatser

Planområdet utgör den västra delen av Noltorp centrum. Inom
planområdet finns Noltorpsskolan och idrottshallen Noltorpshallen. Idag
går här ca 500 elever från förskoleklass till årskurs sex varav ca 15 av
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dessa elever går i grundsärskola. Inom området finns också fritids med
sex avdelningar. Efter till- och ombyggnationen kommer Noltorpsskolan
att öka sina elevantal och tillsammans inhysa ca 630 elever. Cirka 30 av
dessa elever kommer att gå i grundsärskola.
Öster om planområdet finns bland annat Hagagårdens äldreboende,
Noltorpsgårdens äldreboende, Klämmavägens gruppboende, samt en
samlingslokal där Svenska kyrkan bedriver verksamhet. Ca 300 meter
öster om planområdet finns en livsmedelsbutik. Norr och nordost om
planområdet finns bl.a. Apelsinens förskola, Noltorp vårdcentral,
Nollyckans korttidsboende och samlingslokaler. Sydost om
planområdet finns Lövskogsgatans gruppboende.
Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten
”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan”.
Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig
kulturhistorisk miljö. Ingen av fastigheterna inom planområdet finns med
på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt värde som inte inventerats.
Fastigheten Rovan 2 som ligger nordväst om planområdet finns med i
Kulturmiljöprogrammets bilaga ”Lista- samtliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnader i Alingsås kommun, sockenvis”. Fastigheten har klassningen
C vilket innebär att bebyggelsen har ett kulturhistoriskt värde.
Planförslaget bedöms inte påverka den angränsande, kulturhistoriskt
värdefulla miljön negativt.

Ny bebyggelse och
stadsbild

Noltorpsskolan består idag av tre huvudbyggnader med en höjd
motsvarande en våning. Under byggnaden närmast Klämmavägen (hus
A) som idag inrymmer bland annat matsal och idrottshall finns även en
källarvåning.
Skolområdet regleras med användningen Skola. Skolan är
sammanbyggd där bebyggelsen regleras i delarna A, B och C.
Del A
Stora delar av huskroppen i del A bevaras, men huskroppen byggs ut
mot norr. Detaljplanen möjliggör också att huskroppen byggs ut i söder
om behov av ett extra klassrum skulle uppstå i framtiden. Högsta tillåtna
nockhöjd över nollplanet är 76,5 meter vilket motsvarar en våning och
källarplan (suterräng). Ovan högsta angivna nockhöjd får lanterniner,
solceller och tekniska anläggningar som utrymme för ventilation byggas.
Angivna nockhöjder i detaljplanen reglerar takkonstruktionen och ovan
nockhöjden får t.ex. fläktrum byggas på taket. Största byggnadsarea
och största bruttoarea finns angivet på plankartan och begränsar
bebyggelsens omfattning inom byggrätten.
Del B och C
Förslaget innebär att befintliga byggnader inom del B och C rivs och
ersätts med nya skolbyggnader. Huskroppen inom del C och den norra
huskroppen inom del B har flyttats söder ut (in mot skolgården) några
meter sedan samrådsförslaget. Då detta är en ombyggnation av en
befintlig skola där huskropp inom del A kommer att finnas kvar blir det
svårt att flytta huskropparna inom del B och C mer. Det är också viktigt
att det kan tillskapas större, sammanhängande och bullerskyddade
lekytor på skolgården och detta finns idag söder om del C.
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Del B
För huskroppen inom del B är högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet
81,0 meter (motsvarande två våningar). Ovan högsta angivna nockhöjd
får lanterniner, solceller och tekniska anläggningar som utrymme för
ventilation byggas. Angivna nockhöjder i detaljplanen reglerar
takkonstruktionen och ovan nockhöjden får t.ex. fläktrum byggas på
taket. Största byggnadsarea och största bruttoarea finns på plankartan
och begränsar bebyggelsens omfattning inom byggrätten. Detaljplanen
medger olika utbyggnadsmöjligheter av skolan för att skapa flexibilitet
inför framtiden och huskropp inom del B kan t.ex. fortsättningsvis vara i
en våning.
Del C
För att förbättra solförhållandena under vintern för bostäderna nordväst
om Noltorpsskolan har fler bestämmelser som reglerar höjden för
huskroppen närmast bostäderna och gång- och cykelvägen i norr
tillkommit sedan samrådsförslaget. Högsta byggnadshöjd i meter över
nollplanet mot fastighetsgräns i norr är 78,5 meter (motsvarande två
våningar). Denna bestämmelse syftar till att hålla nere byggnadens höjd
vid den fasad som vetter mot bostäderna. Ovan högsta angivna
byggnadshöjd får solceller anordnas. För att begränsa bebyggelsens
totala höjd inklusive tekniska anläggningar och lanterniner finns en
bestämmelse om att högsta totalhöjd över nollplanet är 82,0 m. Största
byggnadsarea och största bruttoarea finns angivet på plankartan och
begränsar bebyggelsens omfattning inom byggrätten.
Idrottshall
En ny idrottshall byggs i den sydöstra delen av fastigheten. Högsta
tillåtna nockhöjd över nollplanet för idrottshallen är 82,5 meter, vilket
motsvarar en våning. Ovan högsta angivna nockhöjd får lanterniner,
solceller och tekniska anläggningar som utrymme för ventilation byggas.
Angivna nockhöjder i detaljplanen reglerar takkonstruktionen. Största
byggnadsarea och största bruttoarea finns angivet på plankartan och
begränsar bebyggelsens omfattning inom byggrätten.
Övrigt
Huvudbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.
Inom det prickmarkerade området får marken inte förses med byggnad.
Mur och plank tillåts.
Inom det korsmarkerade området får marken endast förses med
komplementbyggnader, cykelparkering med tak, växthus, trappa, mur,
plank och skärmtak. Bilparkering medges om inget annat anges. Inom
vissa delar av det korsmarkerade och prickmarkerade området får
bilparkering inte anordnas.
Planförslaget kommer att påverka stadsbilden i någon mån.
Planområdet inrymmer redan idag skola och idrottshall, däremot
kommer hus B och C tillåtas att bli högre (motsvarande två våningar)
jämfört med tillåten höjd idag (motsvarande en våning). Merparten av
omkringliggande bebyggelse är idag i två våningar.
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Terränganpassning

Bebyggelsen ska anpassas till terrängen så långt det är möjligt och
nivåförändringar tas upp genom olika höga socklar, suterrängvåningar,
grundläggning på plintar o.dyl. Vid p-platser tas större nivåskillnader upp
med stödmurar.

En möjlig utbyggnad av Noltorpsskolan. Vy från nordost över skola och
idrottshall (vit och brun) samt Hagagårdens äldreboende till vänster i bild
och bostäder till höger i bild. Volymer, Norconsult.

En möjlig utbyggnad av Noltorpsskolan. Vy från nordost över skola och
idrottshall (vit och brun). Volymer, Norconsult.

En möjlig utbyggnad av Noltorpsskolan. Vy från öster över bebyggelse inom del
C till vänster i bild och befintliga bostäder till höger i bild. Volymer, Norconsult.
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Komplementbyggnader

För komplementbyggnader är största, sammanlagda byggnadsarea 200
m² och högsta byggnadshöjd 4 meter. Utöver största, sammanlagda
byggnadsarea får cykelparkering med tak byggas.
Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.

Tillgänglighet

Marken inom planområdet är förhållandevis plan men sluttar i öster, i
söder och i norr. I väster finns ett parti som ligger högre.
Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås
kommun”. Västra Götalandsregionen har tagit fram detaljerade riktlinjer
för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se
www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av
Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid kommunalt byggande.
De anger krav på tillgänglighet vid bl.a.
- Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit allmänheten har tillträde
- Nyanläggning på allmänna platser
- Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten
har tillträde och på befintliga allmänna platser.
Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem.
Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Ramp med maximal
lutning 1:20 ska dock kunna anordnas till entré enligt VG-regionens riktlinjer.

Trygghet

Trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning både inomhus i trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor (se
nedan under Ljussättning). God överblick över olika delområden ska
finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får
skymma sikten längs gångstråk. Bilar som inte står i garage ska kunna
ses från bostäderna. Trafikflöden med fordon och människor som rör sig
ger också trygghet. Manualen BoTryggt05 ger mer detaljerade
anvisningar för planeringen.

Ljussättning

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva
karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och
cykelstråk mellan olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska
vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och
cykelstråk används stolpar med ca 4 meter höjd till armaturen,
alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader. Samtliga
armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning
och neutral färgtemperatur.
Enligt 8 kap 3 § plan- och bygglagen ställs krav på ljusanordningar likaväl som på byggnader. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid
bygglovsprövning.

Skyddsrum

Under Noltorpsskolan finns idag ett skyddsrum som ska finnas kvar
efter ombyggnationen. Vid bygglov ska därför samråd ske med
sakkunnig expert inom området.
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Friytor

Friytor, rekreation och fritid
Friytor för lek och utevistelse ska finnas för skolverksamheten. Om det
inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering
ska man, enligt PBL 8:9, i första hand ordna friyta.
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet och Boverkets
rapport ”Gör plats för barn och unga” (2015) anger riktlinjer för
anordnande och placering av friytor. Friyta för lek och utevistelse
omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin
utevistelse och därmed inte parkeringsplatser och ytor avsedda för
lastning och lossning till exempel.
Vid planering av friytor för lek och utomhusvistelse bör man särskilt
beakta friytans storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet samt
förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med
ändamålsenlig verksamhet avses att friytan ska kunna användas till lek,
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som
friytan är avsedd för. Om tomten är bebyggd får kraven anpassas och
tillgodoses i skälig utsträckning.
Friytans placering
Friytan (skolgården) vid Noltorpsskolan ligger i direkt anslutning till
byggnaderna och eleverna kan på ett enkelt och trafiksäkert sätt ta sig
dit på egen hand.
Friytans storlek
Boverket framhåller att vid bedömningen om friytan är tillräckligt stor bör
hänsyn tas till både storleken på friytan per barn och till den totala
storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 30 m2 per barn i
grundskolan. Cirka 20 m² friyta per barn tillskapas inom planområdet.
Om huskropp B byggs i två plan kan mer friyta tillskapas vilket vore
positivt. Under elevdialogen framgick det nämligen att eleverna redan
idag upplever skolgården som trång. Då Noltorpsskolan redan är
etablerad inom planområdet är 20 m² friyta per barn ett godtagbart
frånsteg från riktlinjen om 30 m² friyta per barn. Vid raster och
idrottslektioner utomhus nyttjas även konstgräsplanen söder om
planområdet. I direkt anslutning till planområdet i väster finns också ett
närskogsområde.
Noltorpsskolan omges av gång- och cykelvägar. Förutsättningarna för
att eleverna på egen hand kan ta sig till närliggande platser som kan
fungera som kompletterande friytor till skolgården är därmed goda.
För att säkerställa att tillräckligt stor friyta kan tillskapas finns
planbestämmelser som reglerar storleken och utbredningen av
bebyggelsen samt att viss del av skolgården inte får användas för
bilparkering.
Friytans kvalitéer- varierad terräng och vegetation
Inom merparten av skolgården är marken relativt plan men den västra
delen är mindre hårdgjord och något mer kuperad. Här finns högre
vegetation i form av träd och buskar som fungerar som skydd mot sol
och skapar möjlighet för lek i naturmiljö.
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Friytans kvalitéer- tillgänglighet
Alla barn och unga ska kunna använda och vara delaktiga i utemiljön på
skolgården. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla barn ska kunna
ta sig fram på gården och det ska vara lätt att orientera sig så att man
känner sig trygg. Vid grundsärskolor och specialskolor måste utemiljön
anpassas för att möta elevernas specifika behov. Barn med
funktionsvariation går dock oftast i den vanliga grundskolan, vilket gör
att också dessa utemiljöer behöver vara anpassade. Många barn med
funktionsvariation har svårigheter med att sortera sinnesintryck vilket
kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter. Utemiljön behöver
därför innehålla bl.a. reträttplatser som erbjuder paus och återhämtning.
Elevdialog

Kartövning
En dialog genomfördes med elever på Noltorpsskolan under hösten
2018. Eleverna fick gå ut till sin favoritplats samt till den plats de inte
tyckte om på skolgården. Eleverna markerade sedan platserna på en
karta och besvarade följande frågor.
1.
2.
3.

Vad gör du på platsen?
Varför tycker du om den?
Varför tycker du inte om platsen?

Syftet med elevdialogen var att eleverna skulle blir informerade om att
det pågår ett planarbete och att skolan ska byggas ut. Syftet var också
att ta reda på nedanstående.






Vilka platser tycker eleverna om?
Vad har platserna för värden (fördelar och möjligheter)?
Vad för typ av aktiviteter tycker eleverna om?
Vilka platser tycker eleverna inte om?
Vad utmärker de mindre bra platserna och vad kan förbättras?

Svarsfrekvens
Elever i årskurs ett till sex blev erbjudna att delta i dialogen. Tio klasser
av totalt 18 klasser i årskurserna ett, två, tre, fyra och fem genomförde
övningen. En klass i årskurs fyra framförde ytterligare några
förbättringsåtgärder för skolgården än det som framgick av
kartövningen.
Resultatet av elevdialogen
Karta 1 visar samtliga favoritplatser och samtliga platser som eleverna
tyckte var mindre bra. Karta 2 visar de mest populära favoritplatserna
och de platser som många elever tyckte mindre om.
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Karta 1. Samtliga favoritplatser (blå) och samtliga platser som eleverna tyckte
var mindre bra (röd).
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Karta 2. Populära favoritplatser (blå) och de platser som många elever tyckte
var mindre bra (röd).

Populära favoritplatser
Nedan beskrivs de mest populära favoritplatserna (karta 2).
Träden och buskarna i den östra och södra delen av skolgården (plats
8. Träden vid buskarna och 12. Klätterträd 1) är exempel på
uppskattade miljöer som ger bl.a. ger möjlighet till att klättra, leka häst
och vara i skuggan och vila. Dessa platser kommer delvis att behöva
tas bort vid ombyggnationen och bör ersättas med nya träd och buskar.
Plats 10 Klätterställningen och Plats. 27 Västra trädet (nedfallet) är
sociala platser som möjliggör många olika aktiviteter i grupp, däribland
klättring. Platserna är bra platser att umgås på och träffa nya kompisar.
Plats 10 Klätterställningen är en plats som möjliggör aktiviteter som vila,
sola och från platsen får eleverna bra överblick över skolgården. Plats.
33 KIK-planen är en stor, öppen och uppskattad plats som möjliggör
fotboll som är en populär aktivitet. Tillgången till KIK-planen bör finnas
kvar.
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Favoritplatsernas värden (fördelar och möjligheter)
Nedanstående kategorier har formats utifrån favoritplatsernas värden
(platsernas fördelar och möjligheter). En kategorisering av elevernas
favoritaktiviteter har också gjorts. Skolgården bör inrymma platser som
innehar favoritplatsernas värden och möjliggör elevernas
favoritaktiviteter.












Stora öppna ytor för rörelse
Utmaning (balansera, klättra, hög fart)
Överblicka
Vegetation/grönska
Vila, tystnad, stilla aktivitet
Avskildhet (enskild lek, gömställen, lek två och två)
Gemenskap (umgås och lek i grupp)
Bygga/skapa
Tävling/spel
Vackra
Skugga

Favoritaktiviteter (utan inbördes ordning)
 Gunga
 Klättra/balansera
 Gömma sig/spionera
 Snurra
 Springa/leka jage
 Vila
 Bygga/skapa
 King
 Gagaboll
 Prata/umgås
 Fotboll
Både populära favoritplatser och mindre bra platser
Nedan beskrivs de platser som både var de mest populära
favoritplatserna och de platser som många elever tyckte var mindre bra
(karta 2).
Plats 1. Snurran och 21. Kompisgunga 1 är sociala platser som
eleverna uppskattar då man kan umgås i grupp där. Platserna möjliggör
också att man kan ta hög fart vilket många tycker är roligt. Flera elever
tycker inte om platserna då att man inte gillar att gunga eller snurra eller
för att vissa tar allt för hög fart eller att det ibland blir bråk vid platserna.
Plats 3. Gungorna (lågstadiets). Platsen är bl.a. omtyckt för att den är
nära entrén och för att man kan gunga, sjunga, leka jage m.m. där.
Eleverna tycker inte om platsen då man inte gillar att gunga och en del
upplever att gungorna tar för stor plats.
Plats 13. Södra grusplanen ligger inom platsen för den nya idrottshallen.
Då detta är en omtyckt plats där eleverna spelar fotboll bör den flyttas
till ett annat läge på skolgården. Även plats 20. Västra Grusplanen är
omtyckt. Under dialogen framgick det dock att eleverna inte tyckte om
platserna då de är för små, gropiga, saknar staket och blir leriga vid
regn men att plats 33 KIK-planen var omtyckt bl.a. för att
markbeläggningen var konstgräs.
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De mindre planerna bör ha staket runt och förses med en annan
markbeläggning än grus (gärna konstgräs) för att kunna användas även
vid regn.
I planområdets västra del finns plats 15. Skogen, vilken också är en
populär lekmiljö som möjliggör en variation av aktiviteter som att bygga
koja, leka jage, klättra, leka enskilt, meditera, spionera, gömma sig m.m.
Platsens fördelar är att den är stor och vacker och att det är lugnt och
skönt där. En del av de större träden (ekar) bedöms också som
skyddsvärda p.g.a. ålder och storlek och skyddas mot avverkning i
detaljplanen. I ”Skogen” finns också en träddungen med al vilken har ett
stort värde som lekmiljö. Även om dungen inte skyddas i detaljplanen så
bör den bevaras. Under byggnation bör byggstaket sättas upp som
skyddar samtliga träd. Andra elever tyckte inte om platsen för att den
var mörk, tråkig eller för att man inte tyckte om natur.
Plats 23. Kingplaner/Gagabollplaner och plats 24.Basketplanen är båda
omtyckta då King och Gagaboll är populära aktiviteter som bl.a. annat
möjliggör fysisk aktivitet och tävling i grupp. Platserna är också omtyckta
då de är sociala platser där elever möts över klasserna. Plats
23.Kingplaner/Gagabollplaner erbjuder också viss form av avskildhet
där man kan ta det lugnt. Platserna är mindre omtyckta då asfalten är
dålig och basketkorgarna är trasiga och sitter för högt upp. Dessutom är
placeringen av planerna inte den bästa då det är ont om utrymme
mellan skolbyggnaden och plats 15. Skogen. Eleverna menar att man
riskerar att få bollar i huvudet när man ska ta sig mellan entréerna och
Skogen. Eftersom skolgården upplevs som trång vore det bra om hus B
byggdes i två våningar för att frigöra mer yta. Basketkorgarna borde
bytas ut mot lägre, höj- och sänkbara korgar.
Mindre bra platser
Nedan beskrivs de platser som många elever tyckte var mindre bra
(karta 2).
Plats 5. Innebandyplanen är omtyckt av vissa elever men har för lite
utrymme. En trasig gungställning står i vägen när man spelar och andra
menar att de blir påsprungna av andra elever vid platsen när de ska
passera den. Platsen bör därför få mer utrymme på skolgården.
Plats 40. Gräsmattan/osynliga staketet och plats 41. Bakom paviljongen
är inte omtyckta då eleverna inte tycker att det finns något att göra där
och att den är skräpig. Plats 41. Bakom paviljongen upplever eleverna
också som skräpig liksom plats 39. Soptunnan som även luktar illa.
Under dialogen framgick det också att en del hundägare rör sig inom
skolans område och ibland använder papperskorgarna. Fler
papperskorgar bör därför sättas ut på och utanför skolgården, alternativt
tömmas oftare.
Plats 40. Gräsmattan/osynliga staketet upplevs av vissa som en otrygg
plats då det går förbi främmande människor på gång- och cykelvägen
nära skolgården. En avskiljare i form av staket eller runt skolgården
skulle kunna göra att den upplevs som mer trygg och inramad.
Plats 42. Röda snurran upplevs som för liten och inte tillräckligt
utmanande. Dessutom är den trasig då det droppar olja och vatten från
den.
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Plats 43. Västra sandlådan/klätterställningen är inte omtyckt då vissa
menar att andra kastar sand här och att klätterställningen är tråkig.
Tidigare fanns här en stor, omtyckt klätterställning på platsen som var
tillräckligt utmanande för de äldre eleverna.
Vissa elever önskade en klätterställning där man kan gå armgång.
Kategorier- mindre bra platser
Nedan beskrivs vad som utmärker de mindre bra platserna (karta 2).






Populära platser/lekredskap är för små vilket ibland leder till bråk
Brist på öppna ytor- lekredskap/bollplaner är i vägen och
förhindrar andra lekar och passage till andra platser
Dåligt markunderlag (gammal asfalt, grus blir lera vid regn)
Lekutrustning är ej tillräckligt utmanade eller trasig och bra
lekutrustning har tagits bort
Skräp är inte omtyckt.

Övriga förbättringsförslag









Fritidsanläggningar och
rekreation

En hinderbana
En utmålad ”bilväg” för fritidscyklar
Rutschkana
Fler trampbilar
Klipp bort taggbuskar vid skolgården
Minigolfbana
Skyltar om rökförbud
Lerigt vid kullen
Mountainbikebana i skogen

Söder om befintligt grönstråk och naturstig ner till Mjörn (befintlig
parkmark i planområdets södra del) finns ett område som används för
rekreations- och fritidsändamål. Inom området finns tre fotbollsplaner
varav en i konstgräs (Noltorpsvallen). Befintlig naturstig norr om
fotbollsplanerna används även för en ringa andel motorfordonstrafik
som behövs för att kunna underhålla fotbollsplanerna.
Delar av befintlig parkmark och område som används för rekreationsoch fritidsändamål kommer att övergå till fastigheten Noltorpsskolan 1
för att tillskapa tillräckligt stor skolgård och bereda plats för idrottshall.
Grönstråket flyttas söder om den utökade fastigheten och får
bestämmelsen Natur i plankartan. En ny körbar parkväg med god
tillgänglighet som förbinder befintlig gång- och cykelväg (Klämmavägen)
och befintlig stig mot Mjörn anordnas. Parkvägen bör även förbinda
Noltorpsskolan och den nordvästra grinden vid Noltorpsvallen.
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Markköp och fastighetsreglering.

Trafik och gator
Trafik och gator

Noltorp är en stadsdel där trafikslagen till stor del är separerade. Inom
den norra delen av planområdet finns en större parkeringsplats.
Angöring till planområdet sker via Säterigatan vilken är en så kallad
säckgata där högsta tillåtna hastighet är 40 km/h.
Trafikia har gjort en trafikmätning vid Säterigatan ca 90 meter från
fastigheten Noltorpsskolan 1 mellan 2018-05-29 och 2018-06-05. Enligt
den är ÅDT ca 1200 fordon. Till år 2040 beräknas trafiken öka med ca
1% per år, ÅDT beräknas därmed vara 1500 år 2040. Trafik som idag
nyttjar denna del av Säterigatan är framför allt boende, personal,
skolskjuts, föräldrar som hämtar och lämnar sina barn vid skolan samt
personal och besökare av verksamheterna vid parkeringen som
vårdcentralen, förskolan Apelsinen, Rikets sal, Hagagårdens
äldreboende, Svenska kyrkan med flera.
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Trafikmätning

En trafikutredning för Noltorpsskolan, daterad 2019-01-18 har gjorts av
Cowi, för cirkulerande fordon vid vändslingan vid parkeringen närmast
skolan. Med cirkulerande fordon avses trafik till och från skolan samt
bussar och leveranser till skolan år 2040. Även trafik för hämtning och
lämning vid träningstillfällen till och från den nya idrottshallen har
räknats in. Övrig trafik till verksamheterna i angränsning till skolan har
inte tagits med i beräkningen.
Enligt utredningen beräknas antalet cirkulerande fordon per dygn (ÅDT)
år 2040 vara ca 800. Cirka 7 % av dessa fordon antas vara bussar eller
tung trafik. Resterande fordon utgörs av personbilar.
Räddningsvägar

Räddningstjänstens fordon ska kunna parkeras inom 50 m från
byggnadernas angreppsvägar. Räddningsväg, uppställningsplats för
utryckningsfordon samt angöring till idrottshallen kan anordnas inom
prickmark i planområdet östra och södra del (se illustrationskartan).
Räddningsvägen måste vara hinderfri och ha en bredd på minst 3,5 m
och en minsta fri höjd på 4,5 m.
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Gång-, cykeloch mopedtrafik

Noltorpsskolan 1 omges av gång- och cykelväg i väst- östlig riktning och
av Klämmavägen vilken är ett huvudstråk för gående och cyklister i
nord- sydlig riktning.
Att cykla mellan planområdet och Alingsås station tar ca 10 min
(avstånd ca 2,3 km).

Klämmavägen i sydlig riktning.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är ”Noltorpsskolan” och ligger på
parkeringsplatsen norr om skolan. Busshållplatsen trafikeras två gånger
på förmiddagen och två till fyra gånger på eftermiddagen av två
busslinjer mellan Östad-Brobacka-Alingsås (565) och SimmenäsAlingsås (566). Busslinjerna fungerar även som skolskjuts.
Ca 350 meter öster om planområdet finns busshållplats ”Noltorps
centrum” och cirka 400 meter norr om finns busshållplats ”Säterigatan”.
Härifrån går bussar mot Alingsås centrum.

Trafiksäkerhet och
skolvägar (årskurs F-6).

En del av eleverna får skjuts av föräldrar och en mindre andel åker
skolskjuts men många cyklar och går till skolan. De goda gång- och
cykelförbindelserna till och från planområdet medför att många av
eleverna kan ta sig till och från skolan på ett relativt enkelt och
trafiksäkert sätt.
Busshållplatsen vid Noltorpsskolan är idag placerad i den vändslinga
som omger parkeringen vid skolan. Idag finns ingen angiven passage
för gående mellan busshållplatsen och skolan vilket innebär att eleverna
som åker buss måste passera parkeringen för att komma till skolan.
Under tider för hämtning och lämning vid skolan är trafikalstringen vid
skolan högre än under andra tider på dygnet.
Ombyggnation av gc-väg och ny busshållplats
För att skapa en trafiksäkrare passage mellan busshållplatsen och
skolan föreslås busshållplatsen flyttas till ett nytt läge vid gång- och
cykelvägen norr om skolan. Enligt ”Trafikutredning Noltorpsskolan” gjord
av Cowi, daterad 2019-01-18 behöver gång- och cykelbanan i västöstlig riktning dras om söder ut mot skolan för att skapa utrymme för
den nya busshållplatsen. Delen av vändslingan som ligger vid ny
busshållplats föreslås enkelriktas och regleras som körbana för fordon i
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linjetrafik för att undvika att hämtning och lämning sker vid
busshållplatsen.
Hämta- och lämnazon
Kommunen köper delar av fastigheten Noltorp 1:11 och en hämta- och
lämnazon med gata och korttidsparkeringar anordnas inom den östra
delen av befintlig parkering.

Omdragning av gång- och cykelväg, ny busshållplats och hämta- och
lämnazon.

Denna norra del av planområdet regleras som Gata, Gång- och cykel,
Park och kvartersmark Parkering. Parkeringen är idag en
gemensamhetsanläggning och därför finns en planbestämmelse om
markreservat för gemensamhetsanläggning. Planbestämmelse om att
plantering i form av buskar och träd ska finnas inom parkeringen
reglerar befintliga planteringar. I anslutning till u-områden bör dock
djuprotade buskar och träd undvikas. Markreservat (u-område) finns
inom parkeringen, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för
allmänna, underjordiska ledningar.
Inom användningen Gata tillåts även gång- och cykelväg. Detta
möjliggör en framtida breddning av gång- och cykelvägen öster om
parkeringen (Klämmavägen).
Avskild yta för motorfordon
En avskild yta för rundkörningsmöjligheter för avfallsfordon och
leveranser är möjlig att anordna i den nordöstra delen av fastigheten
Noltorpsskolan 1.
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Parkering för bilar

Att tillräckligt med bilparkering kan anordnas ska redovisas vid bygglovprövning. Enligt ”Trafikutredning Noltorpsskolan”, gjord av Cowi, 201901-18 bedöms parkeringsbehovet för befintlig skola vara tillgodosett
men parkeringsbehovet för nybyggnationen behöver tillgodoses.
För nybyggnationen gäller parkeringsnorm för skolor utanför
stadskärnan, vilken är 6 parkeringsplatser/1000 m² bruttoarea (BTA).
Samfällighetsföreningen Noltorp centrum, där Noltorpsskolan 1
tillsammans med andra fastigheter i Noltorp centrum, är delägare,
förvaltar flera gemensamhetsanläggningar i Noltorp. En av dessa
gemensamhetsanläggningar är Ga:2 vilken omfattar parkering och
framkörningsvägar. Parkeringen i planområdets norra del samt en
parkering öster om planområdet, vid ICA ingår i
gemensamhetsanläggningen.

Parkeringen och vändslingan norr om Noltorpsskolan.

Fastigheten Noltorpsskolan 1 har idag 7 % andelar i
gemensamhetsanläggningen. Totalt finns 246 parkeringsplatser. Med
det ökade parkeringsbehovet kommer Noltorpsskolan 1 att behöva fler
andelar i gemensamhetsanläggningen. Ett förslag på omfördelning av
andelar har tagits fram och redovisas under rubriken 6. Genomförande,
fastighetsrättsliga frågor.
Noltorpsskolans parkeringsbehov tillgodoses framför allt idag inom
gemensamhetsanläggningen för parkering. Scenario 1 rörande
parkeringsbehov i ”Trafikutredning Noltorpsskolan”, gjord av Cowi,
2019-01-18 visar på att merparten av parkeringsbehovet för
tillkommande skola kan lösas inom gemensamhetsanläggningen genom
att parkeringsplatserna samnyttjas. Trafik till och från äldreboendet
Hagagården bedöms till stor del utgöras av besökare under kvällstid,
varför samnyttjaden mellan skolan och äldreboendet bedöms möjlig. Då
skolan ligger nära både ICA och apotek finns det även goda möjligheter
att göra ärenden på vägen, och på så sätt samnyttja parkeringsplatser.
Parkering för rörelsehindrade kan inrymmas på fastigheten
Noltorpsskolan 1.
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Ombyggnation av parkeringen norr om Noltorpsskolan.

Parkering för cyklar

Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. För att göra cykelåkande
attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Tillräckligt med
cykelparkering ska redovisas vid bygglovprövning. Parkeringsnorm om
30 cykelparkeringsplatser/1000 m² bruttoarea (BTA) kan vara
vägledande.
Platserna ska vara bekvämt belägna nära entréer och bör utformas med
väderskydd.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp

Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. VA-ledningar i
planområdets sydöstra del tryggas med markreservat (u-område i
plankartan).

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt
samt om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient. Inom
Alingsås stad: Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit
”Dagvattenstrategi för Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten &
avlopp i Alingsås kommun”).
Tekniska nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för Alingsås
tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Planområdet är idag anslutet till det kommunala dagvattennätet.
Dagvatten från fastigheten Noltorpsskolan 1 avleds idag till kommunens
servisledning i nordöstra hörnet av fastigheten. Allt dagvatten avleds via
självfallsledningar. Till dagvattensystemet är tak‐, och gårdsavvattning
från tomtmark kopplat samt dränering, dock är dräneringsvatten för hus
A (befintlig matsalsbyggnad i öster) kopplat till spillvattensystemet.
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Sjön Mjörn och Säveån är recipienter för dagvatten. En
dagvattenutredning har gjorts av VVS Miljö i Göteborg AB daterad 2018‐
06‐13. Dagvatten från tomtmark och byggnader avleds till befintlig
servisledning i nordöstra hörnet av fastigheten och till nyanlagd servis i
det sydöstra hörnet.
Fördröjningsmagasin för fördröjning av utflöde av dagvatten och dräneringsvatten till det allmänna dagvattensystemet placeras i det sydöstra
hörnet av fastigheten i anslutning till nyanlagd servis. De ytor som ska
kopplas till fördröjningsmagasinet framgår av bilaga i utredningen.
Övriga ytor kopplas till befintlig servis i nordöstra hörnet av fastigheten.
Befintligt dike längs Klämmavägen söder om fastigheten Noltorpsskolan
1 iordningställs och förses med ledningar för omhändertagande av dagoch dräneringsvatten från den södra delen av fastigheten.
Infiltrationssystem för omhändertagande av dagvattnet lokalt s.k. LOD
är ej möjligt att utföra pga. markförhållanden och dess lerlager som
återges i det geotekniska projekteringsunderlaget gjort av Cowi, daterat
2018-06-18.
Dagvattenflödet beräknas med en sannolik regnintensitet på 0,013
l/sm². Preliminärt flöde för dagvattenservis är i denna programhandling
beräknat till 85 l/s. Fördröjningsmagasinets storlek har beräknats till ca
50 m³ och består av täta dagvattenrör med tillhörande ledningar och
brunnar. Med detta utförande bedöms att översvämningsrisken för skola
och närliggande fastigheter är mycket liten.
Vid kraftfulla regn kommer vatten att flöda från tomtmark söder ut mot
naturmarken och fotbollsplanerna och vidare västerut mot sjön Mjörn.
Norrut tar vattnet vägen över parkeringsplatsen och vidare från övriga
områden via gc-tunnel under Säterigatan vidare västerut mot Mjörn.
Även några raviner i dess väg kommer att kunna vattenfyllas.
Dämningsproblematik från kommunens system vid kraftiga regn visar
sig lokalt inom tomtmark vid östra entrén till Hus A. I lågpunkt anordnas
en dagvattenbrunn. Brunnen förses med breddningsutlopp vilket avleds
till ny pumpstation som avleder dagvattnet till högre nivå. Allt dräneringsvatten från hus A kopplas till ny pumpstation.
En ambition är att även anordna naturliga avrinningsvägar från hårdgjorda ytor till grönytor där så är möjligt. En planbestämmelse anger att
fördröjningsmagasin ska anordnas.
Brandposter

En till två nya brandposter behöver placeras på allmän platsmark. VAnätet har kapacitet för att serva de nya brandposterna med vatten.

Energitillförsel

Kommunfullmäktige har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. Målen är
i huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av
växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.

Energieffektiva
byggnader

”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås
kommunfullmäktige 2011. De övergripande målen är att begränsa vår
klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa
negativt.

Sida 178 av 364
29

Energikrav för
kommunal mark

Enligt Alingsås energiplan ska det genomsnittliga energibehovet vara i
enlighet med kommunens riktlinjer för miljöanpassat byggande i alla nya
byggnader som uppförs genom de kommunala bolagen samt vid
omfattande ombyggnad. En energibehovsberäkning ska lämnas till
samhällsbyggnadskontoret innan byggstart.

Miljöanpassat byggande

Enligt ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” ska dels bygg- och
installationsteknik användas som medför låg vatten- och energianvändning, dels individuell mätning ske av tappvarmvatten och el för varje
bostad eller verksamhet. Riktlinjerna innebär en skärpning av vissa krav
som finns i gällande lagar och ska vara styrande när byggande sker
genom kommunens bolag.

El, tele, fiber och
fjärrvärme

Alingsås energi ansvarar för elförsörjningen i Noltorp. Befintlig
transformatorstation finns i den norra delen av planområdet men
behöver ersättas med en ny. Område reserverat för transformatorstation
finns i plankartan.
I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält. Planområdet kan anslutas till fiber.
Noltorpsskolan är ansluten till fjärrvärme från gång- och cykelvägen norr
om skolan. Kulverten ligger i nord-sydlig riktning inom fastigheten och
ansluter byggnaden vid befintlig huvudentré.

Restprodukter/avfall och
leveranser

För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4 meter bred väg eller
vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8 meter alternativt en vändradie
om 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Angöringszon för hämtning av avfall kan anordnas och miljöhus
placeras i skolområdets nordöstra del. Ytan fungerar även som
angöringszon för leveranser.
Avfallskärl för brännbart hushållsavfall, samt eventuella sorteringskärl
ska finnas under tak och med god tillgänglighet. Avfallsbehållare ska vid
hämtningstillfället vara uppställd i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets körväg.
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4. Konsekvenser
Hållbar utveckling
I enlighet med kommunens översiktsplan (antagen 2018-10-31) lyfts
principer för hållbar utveckling fram bl.a. genom att främja en utbyggnadsprincip som bygger på sammanhållen bebyggelse och där förtätning sker inifrån. På så vis skapas förutsättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruktur och tekniska system. Noltorpsskolan föreslås expandera inom nuvarande struktur. Inga nya vägar behöver byggas ut
och den tekniska infrastrukturen är redan framdragen.
Ekologiska
konsekvenser

Planområdet är anslutet till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 %
kommer från koldioxidneutralt biobränsle.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att
påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med
närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och
cykeltrafik.

Sociala
konsekvenser

Planförslaget medför att tillgången till skolplatser i grundskolan i
stadsnära läge förbättras och att temporära paviljonger kan ersättas.
Byggrätten är reglerad för att säkerställa bevarande av lämpliga ytor för
lek och utevistelse på skolgården. Träd som ger skugga och upplevelseoch lekvärden skyddas.
De negativa konsekvenser som planen medför handlar bl.a. om att delar
av området som idag används för rekreations- och fritidsändamål
minskar i omfattning. Detta kan påverka föreningslivet som bedriver
verksamhet här. En modern idrottshall är å andra sidan en viktig tillgång
för till exempel föreningslivet. En större idrottshall som kan nyttjas även
efter skoltid kan medföra att fler människor rör sig i Noltorp både dagoch kvällstid, vilket kan skapa en upplevelse av ökad trygghet i området.

Ekonomiska
konsekvenser

Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre
byggkostnader.

Miljö
Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull
miljö.

Naturmiljö

Förändringen som planförslaget medför innebär att utveckla ett, i
huvudsak redan ianspråktaget område. Delar av det grönstråk som tas i
anspråk ersätts och förläggs söder om planområdet och befintlig
naturstig dras om. Detta medför att allmänhetens tillgänglighet till Mjörn
säkras.
Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan.
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Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön
samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a.
för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10)
och ozon i utomhusluft.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Den nya exploateringen bidrar till en allmän ökning av trafiken, vilket
påverkar buller och avgaser negativt även utanför planområdet. Denna
plan tillsammans med andra planer medför generellt sett ett tillskott av
luftföroreningar i centrala staden och vid större trafikleder. I det aktuella
planområdet bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.
Normerna för utomhusluft överskrids inte på platsen och de kommer
heller inte att överskridas till följd av det planförslaget medger.

Miljökvalitetsnormer för
vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten
ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet är att allt vatten
ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normerna
anger en miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp
till den angivna nivån.
Miljökvalitetsnormer för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och
kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för
växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller
mark och strandzon, försurning och övergödning. Ytvattnets kemiska
status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet
eller bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen
som normalt sett inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland
annat tillverkningsindustrin.
För sjön Mjörn bedöms den ekologiska statusen som ”sämre än god”
beroende på fysisk påverkan. I detta fall beror den fysiska påverkan
bl.a. på vandringshinder som begränsar fiskar och andra organismers
rörlighet mellan olika områden, sjöar och vattendrag. Den kemiska statusen uppnår nivån ”ej god”. Problemet beror främst på miljögifter. För
Säveån bedöms den ekologiska statusen som ”sämre än god” beroende
på fysisk påverkan. Problemet beror bl.a. på att den naturliga strandzonen vid Säveån är påverkad eller saknas helt. Den kemiska statusen
uppnår nivån ”ej god” och problemet beror bl.a. på miljögifter.
Säveån och Mjörn är recipienter för dagvatten från planområdet. Dagvattenutredningen, daterad 2018‐06‐13 föreslår fördröjning genom fördröjningsmagasin inom den sydöstra delen av fastigheten och fördröjning
genom dike innan dagvattnet leds till anslutningspunkt i VA- nätet, sydost om planområdet. Den här detaljplanens genomförande med en tilloch ombyggnation av befintlig skola bedöms inte påverka Säveån,
Mjörn och grundvattnet negativt.
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Buller

Naturvårdsverket har riktlinjer för buller vid skolor och förskolor. För
befintliga skol- och förskolegårdar bör inte riktvärdena om 55 dBA
ekvivalet ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå överskridas på de delar
av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.
Noltorpsskolan ligger vid slutet av Säterigatan, vilken är en säckgata
som avslutas i en vändslinga runt en parkering. Idag är det framför allt
trafik till och från skolan (personal, föräldrar som hämtar och lämnar
sina barn, leveranser samt busstrafik) som nyttjar vändslingan vid
parkeringen och detta bedöms även vara fallet i ett framtida scenario
2040.
Uppskattning av trafik har gjorts av Cowi, i ”Trafikutredning
Noltorpsskolan”, daterad 2019-01-18. I trafikutredningen har
årsdygnstrafiken (ÅDT) till och från skolan samt busstrafik vid
vändslingan år 2040 uppskattats till ca 800 fordon. Skolan bedöms inte
utöka sina lokaler mer fram till år 2040 än det detaljplanen medger.
Miljöskyddskontoret har gjort två beräkningar av trafikbuller från väg vid
vändslingan vid parkeringen närmast Noltorpsskolan, daterade 201806-28.
I miljöskyddskontorets beräkningar har ÅDT om 1000 fordon använts
och andel tunga fordon har uppskattats till 7 % och medelhastigheten till
25 km/h.
Beräkning 1 visar på att ekvivalent bullernivå vid fastighetsgräns är ca
54 dBA ekvivalent ljudnivå och den maximala ljudnivån är ca 82 dBA.
Beräkning 2 visar att ekvivalent ljudnivå vid framtida fasad är ca 51 dBA
och ca 76 dBA maximal ljudnivå.
Beräkningarna visar att det är den maximala ljudnivån som överskrids
vid fastighetsgräns och vid tänkt fasad. Denna del av skolgården bör
dock ses som förgårdsmark vilken inrymmer bland annat cykelparkering
och utgör således inte den del av skolgården som huvudsakligen nyttjas
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Merparten av skolgården ligger
därmed bullerskyddad bakom huvudbyggnaderna.

Vibrationer

Avståndet mellan järnvägen/E20 och Noltorpsskolan är 1000 meter och
vibrationer bedöms inte vara ett problem.

Strålning

I Alingsås miljömål 2011-2019 finns följande mål: ”Den bebyggda miljön
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö”. Det har tidigare
exemplifierats med: "Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för
magnetfält klaras." Ingen kraftledning eller transformatorstation inom
eller utanför planområdet skulle kunna medföra risk att riktvärdet
överskrids i någon byggnad.

Riskbedömning

Planområdet ligger inte vid någon av de vägar (E20 och R42) som
Länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter
för farligt gods.
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys från 2004 har vägvalsstyrning
angivits för transporter mellan primärnätet och leverantör/mottagare i
industriområden i centralorten. Väg 180 (Kungälvsvägen) är en sådan
väg men planområdet ligger 400 meter från vägen.
Angöring till planområdet med motorfordon sker vid korsningen
Säterigatan och väg 180 (Kungälvsvägen). Separat vänstersvängfält
finns vid korsningen.
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Enligt en åtgärdsvalsstudie för delen LaggarebackenVänersborgsvägen, gjord av Trafikverket 2017 är majoriteten av
olyckorna längs sträckan mellan 2007-01-01 till 2016-12-31 lindriga
olyckor. De olyckor som registrerats under tidsperioden vid korsningen
Säterigatan och väg 180 (Kungälvsvägen) har också varit lindriga.

Konsekvenser för närboende
Trafik

Trafiken till och från området kommer att öka något, särskilt under föroch eftermiddag i samband med tider för hämtning och lämning av
elever vid skolan. Trafikia har gjort en trafikmätning vid Säterigatan cirka
90 meter från fastighetsgränsen för Noltorpsskolan 1 mellan 2018- 0529 och 2018-06-05. Enligt den är årsdygnstrafiken (ÅDT) cirka 1200
fordon. Till år 2040 beräknas trafiken öka med cirka 1% per år, ÅDT
beräknas därmed vara cirka 1500 år 2040. Se bild under avsnittet Trafik
och gator. Uppskattning av trafik till och från skolan samt busstrafik (vid
vändslingan) har gjorts av Cowi i ”Trafikutredning för Noltorpsskolan”,
daterad 2019-01-18. I utredningen har ÅDT år 2040 uppskattats till ca
800 fordon vid ett framtida scenario om skolan byggs ut.

Skuggpåverkan

En solstudie, gjord av Norconsult, inkommen 2019-03-15 visar
skuggpåverkan för omkringliggande fastigheter. Solstudien visar att
tiden då fastigheterna runt om planområdet påverkas är begränsad.
Under vårdagjämning blir konsekvenserna störst under sen eftermiddag
och kväll för fastigheterna öster om planområdet. Bostäderna nordväst
om planområdet påverkas framför allt av skuggning från befintliga träd
inom närskogsområdet under sen eftermiddag och kväll
(vårdagjämning). Konsekvenserna under höstdagjämning bedöms vara
likvärdiga konsekvenserna under vårdagjämning.
Under sen vinter/sen höst (1 november) påverkas fastigheterna öster
om planområdet något av skuggning liksom bostäderna i nordväst.
För att förbättra solförhållandena under vinter/sen höst för bostäderna i
nordväst har höjdbestämmelserna för bebyggelsen inom del B och C
justerats sedan samrådsförslaget. Högsta byggnadshöjd i meter över
nollplanet mot fastighetsgräns i norr finns på plankartan. Denna
bestämmelse syftar till att hålla nere byggnadens höjd vid den fasad
som vetter mot bostäderna. Totalhöjden reglerar byggnadens totala
höjd. Huskroppen inom del C och den norra huskroppen inom del B har
flyttats söder ut (in mot skolgården) några meter sedan
samrådsförslaget. Då detta är en ombyggnation av en befintlig skola blir
det svårt att flytta ny bebyggelse inom del B och C mer då den behöver
anpassas till befintlig passage (korridor) till hus A. Det är också viktigt
att det kan tillskapas större, sammanhängande och bullerskyddade
lekytor på skolgården och detta möjliggörs med den föreslagna
placeringen av del B och C.
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Behovsbedömning
Ställningstagande

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § (2017:782) för aktuell detaljplan.
Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande
miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till
MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

5. Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är tio år från den dag då beslutet att anta
planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har Fabs AB (fastighetsägaren till
Noltorpsskolan 1) en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan begära ekonomisk
kompensation för uppkommen skada eller förlorad byggrätt.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför
i enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.

Handläggning

Planläggningen sker med standardförfarande. Detta förfarande kan
tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse och inte heller kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
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Förfarandet inleddes med ett samrådsskede med de som är berörda.
Efter granskningsskedet upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter antas planen av samhällsbyggnadsnämnden.
Planavgift

Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och
planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov.

6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet innebär
ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats.

Ansvarsfördelning

Allmän plats
Kommunen ansvarar för projektering och utförande av åtgärder på allmän plats. Åtgärder som berör fjärrvärmekulvert inom allmän plats regleras i avtal mellan kommunen och Alingsås energi.
Kvartersmark
Fabs AB (fastighetsägaren till Noltorpsskolan 1) ansvarar för åtgärder
inom den egna fastigheten.
Samfällighetsföreningen Noltorp Centrum förvaltar gemensamhetsanläggningen för parkering inom Noltorp 1:11. Ansvaret för olika åtgärder som berör parkeringen för att genomföra den nya planen regleras
genom avtal mellan Samfällighetsföreningen Noltorp Centrum, Fabs AB
och kommunen.
Kommunen avtalar om ledningsrätt för allmänna underjordiska ledningar
inom planområdet.

Avtal
Överenskommelse om
fastighetsreglering

Överenskommelse om fastighetsreglering regleras i avtal mellan
kommunen och Fabs AB. Fabs AB (fastighetsägaren till Noltorpsskolan
1) förvärvar del av kommunens fastighet, Noltorp 1:6. Därmed utökas
fastigheten Noltorpsskolan 1 i söder och i sydost. Marken planläggs
som Skola.
Inlösen av allmän plats (del av parkering planläggs som gata) regleras i
överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunens fastighet
Noltorp 1:6 och Samfällighetsföreningen Noltorp Centrums fastighet
Noltorp 1:11.

Avtal om ombyggnad av
fjärrvärmekulvert m.m.

Kommunen och Alingsås Energi AB träffar avtal om ombyggnad av fjärrvärmekulvert inom allmän plats (ny gata) inkl. om nödvändig anpassning av befintlig ledningsrätt för anläggningen.

Exploateringsavtal
(mellan kommunen och
Fabs AB)

Ansvar och kostnader för åtgärder och anläggningar inom allmän plats
regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och Fabs AB.
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Exploateringsavtal,
fortsättn.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för upprättande av
exploateringsavtal i Alingsås kommun. Fabs AB ska underteckna
exploateringsavtalet innan detaljplan antas av kommunen. Följande
åtgärder regleras i exploateringsavtalet:
Ny gata m.m.
Åtgärder som behöver vidtas inom planområdet är byggnation av ny
allmän plats (Gata) inklusive parkeringsplatser (tidigare kvartersmark
Parkering), omdragning av gång- och cykelväg, rivning och återställning
av befintlig busshållplats och nybyggnation av busshållplats med
väderskydd.
Ny gräns mellan parkering och gata
Byggnationen av ny gata innefattar också erforderligt iordningställande
av övergången mellan befintlig parkering Noltorp ga:2 och den nya
lokalgatan.
Dagvattendike
Sydost om planområdet behöver dagvattendike anordnas.
Träd
Under byggnationen kommer de tre träd (björkar) som idag står inom
parkmark (kommunalt ägda fastigheten Noltorp 1:6) att behöva tas ner.
Fastighetsägaren till Noltorpsskolan 1 betalar ersättning till kommunen
för förlust av träden.
Flytt av fjärrvärmekulvert
Ventilationsrör tillhörande en fjärrvärmekulvert sticker upp ovan mark
inom fastigheten Noltorp 1:11 (parkeringen norr om Noltorpsskolan 1).
Ledningsrätt för fjärrvärmekulvert finns. Ventilationsröret kommer att
behöva tas bort och ersättas med en ny lösning när del av parkeringen
byggs om och blir allmän plats (Gata).
Justering av gräns för idrottsområde m.m.
Kultur- och utbildningsförvaltningen är huvudman för området för
rekreations- och fritidsändamål söder om planområdet. När detaljplanen
blir gällande övergår delar av detta område samt befintlig parkmark till
fastigheten Noltorpsskolan 1. Befintligt grönstråk flyttas söder om den
utökade fastigheten och får bestämmelsen Natur i plankartan. En ny
körbar parkväg med god tillgänglighet som förbinder befintlig gång- och
cykelväg (Klämmavägen) och befintlig stig mot Mjörn anordnas.
Parkvägen bör även förbinda Noltorpsskolan och den nordvästra
grinden vid Noltorpsvallen. Befintligt staket norr om Noltorpsvallen
flyttas söder ut mot bollplanen. Staketets nya placering och övriga
erforderliga anpassningar p.g.a. av att gränsen för idrottsområdet
behöver flyttas sker i samråd med huvudmannen för idrottsområdet.
Lantmäteriåtgärder
Andel av kommunens förrättningskostnader som sammanhänger med
utbyggnad av allmän plats skall vidarefaktureras till Fabs AB.
Redogörelse om detta, se nedan under rubriken Ekonomiska frågor.
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Förbindelse i exploateringsavtal och godkännande av avtal mellan
delägarna i Noltorp ga:2

Ombyggnad av befintlig parkering
I exploateringsavtalet förbinds Fabs AB att redovisa en bindande
överenskommelse mellan delägarna i Noltorps ga :2 avseende
nödvändig ombyggnad inom gemensamhetsanläggningen samt
ändring av delägarnas andelstal i gemensamhetsanläggningen.
Kommunledningskontoret ska godkänna överenskommelsen innan
detaljplanen antas. Innehållet i överenskommelsen, se även text nedan
under rubriken Fastighetsrättsliga frågor, avsnittet
gemensamhetsanläggning.

Fastighetsrättsliga frågor
Ny och befintlig allmän
plats

Mark inom Noltorp 1:11 (ägd av Samfällighetsföreningen Noltorp
Centrum) kommer att övergå från kvartersmark (Parkering) till allmän
plats (Gata).
Mark inom Noltorp 1:6 som idag är kommunalägd (Specialområde för
rekreations- och fritidsändamål) och Park övergår till allmän plats
(Natur).
Inom Noltorp 1:6 justeras vissa gränser för allmän plats och övergår till
en annan typ av allmän plats enligt nedan.
Gc-väg, Uppsamlingsgata och Park övergår till Gata.
Gc-väg övergår till Park.
Park övergår till Gc-väg
Uppsamlingsgata övergår till Park.

F.d. allmän platsmark

Mark inom Noltorp 1:6 (kommunal ägd) som idag är allmän plats (Park)
och Specialområde för rekreations- och fritidsändamål söder om
fastigheten Noltorpsskolan 1 ombildas till kvartersmark (Skola) när
kommunen säljer marken till Fabs AB.

Gemensamhetsanläggning

Samfällighetsföreningen Noltorp centrum, där Noltorpsskolan 1 är
delägande fastighet förvaltar flera gemensamhetanläggningar i Noltorp,
däribland Noltorp ga:2 vilken omfattar parkeringsytor och
framkörningsvägar.
Parkeringen norr om Noltorpsskolan 1 samt parkeringen vid ICA, öster
om planområdet ingår i ga:2. På grund av om- och tillbyggnaden av skolan kommer fastigheten Noltorpsskolan 1 att behöva fler andelar i gemensamhetsanläggningen än idag och en omprövning av andelstalen
kommer att behöva göras efter att detaljplanen antagits.
Ett förslag på justering av andelstal har tagits fram (se tabell på nästa
sida). Detta regleras i avtal mellan Fabs AB och övriga delägare i Samfällighetsföreningen Noltorp Centrum.
Upplåtelsen för gemensamhetsanläggningen minskas med den allmän
plats (gata) som kommunen löser in.
I trafikutredningen, gjord av Cowi, daterad 2019-01-18 redovisas det
framtida parkeringsbehovet för Noltorpsskolan 1 och hur parkeringen i
planområdet norra del kan byggas om.
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Fastighetsreglering

Ca 501 m² av fastigheten Noltorp 1:11 (parkeringen norr om skolan),
ägd av Samfällighetsföreningen Noltorp Centrum, förs genom fastighetsreglering till kommunens fastighet Noltorp 1:6. Fastighetsreglering
av del av Noltorp 1:11 som planläggs som allmän plats (ny gata). Kommunen ansöker om förrättningen.

Ca 3137 m² av kommunens fastighet Noltorp 1:6 (idrottsområde) förs
genom fastighetsreglering till Noltorpsskolan 1 (ägd av Fabs AB).
Därmed utökas Noltorpsskolan 1 i sydost mot Klämmavägen och i söder
mot fotbollsplanerna. Kommunen och Fabs AB ansöker gemensamt om
förrättningen.
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Ledningsrätt

Ledningsrätt för VA
Allmänna underjordiska ledningar (VA) på kvartersmark tryggas med
ledningsrätt och område för markreservat (u-område) finns i plankartan.
Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning för
ledningsrätt.
Ledningsrätt för fjärrvärme Noltorp 1:11
Ledningsrätt för fjärrvärmekulvert finns inom fastigheten Noltorp 1:11
(parkeringen norr om Noltorpsskolan 1). Inom fastigheten sticker
ventilationsrör tillhörande fjärrvärmekulverten upp ovan mark vilket
kommer att behöva tas bort och ersättas med en ny lösning.
Kommunen och Alingsås Energi träffar avtal om ansvaret för nödvändig
ombyggnad av befintlig fjärrvärmeanläggning till följd av att kommunen
behöver bygga ut allmän plats (ny gatudel norr om skolan).
Ledningsrätt för fjärrvärme Noltorpsskolan 1
Fastigheten Noltorpsskolan 1 är ansluten till fjärrvärme och ledningsrätt
för fjärrvärmekulvert finns. Den del av fjärrvärmekulverten som finns
inom fastigheten Noltorpsskolan 1 servar enbart fastigheten.
Fjärrvärmekulverten kommer att ligga kvar i befintligt läge.

Ekonomiska frågor
Allmän plats

Fabs AB:s andel av kostnaden för att bygga ut allmän plats regleras i
exploateringsavtal med kommunen. För åtgärder inom allmän plats, se
rubriken Avtal, avsnittet exploateringsavtal, ovan.
Fjärrvärme
Kommunen och Alingsås energi träffar avtal om ombyggnad/flytt av
fjärrvärmekulvert inom blivande ny gata. Kommunen reglerar i sin tur
Fabs AB:s kostnadsansvar för åtgärden i exploateringsavtalet.
VA
Ny anslutningspunkt för VA-ledningar anordnas söder om fastigheten
Noltorpsskolan 1. Kostnaderna täcks av anläggningsavgifter enligt gällande taxa.
Antagna budgetkostnader för att bygga ut allmän plats i detaljplanen
inklusive för av inlösen mark, ombyggnad fjärrvärmeledning, förrättningskostnader m.m. har uppskattats till totalt ca 1500 tkr. Det är dock
den faktiska kostnaden för utbyggnad av allmän plats, när denna byggs
ut, som ska regleras mellan kommunen och Fabs AB.

Intäkt från försäljning av
tomtmark

Kvartersmark

Kommunen får en intäkt för mark, del av Noltorp 1:6, som regleras till
Noltorpsskolan 1 i söder ca 3137 m². Ersättningen bestäms med stöd av
sakkunnigs utlåtande om marknadsvärdet för planlagd tomtmark.
Kommunen beställer värderingen. Kommunens nettokostnad för
utbyggnad av allmän plats bedöms täckas av intäkten från försäljning av
mark. Nettokostnaden fastställs efter avdrag av Fabs AB:s s.k.
exploateringsbidrag till kommunen vid utbyggnad av allmän plats.
Fastighetsägaren till Noltorpsskolan 1 bekostar åtgärder på den egna
fastigheten.
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Gemensamhetsanläggning- parkering
En skriftlig överenskommelse upprättas mellan fastighetsägaren till
Noltorpsskolan 1 och övriga delägare i gemensamhetsanläggningen
Noltorp ga:2 där ansvaret för genomförandet och kostnaderna för
åtgärder som behövs för om- och tillbyggnad av parkeringen regleras.
Överenskommelsen ska även reglera ny fördelning av befintliga
andelstal i Noltorp ga:2 mellan delägande fastigheter.
Förrättningskostnader

Fastighetsreglering av mark och ledningsrätt VA
Fabs AB betalar förrättningskostnaden för fastighetsreglering av del av
Noltorp 1:6 som planläggs som kvartersmark och tillförs södra delen av
Noltorpsskolan 1. Kommunen betalar förrättningskostnaden för upplåtelse av ledningsrätt för befintliga kommunala VA-ledningar inom den
överförda marken. Skriftlig överenskommelse om fastighetsreglering
och ledningsrätt enligt ovan, mellan kommunen och Fabs AB, reglerar
fördelningen av förrättningskostnaderna och ersättningslikvider för överförd mark och ledningsrätt.
Fastighetsreglering av del av Noltorp 1:11 som planläggs som allmän
plats (ny gata). Kommunen ansöker om och betalar förrättningen inklusive erforderlig ändring av befintlig ledningsrätt för fjärrvärmekulvert
p.g.a. att denna byggs om inom den nya gatan. Kommunen vidarefakturerar andel av kostnaderna till Fabs AB med stöd av det blivande
exploateringsavtalet mellan kommunen och bolaget.
Omprövning av gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningen Noltorp ga:2 får minskad utbredning på
marken p.g.a. att kommunen löser in planlagd allmän plats (Gata).
Kommunen ansöker om och betalar förrättningen. Kommunen vidarefakturerar andel av kostnaderna till Fabs AB med stöd av det blivande
exploateringsavtalet mellan kommunen och bolaget.
Fjärrvärme
Kommunen betalar nödvändig ändring av befintlig ledningsrätt för fjärrvärmekulvert inom ny allmän plats (Gata). Kommunen vidarefakturerar
andel av kostnaderna till Fabs AB med stöd av det blivande exploateringsavtalet mellan kommunen och bolaget.

Utredningar

Tekniska frågor
Följande utredningar är underlag för detaljplanen:


Geotekniskt projekteringsunderlag, Sigma civil AB 2018-05-22,
reviderad 2018-06-18.



Markteknisk undersökningsrapport, Sigma civil AB, 2018-05-22



Miljöteknisk markundersökning Noltorpsskolan, Alingsås, Sigma
civil AB, 2018-05-18



Geoteknisk undersökning, Göteborgs förorter Ingenjörskontoret,
geotekniska avdelningen, 1973-04-19.

Sida 195 av 364
46

Geoteknik

Elförsörjning

Brandposter



PM Dagvattenhantering med bilagor VVS miljö Göteborg AB,
2018-05-02, reviderad 2018‐06‐13.



Trafikutredning Noltorpsskolan, Alingsås, Cowi, 2018-06-20,
reviderad 2019-01-18 (inklusive bilagor daterade 2019-01-18).

De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojekteringen (grundläggning
m.m.) ska fastighetsägaren till Noltorpsskolan 1 ta fram ett geotekniskt
projekteringsunderlag. Kravet på ett sådant underlag är att det i detalj
ska redovisas lämplig grundläggningsteknik för planerad byggnation
Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid
innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. Minst fyra
månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias
anläggningar önskar Telia AB att beställning har inkommit på eventuell
undanflyttning. Kostnader för omläggningar belastar fastighetsägaren
(vid ändringar av allmän plats kan detta vara reglerat i avtal mellan
kommunen och respektive ledningshavare).
En till två nya brandposter behöver placeras på allmän plats. VA- nätet
har kapacitet för att serva de nya brandposterna med vatten.

Massbalans

En massbalans ska eftersträvas för planområdet. Exploatör och
entreprenör ansvarar för omhändertagande samt att bygglov söks för
tillfällig lagring av massor för omfördelning inom området.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med
representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret.
Förslaget till genomförande har tagits fram av
samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret.
Solstudie och volymer har tagits fram av Norconsult.

Plan- och bygglovsavdelningen
Planarkitekt
Sara Ekelund
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Tf. Enhetschef för Planenheten
Cecilia Sjölin
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Detaljplan för Alingsås
Bostäder och
genomfartsgata vid Kavlås
äng, samråd
13
2019.515 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

§ 144 2019.515 KS

Detaljplan för Alingsås Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng,
samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning tidigare, med liknande syfte och
innehåll. Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och
därför har ett nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början.
Det nya förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd under tiden 17 juni – 4 augusti
2019. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås Äng, samt
möjlighet att bygga en ny genomfartsgata som kopplar samman Kavlåsvägen och
Ekhagegatan. Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till
stadsdelen Kavlås. Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras cirka 20 nya bostäder.
I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och
Konduktörsgatan ersätts av en ny genomfartsgata. Den nya gatan kommer att ansluta till
Ekhagegatan och fortsätta över Kavlås Äng, där den sedan stiger upp till Kavlåsvägen.
Längs med gatan planeras en gång- och cykelväg. Förslaget överensstämmer med
kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande
miljöpåverkan.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen yttrade sig över detaljplanen den 10 oktober 2011, § 205 när det tidigare
planförslaget benämnt Detaljplan för Nordöstra Stadsskogen var ute på samråd. Det
planområdet omfattade även andra delar av Norra Stadsskogen som nu är planlagda och
bebyggda. Kommunstyrelsen tillstyrkte dåvarande förslag till detaljplan. Ett detaljplaneförslag
för nu aktuellt område var därefter utställt för granskning 31 oktober -24 november 2014.
Kommunstyrelsen synes då inte ha yttrat sig över planförslaget.
Efter granskningen 2014 gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför
har ett nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början. Skillnaderna mellan
granskningsförslaget från år 2014 och det nu aktuella samrådsförslaget är bland annat att
den tidigare föreslagna byggrätten för en ny omformarstation till stambanan, i den nordvästra
delen av planområdet, har utgått ur det nu aktuella planförslaget. En annan skillnad är att
utformningen av den öppna dagvattenlösningen med dammar inom planområdet har
utformats på ett delvis annat sätt än i det tidigare planförslaget. Byggrätten vad gäller antalet
bostäder är i stort sett lika mellan det gamla och det nya planförslaget.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-28

AU § 144, forts
Det aktuella planförslaget möjliggör byggnation av nya bostäder och att en ny kommunal
genomfartsgata med gc-väg kan byggas, som ger en bättre och tryggare trafikförbindelse
mellan stadsdelen och intilliggande delar av staden. Detaljplanen redovisar hur dagvatten
bör tas om hand med bland annat sammanhängande dammar på naturmarken. I övrigt
innebär planen att naturmarken kan iordningställas med stigar och att en skötselplan för
naturmarken bör tas fram. Betydelsen av att grönområdet och dagvattendammar förvaltas på
ett genomtänkt sätt ökar när det tillkommer fler boende i området.
För att genomföra detaljplanen krävs det att kommunen löser in två markområden av
fastigheten Gitarren 13 (ägs av Vattenfall Eldistribution) som blir allmän plats (natur) i den
nya planen. Vidare behöver en 40 kv-markkabel tas bort eller flyttas från den nya
bostadsmarken i planen, innan bostäder kan byggas. För att flytta markkabeln till allmän
plats inom planområdet krävs en koncession från Energimyndigheten på ny ledningssträcka.
Innan detaljplanen går ut på granskning avser Kommunledningskontoret att sluta avtal om
inlösen av allmän plats och avtal om borttagande av markkabeln från tomtmarken för
bostäder.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till Detaljplan för Alingsås, Bostäder och
genomfartsgata vid Kavlås Äng.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås Äng, tillstyrks.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Lars-Ove Hultgren
0322-61 62 28
2019.515 KS

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartgata vid
Kavlås Äng
Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning tidigare, med liknande syfte och
innehåll. Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och
därför har ett nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början.
Det nya förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd under tiden 17 juni – 4 augusti
2019. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås Äng, samt
möjlighet att bygga en ny genomfartsgata som kopplar samman Kavlåsvägen och
Ekhagegatan. Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till
stadsdelen Kavlås. Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras cirka 20 nya bostäder.
I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och
Konduktörsgatan ersätts av en ny genomfartsgata. Den nya gatan kommer att ansluta till
Ekhagegatan och fortsätta över Kavlås Äng, där den sedan stiger upp till Kavlåsvägen.
Längs med gatan planeras en gång- och cykelväg. Förslaget överensstämmer med
kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande
miljöpåverkan.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen yttrade sig över detaljplanen den 10 oktober 2011, § 205 när det tidigare
planförslaget benämnt Detaljplan för Nordöstra Stadsskogen var ute på samråd. Det
planområdet omfattade även andra delar av Norra Stadsskogen som nu är planlagda och
bebyggda. Kommunstyrelsen tillstyrkte dåvarande förslag till detaljplan. Ett detaljplaneförslag
för nu aktuellt område var därefter utställt för granskning 31 oktober -24 november 2014.
Kommunstyrelsen synes då inte ha yttrat sig över planförslaget.
Efter granskningen 2014 gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför
har ett nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början. Skillnaderna mellan
granskningsförslaget från år 2014 och det nu aktuella samrådsförslaget är bland annat att
den tidigare föreslagna byggrätten för en ny omformarstation till stambanan, i den nordvästra
delen av planområdet, har utgått ur det nu aktuella planförslaget. En annan skillnad är att
utformningen av den öppna dagvattenlösningen med dammar inom planområdet har
utformats på ett delvis annat sätt än i det tidigare planförslaget. Byggrätten vad gäller antalet
bostäder är i stort sett lika mellan det gamla och det nya planförslaget.
Det aktuella planförslaget möjliggör byggnation av nya bostäder och att en ny kommunal
genomfartsgata med gc-väg kan byggas, som ger en bättre och tryggare trafikförbindelse
mellan stadsdelen och intilliggande delar av staden. Detaljplanen redovisar hur dagvatten
bör tas om hand med bland annat sammanhängande dammar på naturmarken. I övrigt
innebär planen att naturmarken kan iordningställas med stigar och att en skötselplan för
naturmarken bör tas fram. Betydelsen av att grönområdet och dagvattendammar förvaltas på
ett genomtänkt sätt ökar när det tillkommer fler boende i området.
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För att genomföra detaljplanen krävs det att kommunen löser in två markområden av
fastigheten Gitarren 13 (ägs av Vattenfall Eldistribution) som blir allmän plats (natur) i den
nya planen. Vidare behöver en 40 kv-markkabel tas bort eller flyttas från den nya
bostadsmarken i planen, innan bostäder kan byggas. För att flytta markkabeln till allmän
plats inom planområdet krävs en koncession från Energimyndigheten på ny ledningssträcka.
Innan detaljplanen går ut på granskning avser Kommunledningskontoret att sluta avtal om
inlösen av allmän plats och avtal om borttagande av markkabeln från tomtmarken för
bostäder.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till Detaljplan för Alingsås, Bostäder och
genomfartsgata vid Kavlås Äng.
Ekonomisk bedömning
Kommunen bekostar planläggningen utifrån gällande planavtal.
Mark som inlöses för allmän plats värdesätts utifrån gällande lagregler i plan- och bygglagen
och expropriationslagen.
Tomtmark som säljs för bebyggelse sker utifrån aktuella marknadsvärden.
Kostnadsansvaret för eventuell flytt av befintlig 40 kv-markkabel utanför tomtmark avses att
regleras i avtal mellan kommunen och Alingsås Energi Nät AB.
I samband med tidigare planförslag för området, har det bedömts att kommunens kostnader
för att bygga ut nödvändig infrastruktur inom planområdet kommer att täckas av kommunens
intäkter från försäljning av tomtmarken inom planområdet. Den ekonomiska bedömningen av
nu aktuellt planförslag kommer att uppdateras och redovisas i planbeskrivningen innan
detaljplanen går ut på granskning och därefter kan antas av kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Detaljplan för Alingsås, Bostäder och
genomfartsgata vid Kavlås Äng.

Beslutet ska skickas till
SBK, Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Lars-Ove Hultgren
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-19
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-19
Lars-Ove Hultgren
0322-61 62 28
2019.515 KS

Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-05-15

§ 70 2018.177 SBN

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. på Kavlås äng
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet
att bygga en ny genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.
Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen
placeras väster om de befintliga bostäderna, på Kavlås äng. I detaljplanen föreslås att den
befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan ersätts av en ny
genomfartsgata. Den nya gatan kommer att ansluta till Ekhagegatan, och fortsätta över
Kavlås äng där den sedan stiger upp till Kavlåsvägen. Längs med gatan planeras en gångoch cykelväg.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna
detaljplan ingår i prioriteringslistan.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som är redovisat i Plan- och
illustrationskarta samt Planbeskrivning. Planläggningen sker med utökat förfarande eftersom
den är av betydande intresse för allmänheten.
Detaljplanen har varit på samråd och granskning tidigare, med liknande syfte och innehåll.
Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför har ett
nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början. I det tidigare planförslaget
föreslogs en ny omformarstation väster om Vattenfalls anläggning. Denna byggrätt ingår inte
i det nu aktuella planförslaget eftersom Trafikverket inte längre avser att bygga en ny
omformarstation inom de närmsta 20-25 åren.
Delar av planområdet berörs av en stadsplan från 1971, A 412. Planen anger användningen
eldistribution i norra delen där Vattenfall och Trafikverket har sina befintliga anläggningar.
Inom den del där den nya bostadsbebyggelsen planeras anges användningen park.
Genomförandetiden har gått ut, när den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att
upphäva de gamla planerna i berörd del. För den västra delen av planområdet gäller
stadsplanen A70 från 1939, vilken inte har genomförts fullt ut. Plangränserna i detaljplanen
har anpassats så att A70 i denna del av staden helt ersätts och slutar att gälla.
Detaljplanens planbestämmelser, som reglerar de nya bostäderna, ger en flexibilitet när det
gäller vilken typ av hus som är möjligt att bygga. Det är tillåtet att uppföra både friliggande
villor och grupphus i form av parhus, radhus eller kedjehus. Det innebär att tomter kan
komma att säljas en och en till köpare som vill uppföra en egen villa eller att ett företag
bebygger hela eller delar av området och säljer färdiga hus.
I det gamla planförslaget som varit på samråd och granskning tidigare inkom flertalet
yttranden från boende längs Kavlåsvägen som uttryckte oro över förändrad utsikt. Med
hänsyn till de befintliga bostädernas utsikt begränsas de nya husens nockhöjd till ca 5-7
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-05-15

meter. Det innebär att bostäderna kan uppföras i 1-2 våningar, beroende på läge.
Planen antas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-05-06, § 57.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Bolminger (L) lämnar följande tilläggsyrkande: Befintlig cykelväg längs järnvägen ska
vara kvar.
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Martin Pehrsson (S) och Gabriel
Munter (V) yrkar bifall till AU:s förslag:
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd enligt plan- och bygglagen 5:67 och 5:11-13 samt håller det därefter tillgängligt för granskning enligt 5:18-21.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på inkomna yrkanden.
Ordförande finner att AU:s förslag till beslut ska beviljas.
Ordförande finner att inkommet tilläggsyrkande från Lars Bolminger (L) ska avslås.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd enligt plan- och bygglagen 5:67 och 5:11-13 samt håller det därefter tillgängligt för granskning enligt 5:18-21.
Expedieras till
Plan- och bygglovavdelningen (JS, KB)
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Kungörelse om plansamråd
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att upprätta
denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.

Detaljplan för Alingsås
Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt
möjlighet att bygga en ny genomfartsgata som kopplar samman Kavlåsvägen och
Ekhagegatan. Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i
anslutning till stadsdelen Kavlås. Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras
ca 20 nya bostäder. I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan
Ekhagegatan och Konduktörsgatan ersätts av en ny genomfartsgata. Den nya gatan
kommer att ansluta till Ekhagegatan, och fortsätta över Kavlås äng där den sedan
stiger upp till Kavlåsvägen. Längs med gatan planeras en gång- och cykelväg.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att
förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Fastighetsägare som vill ha goda relationer till sina nyttjare bör vidarebefordra denna
skrivelse till eventuella bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och arrendatorer.
Planläggningen sker med s.k. utökat planförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e
kapitel.

Översiktskarta med planområdets avgränsning

=
Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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1. Samråd. Vi vill nu ha synpunkter på förslaget!
Samrådshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning.
Under tiden 17 juni – 4 augusti 2019 finns de tillgängliga på följande platser:


Kommunens webbplats www.alingsas.se
(välj Bygga, bo och miljö – under det översta fotot finns sedan symbolen
Detaljplanering att klicka på. Gå därefter in på Pågående detaljplaner i
vänsterspalten och välj sedan detaljplanen med titeln Bostäder och
genomfartsgata vid Kavlås äng).



Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås
Utställningen är öppen mån-fre kl 8-17

Handläggare: Kristine Bayard, tfn 0322-61 68 92
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden, gärna
via e-post, annars skriftligt till adresser enligt nedan. Synpunkter ska vara
samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 4 augusti 2019.
Om du önskar få planhandlingarna utskrivna är du välkommen att besöka oss, eller
kontakta oss via mail eller telefon, så skickar vi handlingarna med post.
2. Granskning
När samrådet är klart kommer kommunen sammanställa samtliga skriftliga
synpunkter och kommunens förslag med anledning av synpunkterna i en
Samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen i en underrättelse att informera
om planförslaget samt hålla det tillgängligt för granskning. Granskningstiden är
minst tre veckor och då finns också tillfälle att inkomma med synpunkter. Samtliga
skriftliga synpunkter under granskningen sammanställs i ett Granskningsutlåtande.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan
förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.
3. Antagande
Efter eventuella revideringar förs planen till samhällsbyggnadsnämnden/kommunfullmäktige för antagande.
Alingsås den 2019-06-13
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

=
Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Kristine Bayard, tfn 0322-61 68 92

Planbeskrivning

Utökat förfarande, dnr 2018.177
Upprättad 2019-04-23
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-15

Samrådshandling
Detaljplan för bostäder och genomfartsgata
vid Kavlås äng (del av Gitarren 13 och Stadsskogen 1:1)
Sida 209 av 364

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet att bygga en ny
genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.
Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till stadsdelen Kavlås. Planområdet
är ca 9 ha. Kommunen äger marken för bostadsbebyggelsen.
Delar av planområdet berörs av en stadsplan från 1971, A 412. Planen anger användningen eldistribution och
park för det i denna detaljplan aktuella planområdet. Genomförandetiden har gått ut, när den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva de gamla planerna i berörd del. Översiktsplanen antogs av
Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område, utbyggnadsområde - huvudsakligen bostäder. Detaljplanen överrensstämmer därmed med översiktsplanen.
Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen placeras väster
om de befintliga bostäderna, nedanför på Kavlås äng. Den nya bebyggelsen bör ses som en komplettering av
den befintliga varför fristående villor eller grupphus med liknande byggnadsyta och tomtstorlek föreslås att få
byggas här.
I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan ersätts av en
ny genomfartsgata. Den nya gatan kommer att ansluta till Ekhagegatan, och fortsätta över Kavlås äng där den
sedan stiger upp till Kavlåsvägen. Längs med gatan planeras en gång- och cykelväg. Det nya bostadskvarteret
Ekängen kommer att trafikförsörjas med en ny lokalgata, Ekängsgatan, som dels ansluter till den nya vägen i
norr och Kavlåsvägen i söder.

Översiktskarta som visar planområdets utbredning.
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Planprocessen

Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. Denna detaljplan tas fram
enligt utökat förfarande.
Samråd
Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända
sakägare och boende som berörs. Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter
som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. När samrådet genomförts kan planförslaget
justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.
Synpunkterna från samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
Granskning
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga
förslaget vara tillgängligt för granskning under två veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta
dem som berörs av förslaget, till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om
förslaget till detaljplan.
Synpunkter från granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande.
Antagande och laga kraft
Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare
under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte
överklagas.

SAMRÅD

GRANSKNING

KAVLÅS ÄNG (DEL AV GITARREN 13 OCH STADSSKOGEN 1:1)
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Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet att bygga en ny
genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska
underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas också ett Granskningsutlåtande med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget. En övrig handling är en Fastighetsförteckning.

Planområde

Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till stadsdelen Kavlås. Planområdet
är ca 9 ha stort. Kommunen äger marken för bostadsbebyggelsen. Föreslagen väg kommer att påverka Vattenfalls fastighet.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i
prioriteringslistan.
Detaljplanen har varit på samråd och granskning tidigare, med liknande syfte och innehåll. Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför har ett nytt uppdrag påbörjats och
planprocessen tas om från början.

Gällande detaljplan

Delar av planområdet berörs av en stadsplan från 1971, A 412. Planen anger användningen eldistribution
i norra delen där Vattenfall och Trafikverket har sina befintliga anläggningar. Inom den del där den nya
bostadsbebyggelsen planeras anges användningen park. Genomförandetiden har gått ut, när den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva de gamla planerna i berörd del.
För den västra delen av området gäller stadsplanen A70 från 1939. Denna stadsplan har inte genomförts fullt
ut. Den anger att området där Kavlåsbäcken rinner ska bestå av fristående tvåvåningshus längs med en ny
lokalgata. A70 gäller även för bostadsfastigheterna Stadsskogen 2:183, 2:183 och 2:192. Där anges fristående
tvåvåningshus och stora delar av fastigheterna består av prickmark som inte får bebyggas. Plangränserna i
denna detaljplan har anpassats så att A70 i denna del av staden helt ersätts och slutar att gälla.

Översiktsplan

I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att
bevara naturvärden och rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område, utbyggnadsområde - huvudsakligen bostäder. Detaljplanen överensstämmer därmed med översiktsplanen.

Planprogram

För området har upprättats ett planprogram som antogs av kommunfullmäktige 2004-04-13.
I programmet föreslås bostäder på Kavlås äng och planförslaget överensstämmer med programhandlingen
bortsett från att den nya förbindelsen mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan har en annan dragning.
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Befintlig bebyggelse längs med Kavlåsvägen

Vattenfalls anläggning till vänster och Kavlås äng till höger

2. Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Bostäder
Den befintliga bebyggelsen i Kavlås kännetecknas av villabebyggelse i en till två våningar med tomtstorlekar
som varierar mellan 700-1000 kvm. Bostäderna ligger längs med Kavlåsvägen och vänder långsidan mot
gatan. Tomterna är kuperade och sluttar nedåt mot Kavlås äng.
Inom planområdet finns tre befintliga bostäder. Syftet med att de ingår i planområdet är att ersätta den gamla
stadsplanen från 1939. I denna detaljplan får de befintliga bostäderna större flexibilitet när det gäller placering
av ny bebyggelse. Planbestämmelserna som gäller för den befintliga bebyggelsen reglerar att endast friliggande
enbostadshus får byggas. Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean och minsta tillåtna fastighetsstorlek är 800 kvm. Högsta tillåtna våningsantal är två våningar.
Inom planområdet, norr om villabebyggelsen längs med Kavlåsvägen, finns ett gruppboende som drivs av
Alingsås kommun. Gällande detaljplan anger område för eldistribution samt bostäder samhörigt med område
för eldistribution. Bygglov för gruppbostad gavs 1989 och att bostäderna inte är samhöriga med elanläggningen ansågs vara en mindre avvikelse. Fastigheten ingår i detaljplanen med användningen Bostäder vilket
bättre stämmer överrens med pågående användning. Eftersom bostäderna består av ett gruppboende finns ett
visst vårdinslag. Verksamheten bedöms ha samma omgivningspåverkan som vad som i allmänhet förväntas av
ett boende och därmed är bedömningen att gruppbostaden kan ingå i användningen B-bostäder. Placeringen
av byggnader inom fastigheten regleras med prickmark och största tillåtna byggnadsarea är 25% av fastighetsarean. Högsta tillåtna våningsantal är en våning.
Verksamheter
Vattenfall har en större transformatorstation i kvarteret Gitarren varifrån två markförlagda 130 kV ledningar
sträcker sig söderut genom planområdet. Trafikverket har en omformarstation i samma kvarter. Dessa anläggningar ingår inte i planområdet. I tidigare planförslag som var på granskning 2014 föreslogs en ny omformarstation väster om Vattenfalls anläggning. Denna byggrätt ingår inte i det nu aktuella planförslaget eftersom
Trafikverket inte längre avser att bygga en ny omformarstation inom de närmsta 20-25 åren.
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Beﬁntlig
gruppbostad
Kedjehus

Radhus

Parhus

A

A

B

Beﬁntliga
bostäder inom
planområdet

Villor

B

Karta som visar den planerade bostadsbebyggelsen. Den visar ett exempel på hur kvarteret kan bebyggas och här illustreras
olika typer av bostadshus, friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus.

Den nya lokalgatan
med dike på höger sida
Radhus

Färdigt golvnivå minst
40 cm över gatans nivå

Avskärade dike mellan
beﬁntlig och ny bebyggelse

Beﬁntlig bebyggelse vid
Kavlåsvägen

Sektionerna visar en genomskärning av den nya bebyggelsen, den nya gatan samt den befintliga bebyggelsen och Kavlåsvägen.
Se sektionernas utsnitt i kartan ovan. Den gröna streckade linjen illustrerar markens nivå innan exploatering. Förkortningen
FG står för ” färdigt golv” och höjderna anges i meter över havet.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten ”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås
stad, utom stadskärnan”. Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig kulturhistorisk miljö.
Ingen av fastigheterna inom planområdet finns heller med på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt
värde som inte inventerats.
Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.
Arbetsplatser
De arbetsplatser som finns inom planområdet finns inom Vattenfalls och Trafikverkets elanläggningar. Även
gruppbostaden är en arbetsplats.
Befintlig service
Närmaste förskola och grundskola finns i Kullingsberg och i Stadsskogen. Stadsskogens skola är i dagsläget
överfull men platser finns på Kullingsbergskolan. På de kommunala förskolorna finns platser kvar men diskussioner om en ny förskola i Stadsskogen pågår med tanke på kommande byggnation i Stadsskogen. Närmaste
livsmedelsbutik finns på Sveagatan, 1,0 km från planområdet. Till stora torget i Alingsås stadskärna är det ca 2
km gång-/ bilväg.

Ny bebyggelse
Bostäder
Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen placeras väster
om de befintliga bostäderna, nedanför på Kavlås äng. Den nya bebyggelsen bör ses som en komplettering av
den befintliga varför fristående villor eller grupphus med liknande byggnadsyta och tomtstorlek föreslås att få
byggas här.
Detaljplanens planbestämmelser ger en flexibilitet när det gäller vilken typ av hus som är möjligt att bygga.
Det är tillåtet att uppföra både friliggande villor och grupphus i form av parhus, radhus eller kedjehus. Det
innebär att tomter kan komma att säljas en och en till köpare som vill uppföra en egen villa eller att ett företag
bebygger hela eller delar av området och säljer färdiga hus.
Utformning och placering
Med hänsyn till de befintliga bostädernas utsikt begränsas de nya husens nockhöjd till ca 5-7 meter. Det innebär att bostäderna kan uppföras i 1-2 våningar eller som 1½-planshus, beroende på läge. Husen i norra delen
kommer att vara lägre medan de i söder ges generösare byggnadshöjd. Högsta tillåtna nockhöjd anges i meter
över nollplanet vilket innebär att markens nivå är avgörande för hur högt hus som är möjligt att bygga. Syftet
med nockhöjdens angivelse i meter över nollplanet är att motverka utfyllnad av marken och att säkerställa att
intilliggande bostäders utsikt inte påverkas negativt. Takvinkeln på huvudbyggnad är reglerad. Största tillåtna
takvinkel är 32 grader och minsta tillåtna takvinkel är 27 grader.
Sektionerna till vänster redovisar hur den nya bebyggelsen placeras i förhållande till den befintliga marknivån
och i förhållande till de befintliga bostäderna längs med Kavlåsvägen. Det framgår av sektionen att fönsternivån på de befintliga bostädernas ovanvåning kommer att vara högre än de nya bostädernas nockhöjd.
Nockhöjden som illustreras i sektionerna är den högsta tillåtna nockhöjden enligt planbestämmelserna. Detta
innebär att det från ovanvåningen i de befintliga bostadshusen kommer att vara möjligt att se över de nya
bostadshusen.
Sektionerna visar också hur gatan och de nya bostäderna kommer att höjdsättas i förhållande till befintlig
mark. (Den gröna streckade linjen illustrerar markens nivå innan exploatering). I planbestämmelserna anges
att byggnadernas färdigt golv-nivå ska vara minst 40 cm över nivån på närmast angränsande del av gata. Detta
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för att inte byggnaderna ska riskera att påverkas av vatten från det högre belägna området i öster. I sektionerna
framgår också placeringen av avvattningsstråken/dräneringsdikena som är planerade mellan befintlig och ny
bebyggelse och längs med den nya lokalgatan.
Med hänsyn till områdets centrala läge kan små tomtstorlekar accepteras, dock ej mindre än 800 kvadratmeter
vid uppförande av friliggande enbostadshus. Hur stor andel av varje fastighet som får bebyggas anges också
i planbestämmelserna. Största tillåtna byggnadsarea vid uppförande av friliggande enbostadshus är 20% av
fastigheten och största tillåtna byggnadsarea vid uppförande av grupphus är 30% av fastigheten.
Hur bebyggelsen ska placeras på tomten regleras också i planbestämmelserna. Friliggande huvudbyggnader ska
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och friliggande komplementbyggnader ska placeras minst 2 meter
från fastighetsgräns. Sammanbyggda huvudbyggnader som delar tomtgräns (t.ex. kedjehus eller parhus) ska
placeras minst 4 meter från övriga tomtgränser. Sammanbyggda komplementbyggnader som delar
tomtgräns ska placeras minst 2 meter från övriga tomtgränser.
Terränganpassning
Marken där de nya bostäderna planeras är relativt plan men sluttar något åt väster mot Kavlåsbäcken. För att
skydda bebyggelsen från ytvatten vid kraftiga regn finns en bestämmelse som anger att nivån på färdigt golv
ska vara 40 cm över nivån på närmaste del av gatan. Det innebär att marken kommer att behöva fyllas upp på
den västra sidan av den nya lokalgatan. Detta kan skapa stora nivåskillnader inom tomterna och bebyggelsen
ska därför anpassas till terrängen så långt det är möjligt. Bestämmelser om största lutning på slänt och högsta
höjd på mur ska motverka alltför höga murar och branta slänter.
Komplementbyggnader
Komplementbyggnader får ha en byggnadshöjd på max 3 meter samt en takvinkel på max 30 grader.
När det gäller en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är bygglovsbefriade (bl.a. att bygga komplementbostadshus eller komplementbyggnad, s.k. attefallshus eller friggebod). I vissa fall kan dessa uppföras på
mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (s.k. prickmark).
Tillgänglighet
Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och
tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal
lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. Önskvärt är att ramper har maximal lutning 1:20.

3. Gator och trafik
Befintligt gatunät

Den befintliga vägen norr planområdet är Alfhemsvägen som ansluter till Kavlåsvägen i öster och Ekhagegatan i väster och passerar norr om ställverket, längs med järnvägen. Den aktuella sträckan har flera mycket
smala partier där flera trafikslag möts. Avståndet mellan väg och järnväg är mindre än de 10 meter från
spårmitt som är rekommenderat av Trafikverket ur säkerhetsynpunkt. I vissa fall är avståndet även mindre
än de 4 meter som Elsäkerhetsverkets föreskrifter anger som minsta avstånd till strömförande del. Vägen kan
även uppfattas som ödslig och otrygg, speciellt under dygnets mörka timmar. Närheten till Västra stambanan
förstärker känslan av att passera i en industrimiljö. Alfhemsvägen används som genomfart från Konduktörsgatan till Stadsskogen.
Öster om planområdet passerar Kavlåsvägen som är en lokal bostadsgata som de befintliga bostäderna ansluter
till med sina utfarter. Vid järnvägen i norr får Kavlåsvägen nytt namn, Konduktörsgatan, och fortsätter vidare
mot Sveagatan, därefter Stråhles allé och de centrala delarna av Alingsås. Söderut ansluter Kavlåsvägen till
Hedvigsbergsvägen i Hedvigsberg och Stadsskogsgatan i Stadsskogen. Viss trafik använder Kavlåsvägen som
genomfartsväg till Stadsskogen.
8
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Nya gator

I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan flyttas
längre söderut. Alfhemsvägen kommer istället ansluta
till Kavlåsvägen vid den tvärgata som finns mellan
adresserna Kavlåsvägen 5 och 7. Sträckningen finns
med i programmet för Norra Stadsskogen 2004, i
fördjupning av översiktsplanen för staden 2008 samt i
Trafikplanen för staden.
Den nya vägen kommer att ansluta till Ekhagegatan, Alfhemsvägen, den nuvarande vägen mot Stadsskogen, mellan
och fortsätta över Kavlås äng där den sedan stiger upp järnvägen till vänster och Trafikverkets anläggning i kvarteret
Gitarren
till Kavlåsvägen med en lutning om högst 8 %. På
vägen beräknas ca 500 fordon passera per dygn.
Det nya bostadskvarteret Ekängen kommer att
trafikförsörjas med en ny lokalgata som dels ansluter
till den nya vägen i norr och till Kavlåsvägen i söder.
Den södra infarten föreslås ske över den 6,5 meter
breda remsa av kommunal mark som finns mellan
tomterna med adressen Kavlåsvägen 23 och 25. Den
anslutningen bör på grund av den branta lutningen
endast vara enkelriktad som tillfartsväg in till
bostadsområdet. Dessutom bör den utformas som en
kombinerad infart och hastighetsdämpad åtgärd, till
exempel genom att gatan höjs.

Kavlåsvägen och nuvarande infart till gruppboendet, den
plats där den nya genomfartsgatan kommer att ansluta till
Kavlåsvägen

Gång- och cykeltrafik

Längs med Alfhemsvägen finns ingen gång- och
cykelväg. Oskyddade trafikanter får därför samsas
om den körbara ytan med bilisterna vilket innebär en
farlig trafiksituation. Längs med Kavlåsvägen finns
en gång- och cykelväg på den östra sidan. En gångväg
genom naturområdet i planområdets södra del förbinder Kavlåsvägen med Stadsskogens centrala delar.
Den nya vägen mellan Stadsskogen och Kavlås
kommer att ha en separat gång- och cykelväg som
ansluter till de befintliga vid Ekhagegatan och
Kavlåsvägen.
När den befintliga gatan förbi ställverket tas bort
kommer de fotgängare och cyklister som kommer
från Konduktörsgatan och ska vidare mot Stadsskogen, få en något längre och mer kuperad väg än idag.
Det kompenseras med att den nya vägen kommer
att vara betydligt mer trafiksäker och upplevas som
tryggare.

Alfhemsvägen i höjd med de befintliga bostäderna inom
planområdet, den plats där den nya Genomfartsgatan kommer
att ansluta till Ekhagegatan. I bakgrunden syns Vattenfalls
ställverk

En ny gångväg planeras inom naturområdet väster om
Kavlåsbäcken. Den kommer att ansluta till ny gc-väg
längs med den nya genomfartsgatan samt befintlig
gångväg mellan Kavlåsvägen och Stadsskogen.
Befintlig gångväg genom skogsområdet till Stadsskogen
KAVLÅS ÄNG (DEL AV GITARREN 13 OCH STADSSKOGEN 1:1)
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Kollektivtrafik

Kavlåsvägen trafikeras av stadsbusslinje 3 och där finns två busshållplatser. Föreslagna bostäder kan nå busshållplats Kavlåsvägen och Valthornsvägen inom 100-250 meters gångavstånd. Turtätheten på linje 3 är ca 30
minuter på vardagar och 60 minuter under kvällar och helger. På vardagar trafikeras sträckan också av linje 31
med en turtäthet på 20 minuter.

Parkering för bilar

Några angivna parkeringsplatser finns inte inom allmän plats utan parkering sker idag inom de privata fastigheterna.
Parkering för bilar kommer ske på samma sätt som idag, alltså på den egna fastigheten. Detta gäller även för de
befintliga bostäderna och gruppbostaden som ingår i planområdet.
Parkeringsnormen som tillämpas vid bygglovgivning är 2 p-platser för enbostadshus och 3 p-platser för tvåbostadshus. Som en av dessa p-platser godtas uppfart framför garage/carport.

Parkering för cyklar

Parkering av cyklar sker idag inom de privata fastigheterna. Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken.
För att göra cykelåkande attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Parkering inom planområdet kommer at
ske inom de enskilda fastigheterna.

Skolvägar (årskurs 1-6)

Elever i årskurs 1-6 hemmahörande i planområdet hör till Kullingsbergskolans upptagningsområde. Avståndet
till skolan är ca 1 km och eleverna kan ta sig till skolan via det lokala vägnätet och sammankopplande gångvägar på Kullingsberg. På de flesta av dessa gator finns trottoarer eller gång- och cykelvägar.
Från det föreslagna bostadsområdet finns det även möjlighet att gå eller cykla till skolan i Stadsskogen på
gång- och cykelvägar. Som alternativt finns stigar och gångvägar genom Kavlås äng och ädellövskogen.

Räddningsvägar

Utrymning av befintliga bostäder sker idag med eventuell stege via fönster och dörrar på den egna fastigheten.
Utrymning av bostäder kommer att ske på samma sätt som idag, alltså via fönster och dörrar på den egna
fastigheten. Släckbil ska ha högst 50 meter till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. Räddningstjänsten kommer att kunna angöra till ny bebyggelse via det lokala vägnätet.

Riksintresse kommunikationer

Planområdet är beläget nära järnvägen som är av riksintresse för kommunikationer.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation
Förutsättningar
Planområdet, som utgör en del av en tydlig dalgång, har i huvudsak en öppen karaktär. Områdets sydvästra
del karaktäriseras av tät skog med branta stup, främst vid dalsänkans västra sida. På en höjd intill planområdet
finns också en vacker ädellövskog med utsikt över staden och sjön Mjörn. Från skogspartiet i väster och
stadsdelen Kavlås i öster sluttar marken flackt mot en bäck, Kavlåsbäcken, som rinner genom det som kallas
Kavlås äng. Marken på östra sidan bäcken består i huvudsak av ängsmark. Bäckens norra del ligger i en slyig
snårskog där den fortsätter under järnvägen och till slut mynnar ut i Säveån. En befintlig gångväg förbinder
Stadsskogen med Kavlås genom ett varierat landskap med stora topografiska skillnader.
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Enligt en lövskogsinventering som gjorts av Länsstyrelsen består skogspartiet i väster av blandskog med ädellövsinslag. Det uppges ha naturvärdeklass 3.
En del av södra planområdet har tidigare nyttjats som handelsträdgård.
Förändringar
Ett större grönområde ingår i detaljplanen. Det mesta av skogs- och ängslandskapet bevaras till största delen
men planförslaget innebär att en del av naturmarken kommer att nyttjas för bostäder. Förutom den föreslagna
bebyggelsen på Kavlås äng kommer vissa ingrepp även att behöva göras för att skapa gångstigar och dagvattenmagasin. Dessa ska anpassas så att de uppfattas som naturliga delar i dalgången.
Verksamhetsområdet norr om planområdet kan upplevas som ”stökigt” för de boende varför en förskönande
plantering av träd och/eller buskar föreslås inom marken närmast den nya genomfartsgatan. I plankartan
har därför dessa ytor användningen PARK vilket möjliggör ett anlagt grönområde som kräver skötsel. Hur
parkområdet ska utformas kommer att studeras inför granskningen av detta planförslag. Tilläggas bör också
att Vattenfall planerar att ersätta den befintliga högmastade anläggningen med en inbyggd variant som inte
kommer uppfattas lika framträdande.

Vatten

Från delar av Stadsskogen och genom planområdet löper Kavlåsbäcken vars recipient är Säveån och i förlängningen sjön Mjörn. Enligt en biotopkartering av Säveån med biflöden har Kavlåsbäcken potential som lekområde för Mjörnöring. Det finns dock ett vandringshinder i form av ett galler i en trumma längst ned i bäcken
som hindrar öringarna att ta sig upp i bäcken.
Kavlåsbäcken kommer inte påverkas eftersom inga åtgärder görs i bäcken och vatten från det nya bostäderna
kommer att fördröjas och renas innan det når bäcken. Genomförandet av planen kommer därför inte att
påverka vattenflödet i bäcken.

Lek och rekreation

Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: ”Boende i tätorterna ska ha maximalt ca 500 meter
promenadavstånd mellan bostad och sammanhängande grönområde.” De nya bostäderna planeras i direkt
anslutning till ett grönområde.
Parkenheten på Samhällsbyggnadskontoret har studerat behovet av en ny lekplats i området. Enligt analysen
ligger området instängt mellan två stora barriärer; Västra Stambanan och E20. Inom dessa barriärer finns fyra
lekplatser; tre områdeslekplatser och en stadsdelslekplats. Enligt Alingsås kommuns lekplatsplan bör avståndet
till närmsta områdeslekplats vara max 300 meter. Avståndet till närmsta stadsdelslekplats bör vara max 500 m.

Den del av Kavlås äng som kommer att bebyggas, befintlig
bebyggelse längs med Kavlåsvägen i bakgrunden
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Kavlåsbäcken i höjd med Alfhemsvägen

Sida 219 av 364

11

Slutsatsen i analysen är att delar av planområdet inte kommer att ligga tillräckligt nära befintliga områdeslekplatser. I närområdet finns även brist på stadsdelslekplatser. Inom planområdet bör det därför finnas
en lekplats som har minst storleken av en områdeslekplats, men gärna storleken av en stadsdelslekplats om
möjligt.
Lekplatsen bör placeras relativt centralt inom planområdet och den kan ordnas inom naturmarken väster om
de nya bostäderna. En planbestämmelse anger att lekplats ska anordnas. Kraven för en stadsdelslekplats och
områdeslekplats finns beskrivet på sidan 10 i Lekplatsplan för Alingsås kommun.

Skyddad natur

En naturinventering och klassificering av hela Stadsskogenområdet har utförts av GF Konsult 2001-06-11. Det
har där konstaterats att nationellt eller regionalt värdefulla områden saknas inom området.
Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns på ett avstånd av ca 550 m från
planområdet. Enligt 7 kap 28a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Byggande av ytterligare bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse enligt denna detaljplan kan rimligtvis
inte påverka Natura 2000-områdets hydrologi, trädkontinuitet och liknande. Kommunen bedömer att Natura
2000-området inte påverkas på ett betydande sätt. Tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken bör därför inte
behövas.

Biotopskydd

Skogen i väster är en del av den ädellövskog som Skogsvårdsstyrelsen avsatt som nyckelbiotop och ska bevaras.
Skogen domineras av äldre ekar med förekomst av gran och stora furor och delar av den ingår i detaljplanen
som allmän platsmark – markerad på plankartan som NATUR och säkras för framtiden som tätortsnära skog
för allmänhetens friluftsliv och rekreation.
Ädellövskogen som Skogsvårdsstyrelsen avsatt som nyckelbiotop bevaras och påverkas inte negativt.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).

Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning har utförts av WSP (2010-05-04) för den föreslagna bebyggelsen på Kavlås äng.
Jorden består i huvudsak av lera med cirka två till sjutton meter ner till fast berg. Stabiliteten ned mot bäcken i
väster bedöms som tillfredställande.
Marken kan belastas med 30 kPa utan att erforderlig säkerhet mot brott överskrids. Större belastningar eller
grundvattensänkning ska föregås av en mer detaljerad sättningsutredning. Marken bör betraktas som tjälfarlig.
Byggnader kan grundläggas med hel platta eller utbredda plattor på marken.
För vägar och hårdgjorda ytor gäller att materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4 förutsättas gälla. Planerade
vägar kan grundläggas utan grundförstärkning så länge ovanstående belastningar ej överskrids.
Öppen tillfällig schakt kan utföras till 2 meters djup om slänter läggs som brantast i lutning 1:1 och ingen
belastning påförs närmare än 1 meter från släntkrön.
WSP har även undersökt hur markens stabilitet påverkas av föreslagna fördröjningsmagasin och dammar
(2015-03-12). Resultatet visar att dammar kan utföras med en bottennivå om +62,5, vilket motsvarar ca 2,5
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meter under befintlig markyta med tillfredställande säkerhet mot skred. I dagvattenutredningen som tagits
fram av Sweco föreslås vatten från bostadsområdet fördröjas i torra magasin med en gräsbeklädd botten som är
dränerad.

Förorenad mark

Med anledning av att det tidigare funnits en handelsträdgård inom planområdet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning gjorts för denna del av planområdet (Sweco 2015-06-30). Syftet med undersökningen
var att genom jord- och grundvattenprovtagning identifiera eventuella föroreningar inom undersökningsområdet inför planläggningen för bostäder. Analysresultaten från jordprovtagningen visade på låga halter av
bekämpningsmedel i jordprov från en av provtagningspunkterna, vilken var den enda punkt där fyllnadsmassor påträffades. I jordprover från övriga punkter påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel. Inga analyserade parametrar för grundvatten är över detektionsgräns. De låga halter av bekämpningsmedel som påvisades
i ett av jordproverna är låga och bedöms inte utgöra någon risk varken för människors och djurs hälsa eller för
miljön.

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige
och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren.
Marken vid Kavlås kan klassas som lågradonmark. Bostadsbyggnad kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga.
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc. härrör.

Riksintresse naturvård

Sjön Mjörn är av riksintresse för naturvård. Föreslagen detaljplan bedöms inte skada riksintresset.

Strandskydd

Vattendrag inom planområdet omfattas ej av strandskydd.

Risk för översvämning

Planområdet ligger som närmast på ca 350 meters avstånd från sjön Mjörn. En översvämningsutredning har
tagits fram av Sweco (2013). Syftet med utredningen var att beräkna framtida vattenstånd med hänsyn till ett
klimatscenario med 60 % ökade vattenflöden den närmsta 100-årsperioden. Påverkan på Mjörns vattenstånd
av ökande 100-årsflöde undersöktes genom att identifiera den högsta dygnstillrinningen mellan åren 1950 och
2000. Detta flöde ökades med 30 respektive 60 % och effekten på vattenståndet beräknades sedan. Enligt
resultatet ligger det beräknade högsta vattennivåerna på 60,5 möh vid en ökad tillrinning på 60%. Det nya
bostadsområdet ligger på nivåer mellan +68,5 och +71 möh. Detta innebär att någon risk för påverkan vid
översvämning av Mjörn inte föreligger. (Höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000).
Vid höga vattenflöden kan Kavlåsbäcken översvämmas. Kavlåsbäcken har ett avrinningsområde på ca 95 ha
och vattenflöden kommer från de högre belägna delarna av Stadsskogen och vattnet rinner via Kavlåsbäcken
vidare mot Säveån och i förlängningen Mjörn. En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco (2019-02-19)
och i utredningen har flödesberäkningar för 100- och 200 årsregn studerats och då även dämningsnivån i
bäcken.
Vid beräkningarna av dagvattenflödet från avrinningsområdet har en översiktlig dagvattenmodell utnyttjats.
Anledningen till detta är att i modellen kan hänsyn tas till bl a vattnets rinntider och den för avrinningsområdet samlade maximala avrinningen. Den genomsnittliga vattenhastigheten för dagvattnet inom avrinningsområdet har antagits till ca 0,3 meter/sekund. Vid beräkningarna har ett så kallat CDS-regn med klimatfaktorn
1,25 utnyttjats. Ett CDS-regn är uppbyggt så att flera intensiteter och varaktigheter ryms i samma regn.
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Hänsyn tas därmed både till kortare intensiva regn och till långvariga regn med lägre intensitet. CDS-regnet
som har använts i beräkningarna har en total varaktighet på 6 h med en flödestopp mitt i regnet. Avrinningskoefficienten har föreslagits till ca 0,2 eftersom stora delar av avrinningsområdet som idag är naturmark
planeras att exploateras av nya bostäder i framtiden.
Med hänsyn till de beräkningsförutsättningar som angivits här ovan erhölls följande resultat:
Vattennivån i bäcken mitt för den nya genomfartgatan beräknas, vid en dikesbotten på nivån ca +63,0 möh,
ligga på nivån ca +64,0 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +64,1 möh vid ett
regn med en återkomsttid av ca 200 år.
Vattennivån i bäcken vid järnvägen beräknas, vid en dikesbotten på ca +61,24 möh, ligga på nivån ca +62,5
möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +62,7 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 200 år.
Vatten från de planerade bostäderna inom denna detaljplan kommer att fördröjas, se avsnitt om dagvatten
nedan, och fördröjningsåtgärderna dimensioneras så att byggnationen inte kommer att påverka flödet i Kavlåsbäcken.
Den nya lokalgatan och de nya bostäderna planeras att byggas på nivåer mellan ca +68,5 och +72 möh vilket
överskrider den beräknade dämningsnivån i bäcken med ca 4 meter. Gatornas och bostädernas nivåer är
reglerade med angivna plushöjder i plankartan samt genom en bestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv
i förhållande till närliggande gata. En planbestämmelse anger att de nya bostadshusen inte får byggas med
källare. De planerade bostäderna bedöms därför inte påverkas av en eventuell översvämning av Kavlåsbäcken
och byggnationen kommer inte heller att påverka dämningsnivåerna i Kavlåsbäcken.
Dagvattenutredningen visar dock tydligt att åtgärder behövs för förhindra översvämning vid järnvägen. I
utredningen föreslås åtgärder såsom ökad dimension på trumman under järnvägen samt fördröjningsåtgärder
längre uppströms i Kavlåsbäcken.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Befintliga ledningar finns i Kavlåsvägen. Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för vatten
och avlopp. Ledningar från det nya bostadsområdet vid Kavlås äng kan ansluta till befintliga ledningar vid
korsningen Ekhagegatan/Alfhemsvägen.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt samt om så behövs genomgå rening
innan det avleds till recipient. Inom Alingsås stad: Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun”). Tekniska
nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Dagvatten i området tas i dagsläget omhand genom att vatten rinner via tomtmark ner mot Kavlås äng. En
dagvattenledning finns i Kavlåsvägen och en dagvattenledning passerar genom den södra delen av det planerade bostadsområdet och leder vatten till Kavlåsbäcken. Denna ledning avvattnar det befintliga bostadsområdet
och kommer att finns kvar. Den kommer dock att få en ny dragning för passa den framtida gatustrukturen.
Omhändertagandet av dagvattnet planeras att ske enligt dagvattenutredningens förslag (Sweco 2019-02-19).
Målsättningen med förslaget är att i det fall dagvattnet inte riskerar att förorenas ges vattnet från hårdgjorda
ytor möjlighet att rinna ut över gräsförsedda infiltrationsytor där vattnet fördröjs och eventuella föroreningar i
vattnet ges möjlighet att bindas och tas upp av växterna tidigt i avvattningssystemet. Vid hantering av dagvattnet för området är det viktigt att vattnet som avleds från området har sådan kvalité att detta inte förorenar
yt- och grundvatten samt nedströms belägen recipient. För att målsättningen ska uppfyllas bör inget dagvatten
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från tak- och hårdgjorda ytor avledas direkt till brunnar och ledningar och vidare till dagvattenledningar eller
avvattningsstråk. För att minska den momentana dagvattenmängden och avledandet av ett eventuellt förorenat
dagvatten är principen att ta hand om dagvattnet så tidigt som möjligt i avvattningskedjan.
Avskärande diken
Tre avskärande diken/dränage är planerade inom planområdet i nord-sydlig riktning, för att fånga upp och
avleda dagvatten.
Vatten från mark som är belägen öster om planområdet föreslås samlas upp och avledas via ett dränage som
löper längs med planområdets östra gräns. Dränaget får inte läggas så djupt att grundvattnet sänks av så att
marksättningar riskeras. Ett område för dränaget är avsatt i plankartan och markeras med u. Bestämmelsen u
innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
För att göra det möjligt att fördröja och rena gatudagvattnet samt tillföra marken vatten föreslås att ett minst
1 meter brett rasterförsett infiltrationsstråk anläggs utmed den nya lokalgatan inom bostadsområdet. Diket
förses med en dräneringsledning i botten och placeras längs med gatans östra sida.
Ett ytligt öppet avvattningsstråk anläggs även utmed de planerade bostädernas västra fastighetsgräns. Stråket
utförs mellan Kavlåsbäcken och området avsatt för högspänningsledning som är förlagd under mark. Marken
ges en lutning ut från fastigheterna fram till det öppna avvattningsstråket. Stråket sträcker sig från den södra
delen av planområdet och mynnar i det planerade fördröjningsmagasinet som föreslås utföras strax söder om
den planerade genomfartsgatan. Diket är i normalfallet torrlagt och genom att avleda dagvattnet i öppna
avvattningsstråk tillförs marken vatten vilket är positivt för grundvattenbildningen.
För att ytterligare ta vara på möjligheterna att infiltrera, fördröja och rena dagvatten från fastighets- och
gatumark föreslås att dagvattnet ges möjlighet att via ledningar/diken på tre ställen, utmed sträckan mellan
gångstigen i söder och gångstigen vid gatans lågpunkt, avledas fram till det öppna avvattningsstråket i väster.
Ytor för detta har avsatts i plankartan. Ett av dessa ledningslägen kan samordnas med den befintliga dagvattenledning som avvattnar området öster om det planerade området. Den befintliga ledningen får inte anslutas
till det föreslagna avvattningsstråket och inte till det föreslagna fördröjningsmagasinet utan denna ledning
ska precis som idag vara ansluten direkt till Kavlåsbäcken. De fastigheter som berörs av dessa ledningar måste
belastas med servitut.
Fördröjningsmagasin
Med hänsyn till att ingen fördröjning av dagvattenflödet avses ske inom den närmsta tiden för den större delen
av avrinningsområdet, med undantag av det aktuella exploateringsområdet, kommer ett stort dagvattenflöde
att belasta dagvattenledningen under järnvägen. Härmed kommer vattennivån i Kavlåsbäcken i anslutning till
det planerade området att ligga på en relativt hög nivå. Detta ska beaktas vid höjdsättningen av fördröjningsmagasinen och vattennivån i dessa, vilket i sin tur styr höjdsättningen av fastigheter, byggnader och gator samt
avledning av dag- och dräneringsvattnet inom området. För att klara ut vilket dagvattenflöde och hur högt
vattennivån ställer sig i bäcken vid stora regn har en översiktlig dagvattenberäkning utförts för avrinningsområdet. Se mer under rubriken Översvämning.
Två fördröjningsmagasin planeras, ett på var sida om den nya genomfartsgatan. Fördröjningsmagasinen föreslås utföras som torra magasin med en gräsbeklädd botten som är dränerad. Härmed är det möjligt att vistas
på ytan en kort tid efter att vatten stått över magasinbotten. Tömningen av magasinet sker via en filtervall
vars funktion är att strypa utloppsflödet och binda eventuella föroreningar i dagvattnet. Ett torrställt, dränerat
magasin förordas då det ger mervärde för rening av dagvattnet och att miljön kring magasinet är mer lättskött.
Magasinen dimensioneras för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år. Vid ett större regn får detta vatten
rinna vidare via ett skibord i magasinet till lägre liggande mark och slutligen till Kavlåsbäcken.
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Med ledning av illustrationskartan tillhörande detaljplanen så bedöms den totala hårdgjorda ytan för bostadsområdet uppgå till ca 0,95 ha och grönytan till ca 1,45 ha. Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och
ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca 12 l/s erfordras en fördröjningsvolym av ca 840 m3 för planområdets
dagvatten.
Som tidigare har nämnts så avser Trafikverket att inte bygga en ny omformarstation inom fastigheten inom
de närmaste åren. Man vet dock inte om det kan bli aktuellt inom 15-20 år. För att säkerställa erforderlig
magasinsvolym för området intill järnvägen vid en eventuell framtida utbyggnad av omformarstationen, så har
den beräknats med den utformning som föreslagits enligt en tidigare illustrationskarta från 2014. Med ledning
av illustrationskartan så bedöms den totala hårdgjorda ytan att uppgå till ca 0,8 ha och grönytan till ca 0,3 ha.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca 6,0 l/s erfordras en
fördröjningsvolym av ca 620 m3 för områdets dagvatten.
Härmed erfordras en fördröjningsvolym av totalt ca 1460 m3. Denna volym föreslås erhållas inom de i planen
angivna grönytorna norr och söder om den planerade lokalgatan. Av utrymmesskäl omfördelas magasinens
volymer så det norra magasinet ges en något mindre volym än den som beräknas åtgå. Detta kompenseras
genom att det södra magasinet görs något större. Ca 100 m3 fördröjningsvolym omfördelas på detta vis från
det norra till det södra magasinet.
Magasinen på den norra och södra sidan av lokalgatan står i förbindelse med varandra via en ledning.
Magasinen ligger på i stort sett samma nivå och tömningen av dessa sker via det södra magasinets filtervall.
Tömningsflödet genom filtervallen blir det sammanlagda tömningsflödet från de båda magasinen, ca 12 l/s +
ca 6 l/s = ca 18 l/s.
I dagvattenberäkningarna för det totala avrinningsområdet har hänsyn tagits till att tömningsflödena från
fördröjningsmagasinen för det planerade området är ca 18 l/s och fördröjningsvolymen är ca 1460 m3. Likaså
har vid beräkningarna förutsatts att fastigheten för omformarstationen på sikt kommer att byggas ut.
Höjdsättning och ytutbredning
För att inte få för hög uppdämning i magasinet via bäcken föreslås att botten på magasinet förläggs på nivån
ca +63,5 möh. Vattenytan i magasinet föreslås ligga på nivån ca +64,3 möh och överytan på magasinsvallen på
nivån ca +64,8 möh.
För att hindra dagvattnet från Kavlåsbäcken och dagvatten från planområdets avvattningsstråk att belasta
varandra med vatten så ska magasinets vall sträcka sig så långt norr och söder ut att vallen möter den befintliga
marknivån ca +64,8 möh.
För att kunna avleda dag- och dräneringsvattnet från den planerade genomfartsgatan till magasinet har gatan i
höjd med Kavlåsbäcken getts en lägsta nivå av +65,1 möh i plankartan.
Den totala fördröjningsvolymen för det planerade bostadsområdet och området norr om den nya genomfartsgatan har beräknats till totalt ca 1460 m3. Vid en bottennivå i magasinet av ca +63,5 möh och ett vattendjup
av 0,8 meter samt en släntlutning av 1:6 från bottennivån upp till släntkrönets nivå på ca +64,8 möh plus en
plan driftyta med en bredd av ca 3,0 meter på släntkrönet så erhålls en ytutbredning för magasinet av ca 3800
m2. Magasinets utformning i plan framgår av bilden på nästa sida. Ytor för magasinen har även angivits i
illustrationskartan.

Brandvattenförsörjning och släckvatten

Brandposter finns vid Kavlåsvägen och vid befintliga Alfhemsvägens infart mot Vattenfalls och Trafikverkets
verksamheter.
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Karta från dagvattenutredningen (Sweco 2019-02-19) som visar planerad dagvattenhantering.

Vid en eventuell brand i ett bostadshus kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Släckvattnet bedöms
kunna tas omhand via det planerade dagvattenhanteringssystemet då vattnet kan fångas upp i avvattningsstråken och till sist i fördröjningsmagasinen. Eventuellt kan avstängningsfunktioner placeras på utvalda platser
för att kunna ta hand om släckvattnet och motverka spridning.

Avfall

Hämtning av avfall går idag till så att avfallsbilar trafikerar de lokala gatorna och kärl töms vid respektive
fastighet. Återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns vid livsmedelsbutiken på Sveagatan ca 1
km från planområdet.
För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4 m bred väg eller vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8
meter alternativt en vändradie om 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Den nya vägen kommer inte att utformas som en återvändsgata vilket innebär att avfallsfordon kommer
att kunna köra runt bostadsområdet utan att behöva vända. Eftersom den södra infarten kommer att vara
enkelriktad förutsätter det dock att avfallsfordon kör in på den nya lokalgatan via den södra infarten vid
Kavlåsvägen.

Elförsörjning och ledningar

Strax utanför planområdet finns två befintliga transformatorstationer längs med Kavlåsvägen. De bedöms ha
tillräcklig kapacitet för att kunna försörja nya bostäder intill.
I naturmarken väster om de planerade bostäderna har Vattenfall och Alingsås Energi flera underjordiska
ledningar i ett kabelschakt som sträcker sig i nordsydlig riktning. Området är markerat på plankartan. Fastig-
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hetsägaren får inte ändra markanvändningen, spränga, schakta eller på något annat sätt ändra marknivån eller
vidta annan åtgärd som kan medföra fara för befintliga anläggningar. Där kablarna korsar väg eller gc-väg ska
kablarna rörförläggas, all hantering ska skötas av Vattenfall.
Enligt Vattenfall och Alingsås Energis riktlinjer ska byggnader och liknande, som kräver grundläggning, placeras minst fem meter från närmaste fas. Marken inom bostadskvarteret närmast ledningsstråket, är i plankartan
markerad med prickmark vilket säkerställer att inga byggnader uppförs inom 5 meter från närmaste ledning.
Alingsås energi har en 40kV-ledning som sträcker sig tvärs igenom det nya bostadskvarteret. Ledningen är
planerad att tas ur bruk om ca 1-2 år. Nya ledningar kan placeras i den nya lokalgata eller eventuellt i naturmarken nära övriga eldistributionsledningar.

Värme

Fjärrvärme finns inte utbyggt inom Kavlåsområdet. Uppvärmning inom de olika fastigheterna kommer därför
att ske på olika sätt.

6. Risker och störningar på platsen
Farligt gods

Planområdet ligger inte vid någon av de vägar (E20 och Rv42) som Länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter med farligt gods. Västra stambanan är led för farligt gods. Föreslagen bostadsbebyggelse föreslås dock längre än 150 meter från närmsta spårmitt och en riskutredning bedöms därför inte
behövas.

Buller

Miljöbalken och plan- och bygglagen innehåller krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet.
Buller kan få konsekvenser för människors hälsa, därför ska ljudmiljön vägas in i bedömningen.
De planerade bostäderna ligger söder om Västra stambanan med de närmaste tomterna på ca 175 meter från
järnvägen. Väster om området svänger järnvägen svagt söderut. Järnvägen är den dominerande trafikbullerkällan i området.
En bullerutredning har gjorts av Soundcon (2018-08-28). Bullerutredningen omfattar bullersituationen för de
planerade bostäderna och situationen vid de befintliga bostäderna längs den nya genomfartsgatan som förbinder Kavlåsvägen med Ekhagegatan. Bullerutredningen omfattar även buller från Vattenfalls och Trafikverkets
eldistributionsanläggningar.
Buller från vägar och spårtrafik - nya bostäder
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft.
Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller
utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
I bullerutredningen har beräkningar gjorts för att visa bullerpåverkan på de nya bostäderna och både järnvägen
och den nya vägen har tagits med i beräkningarna.
Resultatet visar att de dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid de mest utsatta fasaderna är mellan 55 och 60 dBA.
Ljudnivåerna uppfyller således riktvärdet på 60 dBA vid samtliga planerade bostäder. Förordningen innehåller
även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Eftersom ljudnivåerna närmast järnvägen överskrider riktvärdena som ska gälla vid uteplats är
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Situation framtidsprognos 2040
Tåg- och vägtrafik
Dygnsekvivalent ljudnivå 2m över mark
ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåer exklusive fasadreflexer.
Kolumnerna avser våningsplan, ekvivalent ljudnivå,
respektive maximal ljudnivå.
Ljudnivåer från dagens dubbelspår
med Trafikverkets framtidsprognos samt ny
anslutningsväg till planområdet.
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2 49 65

1 43 59
2 49 65
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Karta som visar hur de nya bostäderna påverkas av buller från järnvägen och den nya genomfartsgatan. Dygnsekvivalenta
ljudnivåers utbredning på mark samt ljudnivåer vid fasad visas. Färgerna representerar olika ljudnivåer enligt teckenförklaring ovan till höger.

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq
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1 70 68 89
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1 68 67 87

1 68 67 87
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1 65 67 84
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1 63 67 81
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1 58 65 75
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1 60 40 77

1 59 65 75
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84

1 52 68 67
1 57 71 73

85

1 60 40 77

84
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Kartan till vänster visar hur de befintliga bostäderna påverkas av buller från järnvägen och Kavlåsvägen idag dvs. utan den
nya genomfartsgatan. Dygnsekvivalenta ljudnivåers utbredning på mark samt ljudnivåer vid fasad visas. Färgerna representerar olika ljudnivåer enligt teckenförklaring ovan till höger.
Kartan till höger visar hur de befintliga bostäderna påverkas av buller från järnvägen, Kavlåsvägen samt den planerade
genomfartsgatan. Dygnsekvivalenta ljudnivåers utbredning på mark samt ljudnivåer vid fasad visas.
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det viktigt att hänsyn tas till detta vid placeringen av bostäderna så att en ljuddämpad sida erhålls. En planbestämmelse anger inom de bullerstörda delarna av planområdet att byggnaderna ska placeras så att ljuddäpad
sida erhålls och att varje bostad ska förses med en uteplats mot ljuddämpad sida. Därmed är det säkerställt att
gällande riktvärden kommer att uppfyllas och att en god boendemiljö avseende buller kommer att erhållas.
Buller från vägar och spårtrafik - befintliga bostäder
Den nya vägen som förbinder Kavlåsvägen med Ekhagegatan ska passera mellan bostäderna på Gitarren 12
och Banjon 10. Vid jämförelse mellan ljudnivåerna före och efter den planerade vägen framgår att den ökade
trafikmängden inte påverkar ljudnivån vid bostäderna.
Av resultaten framgår att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-3 dBA på grund av den tillkommande
trafiken. Vid Gitarren 12 är dock ljudnivåerna vid fasad mot vägen under riktvärdet 55 dBA för befintliga
bostäder. Vid Banjon 10 är ljudnivåerna över riktvärdet 55 dBA. De maximala ljudnivåerna (från väg- och
tågtrafiken) vid södra fasaden på Gitarren 12 ökar med 1 dBA men överskrider ej riktvärdet 70 dBA. Vid
Banjon 10 är ljudnivån över riktvärdet 70 dBA men överskred riktvärdet även före den nya
anslutningsvägen.
Mätpunkt

Vattenfalls anläggning

47 dBA

Mp 2

52 dBA

Mp 3

49 dBA

Mp 4

36 dBA

Mp 5 – Nya bostäder

35 dBA

2

3
1

4

Ekvivalent ljudnivå

Mp 1– Gitarren 12

Trafikverkets anläggning

Kartan visar mätpunkternas lokalisering i förhållande
till Vattenfall och Trafikverkets anläggningar.
I tabellen redovisas ljudnivån i mätpunkterna som
registrerades vid mättillfället.

Buller från verksamheter
Boverket har gett ut en vägledning angående industribuller vid planläggning av bostäder. Vägledningen
”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövnings av bostäder – en vägledning”
rapport 2015:21 innehåller bl a riktvärden utomhus: Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt industribuller,
Råd och riktlinjer, 1978:5 har gällt fram till och med juni 2013 då de upphävdes.
Riktvärdena anger att bostadsbyggnader kan accepteras upp till 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid och 45 dBA
kvälls- och nattetid samt på helger.
I utredningen har mätningar av ljudnivån från Vattenfalls och Trafikverkets eldistributionsanläggningar
utförts vid berörda befintliga bostäder samt inom planområdet. Syftet har varit att redovisa vilka ljudnivåer
som kan uppträda vid de planerade bostäderna samt vilka ljudnivåer som råder vid de studerade befintliga
bostäderna.
I mätpunkterna 1, 2 och 3 domineras ljudnivån av ljudkällor vid gavel på Trafikverkets omformarstation mot
mätpunkt 2. I mätpunkt 4 och 5 är det främst ljud från Vattenfalls ställverk som registrerats under mätningarna. Ljudnivån från anläggningarna bedömdes inte variera över tiden. I tabellen nedan redovisas ljudnivån
i mätpunkterna som registrerades under förmiddagen. Mätpunkt 5 avser mätning i punkt inom de planerade
bostadsfastigheterna som bedömdes ha den högsta ljudnivån från anläggningarna. Ljudnivån uppmättes till 35
dBA och uppfyller således riktvärdena för externt industribuller.
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Vibrationer

Abesiktning Väst AB har undersökt i vilken omfattning föreslagna bostäder vid Kavlås äng skulle störas av
vibrationer från järnvägen. Enligt deras rapport (2010-12-01) visar mätningarna att marken idag inte är vibrationsstörd och att det förväntas gå att bygga bostäder utan särskilda vibrationsreducerande åtgärder.

Störande verksamheter

I Alingsås miljömål 2011-2019 finns följande mål: ”Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö”. Det har tidigare exemplifierats med: ”Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält klaras.”
I anslutning till planområdet finns ett större ställverk får både 130 kV och 40 kV ledningar. För att klara
värdet 0,2 mikroTesla vid närmsta bostad behövs ett skyddsavstånd på ca 30-40 meter till närmsta ställverksenhet. Avståndet till den föreslagna bebyggelsen är idag ca 100 meter. Enligt gällande detaljplan kan
dock nya ställverkenheter placeras ca 60 meter närmare de föreslagna bostäderna. Nya ställverk kommer dock
att utformas som inbyggda enheter som bedöms vara bättre på att skärma den elektromagnetiska fälten. Med
hänsyn till ovanstående så bedöms den föreslagna exponeringen vid bostäderna understiga 0,2 mikroTesla även
vid ett utbyggt ställverk.
Från ställverket vidare söderut under Kavlås äng finns både 130 kV och 40 kV kablar nedgrävda. Magnetfältet
bedöms vara 0,2 mikroTesla ca 5 meter från kablarna. Närmsta avstånd mellan gränsen för ledningsrätt och
tomt är 3,5 meter och till byggrättsgräns för komplementbyggnad 5 meter och till huvudbyggnad 7 meter.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

Konsekvenser riksintressen

Planområdet ligger i anslutning till Västra stambanan som är av riksintresse för kommunikationer. Förslaget
bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Hållbar utveckling

Planförslaget redovisar goda möjligheter att fördröja och rena dagvattnet innan det når recipienten Mjörn.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svåra att påverka. Exploateringen sker dock i ett
mycket bra kommunikationsläge med närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykelvägen förläggs där det kommer upplevas som tryggt och säkert att röra sig. Planförslaget
innebär att stadsdelarna Kavlås och Stadsskogen byggs närmare varandra med en sammanbindande gång- och
cykelväg.

Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora,
fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt
känsligt i kommunens översiktsplan.
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Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö.

Trafikmiljö

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med
att varje bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För att ta sig med bil från planområdet mot
målpunkter i stadskärnan eller mot E20 kommer omgivande gator att belastas med ökad trafik. Att antalet
resor ökar behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god tillgänglighet med
kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till olika målpunkter kan flertalet resor ske med andra
färdmedel än bil vilket innebär att påverkan på trafiksystemet därmed kan bli mindre. Planområdet är en plats
med mycket goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är
positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Enligt Alingsås miljömål 2011-2019 ska de nationella miljömålen avseende luftföroreningar klaras i hela
kommunen.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Den nya exploateringen bidrar till en eventuellt allmän ökning av trafiken, vilket påverkar buller och avgaser
negativt även utanför planområdet. Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän trafikökning medför generellt ett tillskott av luftföroreningar i tätorten och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras. Normerna för utomhusluft överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på grund av den nya exploateringen som tillåts i
detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normen anger en
miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån. Miljökvalitetsnormerna
för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat
tillverkningsindustrin.
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. För sjön Mjörn bedöms den ekologiska statusen
som ”sämre än god” beroende på fysisk påverkan. I detta fall beror den fysiska påverkan på miljögifter. Den
kemiska statusen uppnår nivån ”ej god”. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar.
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna mer negativt. Inte heller
grundvattnet på platsen antas påverkas negativ på grund av föreslagen planåtgärd.

22

Sida 230 av 364

DETALJPLAN

Konsekvenser för närboende

I och med att den nya gemomfartsgatan byggs kommer de boende vid adresserna Kavlåsvägen 5 och 7 att få en
gata förbi sina hus där det idag endast finns en mindre infartsgata. Det innebär att boende kan uppleva störningar från ljuskäglor och passerande fordon. Trafikmängderna bedöms dock bli måttliga. Ur trygghets- och
säkerhetssynpunkt bedöms gatan som nödvändig att genomföra.
Mellan husen på Kavlåsvägen 23 och 25 finns ett drygt 6,5 meter brett släpp som idag nyttjas som gångväg
och infart till tomt. Passagen kommer att behöva nyttjas som infart till det nya bostadsområdet. Trafiken
kommer dock vara mycket begränsad dels då denna del av gatan kommer att vara enkelriktad och dels då den
nya lokalgatan inte är lämplig för genomfart utan enbart kommer att användas av boende längs med gatan.
Bostadshuset vid Kavlåsvägen 23 kan nyttja vägen som infart även i framtiden.
Den föreslagna bebyggelsen vid Kavlås äng kommer att förändra utsikten för de boende på den västra sidan av
Kavlåsvägen. De nya husens höjd begränsas dock med planbestämmelser så att utsikten inte påverkas mer än
nödvändigt för att få till en bra bostadsbyggnation.
Bedömningen är att markområdet inte har brukats för rekreation eller dylikt på ett sådant sätt att planförslaget
innebär att rekreationsytor försvinner. Den huvudsakliga förändringen för de närboende är en förändrad
landskapsbild och en förändring av den invanda vyn.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Barn och ungdomars möjligheter att röra sig inom och genom området förbättras när den nya gång- och cykelvägen byggs längs med den nya genomfartsgatan. Möligheten för barn och ungdomar boende i övriga delar
av Stadsskogen att ta sig till Kullingsberg och vidare till Alingsås stadskärna förbättras. Gång- och cykelvägen
förläggs där det kommer upplevas som tryggt och säkert att röra sig till skillnad från det läge och den miljö
som de tvingas röra sig genom idag. Befintliga naturområden bevaras och skolvägar till närmsta skola bedöms
som trygga och trafiksäkra. En ny lekplats inom det nya bostadsområdet ger möjlighet för lek både för de barn
som flyttar in och de barn som bor i närliggande områden.

Hälsa och säkerhet

Den nya lokalgatan med separering av oskyddade trafikanter leder till en ökad trafiksäkerhet. Genomförandet
av planen ger inte upphov till några hälso- eller säkerhetsrisker.

Trygghet och jämställdhet

Detaljplanen ger möjlighet för goda förbindelser med olika transportmedel, både med bil, cykel och med
kollektivtrafik vilket innebär att kommunikationerna kan anses vara bra ur ett jämställdhetsperspektiv. De nya
bostäderna som planeras kan variera i tomtstorlek, från relativt små till stora tomter vilket kan ge en befolkningsmix. Kommunen avser att bygga ut allmänna platser med god belysning längs med gator och gångstråk
vilket ger ökad trygghet. God överblick över olika delområden ska finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar,
plank eller murar inte får skymma sikten längs gångstråk. Detaljplanen leder till ett ökat trafikflöde med både
fordon och människor och fler som rör sig i området bidrar också till ökad trygghet.

Släppet mellan husen på Kavlåsvägen 23 och 25 som kommer Befintliga bostadshus intill Kavlås äng som kommer att
att nyttjas som infart till det nya bostadsområdet.
påverkas av förändrad utsikt.
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8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen VÄG anger att gatan ska användas som genomfartsgata som förbinder Kavlåsvägen med Ekhagegatan. Bestämmelsen gcmväg anger att en gång- cykel- och mopedväg ska anläggas inom ytan. GATA anger
att gatan ska användas som lokalgata för boende längs med gatan.
De gröna ytorna som har beteckningen NATUR ska bevaras som friväxande grön- och skogsområde. Kommunen säkerställer därmed att de befintliga grönytorna bevaras. Inom de ytor som har beteckningen PARK kan
ett anlagt grönområde som kräver skötsel anordnas. Syftet är att längs med den nya genomfartsgatan skapa en
förskönande plantering av träd och/eller buskar. Inom de gröna ytorna finns bestämmelser betecknade med
”dagvatten” och ”dike”. De reglerar de åtgärder som ska ordnas för att ta hand om dagvattnet i området.
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna platser och står därför för skötsel, drift och underhåll av både
gator och naturområden.
Inom ytan för lokalgatan finns i den norra delen en yta betecknad med ”natur”. I plankartan anges att där ska
anläggas ett sammanhållet grönområde med lekplats. Ytan ska vara minst 400 kvm.
Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Inom de gula ytorna med bokstaven B är det alltså tillåtet att bygga bostäder.
Inom användningen bostäder finns flera egenskapsbestämmelser som reglerar vilken typ av bostad som får
byggas samt hur stor andel av marken som får bebyggas. Bestämmelsen e1 anger att det är tillåtet att uppföra
friliggande enbostadshus och grupphus (dvs. parhus, radhus eller kedjehus). Bestämmelsen e2 anger att vid
uppförande av friliggande enbostadshus är största tillåtna byggnadsarea 20% av fastighetsarean och vid uppförande av grupphus är största tillåtna byggnadsarea 30% av fastighetsarean. Inom området för de befintliga
bostäderna finns bestämmelsen e3 som anger att det endast är tillåtet att uppföra friliggande enbostadshus och
att största tillåtna byggnadsarea 20% av fastighetsarean, dock max 200 kvm. Det är alltså fastighetens storlek
som avgör hur stort bostadshus som är tillåtet att bygga. Den areaenhet som används är byggnadsarea (BYA)
vilket är den yta som byggnaden upptar på marken.
Bestämmelsen f är till för att säkerställa att uteplatser placeras på ett sådant sätt att de inte blir bullerstörda.
Bestämmelserna med beteckningen b är till för att säkerställa att byggnaderna inte påverkas negativt vid stora
vattenflöden. De anger att källare inte får finnas och att nivån på färdigt golv ska vara 40 cm över nivån på
närmsta del av angränsande gata.
De bestämmelser som anges i bestämmelsespalten intill plankartan, men som inte föregås av en bokstav, gäller
för hela planområdet. Exempelvis anges att komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 3 meter
och en högsta takvinkel på 30 grader. Dessa bestämmelser gäller för hela planområdet.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.
Administrativa bestämmelser
Ytan inom kvartersmarken som är betecknad med bokstaven u ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Det innebär att det inte är tillåtet att bygga något eller genomföra åtgärder på marken så att det inte
är möjligt att dra ledningar inom den avsatta ytan.
Ytan vid de befintliga bostädernas infart, som är betecknad med bokstaven g, ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Det innebär att det inte är tillåtet att bygga något eller genomföra åtgärder på marken så
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att det inte är möjligt att bilda en gemensamhetsanläggning. Syftet är att de tre fastigheter som gemensamt
nyttjar ytan för infart ska kunna bilda en gemensamhetsanläggning för att gemensamt kunna sköta drift och
underhåll.

Viktiga frågor i efterkommande skeden

Vid bygglov och genomförande av detaljplanen är det mycket viktigt att de åtgärder för dagvattenhantering
som föreslås i denna detaljplan genomförs enligt riktlinjerna i dagvattenutredningen samt under avsnittet om
dagvatten. Planering av tomterna ska ske på ett sådant sätt att vatten kan ledas mellan byggnaderna och vidare
för infiltration i avskärande dike eller naturmark.

9. Tidigare ställningstaganden
Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en
central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har
42000 invånare år 2019”. En av tre huvudstrategier för genomförandet är boende och i en bostadspolicy anges
att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt
boende på landet.

Kommunens flerårsstrategi 2019

Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar kommunen fram dokumentet flerårsstrategi
som omfattar budget samt mål för kommunens styrning. I flerårsstrategin presenteras prioriterade mål som är
övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för
att nå de politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
•
•
•
•
•
•

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt
I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning (bl.a. ska total energianvändning per invånare minska)

Tillväxtprogram 2019-2028

Tillväxtprogrammet med tillhörande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i Alingsås kommun
samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens Flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar
som ligger till grund för kommunal planering och investeringar.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår bl.a. från att:
•
•
•

Minst 1 000 bostäder ska skapas inom Tillväxtprogrammets 10-årsperiod.
Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas
Mark för verksamheter ska göras tillgänglig.

Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade i de tre huvudområdena Rik
natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella
miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och
Frisk luft samt Säker strålmiljö. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen.
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Ett annat mål är att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska,
andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås energiplan 2012-2013”.

Trafikplan

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen 2012-06-20). Bl.a. innehåller
planen mål för olika trafikslag, beskrivning av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder.
Ändrad utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås. Den nya genomfartgatan som möjliggörs
i denna detaljplan finns med i trafikplanen som förslag till nytt huvudnät.

Policy för funktionshinderfrågor

Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun”. Västra Götalandsregionen
har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se www.vgregion.
se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid
kommunalt byggande. De anger krav på tillgänglighet vid bl.a. tomter som tas i anspråk för bebyggelse.

Alingsås ljusguide

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten
Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som
entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk
används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader.
Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur.

10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningens rättsverkan
Detta avsnitt (10. Genomförande) har ingen rättsverkan. Det redovisar organisatoriska, tekniska, avtalsmässiga, fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor och åtgärder som behöver vidtas för att detaljplanen ska kunna
genomföras. Beskrivningen är vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan med planbestämmelser.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats och allmänna anläggningar inom allmän plats.
Kommunen ansvarar även för inlösen av mark som läggs ut som allmän plats i planen.
Ansvarsfördelning
Allmänna anläggningar och iordningsställande av allmän plats

Kommunen bygger ut eller iordningsställer följande:
•
Genomfarts- respektive lokalgata
•
Park- och naturområden
•
Skötselplan upprättas för naturområden
•
Lekplatser på naturmark
•
Gångväg/gångstig i naturmarken i Kavlåsbäckens dalgång
•
Öppna fördröjningsmagasin för dagvatten
•
Öppna diken och slutna ledningar för avledning av dagvatten till fördröjningsmagasin
•
Allmänna vatten- och avloppsledningar med anslutningar vid tomtgränser för blivande bostadsbebyggelse
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Åtgärder på 40kv-elkabel inom kvartersmark

Alingsås Energi Nät AB ansvarar för borttagande och eventuell flytt av befintlig 40kv-markförlagd elkabel till
nytt läge inom allmän plats. Den befintliga elkabeln ligger i dag inom den blivande tomtmarken för bostadsbebyggelsen i detaljplanen.
Åtgärder för exploatering av kvartersmark

Kommunen äger marken som ska bebyggas med bostadshus inom planområdet. Kommunen säljer tomtmarken till de exploatörer som ska bebygga marken.
Utifrån vad som bedöms lämpligt för bostadsbebyggelsens genomförande avgör kommunen om tomtmarken
ska säljas till exploateringsbolag eller till enskilda privatpersoner. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för
markanvisningar som tillämpas när kommunen säljer tomtmark.
Blivande tomtägare ansvarar för exploateringen av tomtmarken. Kommunen ansvarar för allmänna underjordiska VA-ledningar inom u-områden på tomtmark.
Utfartsväg på kvartersmark

Detaljplanen visar att befintlig utfartsväg (med beteckning g på plankartan) i anslutning till Stadsskogen
2:182-183 och 2:192 kan upplåtas som gemensamhetsanläggning. I dag har Stadsskogen 2:192 servitut på
vägen som belastar kommunens fastighet Stadsskogen 1:1. Berörda fastigheters ägare, som har rätt att använda
vägen, ansvarar för vägens drift och underhåll.

Tekniska frågor

Kommunen projekterar och upphandlar utbyggnad av allmänna anläggningar inom allmän plats i planen.
Alingsås Energi Nät AB projekterar och upphandlar förläggning av 40 kv-markkabel i nytt läge i allmän plats
om ledningen behöver ligga kvar inom planområdet. Ny ledning kan läggas när koncession beviljats för ny
ledningssträcka.
Utredningar
Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
Geoteknisk undersökning (WSP 2010-05-04)
•
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2015-06-30)
•
Bullerutredning (Soundcon 2018-08-28)
•
Dagvattenutredning (Sweco 2019-02-19)
•

Avtal

Följande avtal behöver undertecknas av berörda parter innan detaljplan antas av kommunen:
•
Kommunen och Vattenfall Eldistribution AB undertecknar en överenskommelse om fastighetsreglering
genom vilken de markområden av Vattenfall E. ABs fastighet Gitarren 13 som utläggs som allmän plats i
detaljplanen kan föras över till kommunens fastighet Stadsskogen 1:1.
•
Kommunen och Alingsås Energi Nät AB undertecknar en överenskommelse som reglerar tidsplan och
ansvar för åtgärder för att avlägsna befintlig 40kv-kabel inom den blivande tomtmarken för bebyggelsen.

Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäteriförrättningar
•
Kommunen ansöker om fastighetsreglering för inlösen av allmänplatsmark i detaljplanen som i dag ägs
av Vattenfall
•
Kommunen ansöker om avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse
•
Alingsås Energi Nät AB har möjlighet att ansöka om ledningsrätt för 40 kv-markkabel i ett nytt läge
utanför tomtmarken för det fall ledningen behöver finnas kvar inom planområdet. Alternativt kan
ledningens läge säkerställas i kommunens mark utan förrättningen genom ett skriftligt avtal med
kommunen.
KAVLÅS ÄNG (DEL AV GITARREN 13 OCH STADSSKOGEN 1:1)
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•
•
•

Kommunen ansöker om ledningsrätt på tomtmark för VA-ledningar som läggs inom tomtmark med
beteckningen (u) på plankartan.
Kommunen träffar avtal med övriga ledningsägare som har behov av att lägga ledningar i allmän plats.
Utfartsväg betecknad med g på plankartan vid Stadsskogen 2:192 m.fl. kan efter lantmäteriansökan och
prövning av lantmäteriet inrättas som gemensamhetsanläggning. Berörda fastighetsägare ansöker om och
bekostar förrättningen.

Ekonomi

Kommunen bekostar planläggningen utifrån gällande planavtal.
Mark som inlöses som allmän plats och tomtmark som säljs för bebyggelse sker utifrån aktuella marknadsvärden.
I samband med tidigare planförslag för området har det bedömts att kommunens kostnader för att bygga
ut nödvändig infrastruktur inom planområdet kommer att täckas av kommunens intäkter från försäljning
av tomtmarken inom planområdet. Den ekonomiska bedömningen av nu aktuellt planförslag kommer att
uppdateras och redovisas i planbeskrivningen innan detaljplanen går ut på granskning och därefter kan antas
av kommunen.
Kostnadsansvaret för eventuell flytt av befintlig 40 kv-markkabel utanför tomtmark avses att regleras i avtal
mellan kommunen och Alingsås Energi Nät AB.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är tio år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i enlighet med den nya version av planoch bygglagen (PBL) som gäller från och med detta datum.

Handläggning

Planläggningen sker med utökat förfarande eftersom den anses vara av betydande intresse för allmänheten.
Förfarandet inleds med ett samrådsskede med de som är berörda. Skillnaden mot standardförfarandet är att
en kungörelse görs innan planarbetet inleds med ett samråd och att en samrådsredogörelse upprättas efter
samrådet där samtliga skriftliga synpunkter redovisas.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och därefter antas planen av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Planavgift

Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas
ut i samband med bygglov för bostäder vid Kavlås äng, framtida kvarteret Ekängen.
Medverkande
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret. Avsnitt 10 om genomförandet har tagits fram av exploateringsenheten vid Kommunledningskontoret.

Plan- och bygglovsavdelningen
Kristine Bayard
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
TFN 0322-61 60 00 (växel) E-POST samhallsbyggnad@alingsas.se
webbplats alingsas.se/detaljplanering
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1.

Bakgrund och syfte

Alingsås kommun arbetar med en detaljplan vid nordöstra stadsskogen i stadsdelen
Kavlås i Alingsås. Inom området planeras nya bostäder. Norr om området passerar
Västra Stambanan, varför en trafikbullerutredning efterfrågats. Soundcon AB har
kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid
bostäderna i framtiden. Synpunkter har inkommit från Trafikverket att
bullerutredningen även skall omfatta buller från Vattenfalls och Trafikverkets
eldistributionsanläggningar samt den nya anslutningsvägen in till bostadsområdet.
Miljöskyddskontoret har framfört synpunkter att utredningen även bör omfatta
situationen vid de befintliga bostäderna längs den planerade anslutningsvägen.
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2.

Bedömningsgrunder

2.1. Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och
flygtrafik vid bostadsbyggnader. I planbeskrivningen för det aktuella området
hänvisas till denna förordning.
I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

2.2. Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder
Naturvårdsverket har tagit fram vägledningen med anledning av deras ansvar för
tillsynsvägledning enligt 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen (2011:13). Vägledningen
”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” (reviderad
2017) har fokus på buller utomhus från befintliga vägar och spår som exponerar
befintliga bostäder.
Som grundregel ska åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas om man kan
befara att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger eller kan
uppstå. Enligt praxis har riktvärdena i infrastrukturproposition 1996/97:53 fått
avgörande betydelse för vilka nivåer som ska eftersträvas och när åtgärder behöver
övervägas.
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För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i tabellen underskridas.

2.3. Riktvärden externt industribuller
Boverket har gett ut en vägledning angående industribuller vid planläggning av
bostäder. Vägledningen ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövnings av bostäder – en vägledning” rapport 2015:21 innehåller bl a
riktvärden utomhus:
Nedan anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av
bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Det
är den som ska tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det kan i
enskilda fall finnas skäl att tillämpa andra värden än de som anges i tabell 1 och 2. Bästa
möjliga ljudmiljö bör alltid eftersträvas. Observera att även den framtida situationen bör
beaktas. Det kan alltså finnas anledning att göra en framåtblick som sträcker sig längre än
detaljplanens genomförandetid.
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Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:

3.

•

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06
annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

•

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter,
bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare
händelser.

Förutsättningar

Det aktuella området ligger i stadsdelen Kavlås. Området är relativt kuperat. De
planerade bostäderna ligger söder om Västra Stambanan med de närmaste
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tomterna på ca 175 meter från järnvägen. Väster om området svänger järnvägen
svagt söderut. Järnvägen är den dominerande trafikbullerkällan i området.
En ny anslutningsväg, Alfhemsvägen, till de nya bostäderna kommer byggas. Vägen
kommer i öster att ansluta till Kavlåsvägen mellan de två befintliga bostäderna vid
Gitarren 12 och Banjon 10 och i väster ansluta till Ekhagegatan. Mellan stambanan
och den nya anslutningsvägen finns eldistrubutionsanläggningar som drivs av
Trafikverket och av Vattenfall.
De nya bostädernas höjd kommer att variera mellan en och två våningar. I figuren
nedan framgår en illustrationskarta över planområdet med järnvägen i norr, den nya
anslutningsvägen mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan samt Vattenfalls och
Trafikverkets eldistributionsanläggningar.

Figur 1 Illustrationskarta över planområdet.
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4.

Buller från väg- och tågtrafik

4.1. Trafikdata
Uppgifter angående tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken baseras på
Trafikverkets prognos år 2040 för bullerutredningar.
Tågtyp

Antal/dygn

Medellängd

Hastighet

Godståg

70

563m

100 km/h

EC250

56

170m

120 km/h

Loktåg

6

147m

120 km/h

X40

16

82m

120 km/h

X50

56

160m

120 km/h

X60/61

92

150m

120 km/h

8

80m

120 km/h

Y31

För vägtrafiken har följande legat till grund för beräkningarna. Uppgifter angående
vägtrafiken har erhållits från Alingsås kommun och baseras på trafikmätningar samt
att de nya bostäderna genererar 100 fordon/dygn samt en ökning om 1% per år.
Väg

ÅDT

Andel tung trafik

Hastighet

Kavlåsvägen före utbyggnad

400

3%

40 km/h

Kavlåsvägen efter utbyggnad

600

3%

40 km/h

Alfhemsvägen

600

3%

40 km/h

4.2. Utförda beräkningar
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och
spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet
SoundPlan ver 7.4.
Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor som ljudutbredningskartor och
ljudnivåer vid fasader.
Bilaga 01

Ekvivalent ljudnivå vid planerat bostadsområde

Bilaga 02

Maximal ljudnivå vid planerat bostadsområde

Bilaga 03

Resultat vid befintliga bostäder före ny anslutningsväg

Bilaga 04

Resultat vid befintliga bostäder med ny anslutningsväg
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4.3. Resultat nya bostäder
Som framgår av bilaga 01 är de dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid de mest utsatta
fasaderna mellan 55 och 60 dBA. Ljudnivåerna uppfyller således riktvärdet på 60
dBA vid samtliga planerade bostäder.
Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån
ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Som framgår av
bilagorna bör samtliga bostäder kunna placera en uteplats som uppfyller dessa
riktvärden.

4.4. Resultat befintliga bostäder
Ljudnivåerna utmed Kavlåsvägen vid de studerade bostäderna inom kv Flygeln har
relativt höga ljudnivåer från järnvägen. Vid jämförelse mellan ljudnivåerna före och
efter den planerade Alfhemsvägen i bilaga 03 och 04 framgår att de ökade 200
fordonen inte påverkar ljudnivån vid bostäderna.
Alfhemsvägen skall passera mellan bostäderna på Gitarren 12 och Banjon 10. Av
resultaten framgår att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-3 dBA p g a den
tillkommande trafiken. Vid Gitarren 12 är dock ljudnivåerna vid fasad mot vägen
under riktvärdet 55 dBA för befintliga bostäder. Vid Banjon 10 är ljudnivåerna över
riktvärdet 55 dBA.
De maximala ljudnivåerna (från väg- och tågtrafiken) vid södra fasaden på Gitarren
12 ökar med 1 dBA men överskrider ej riktvärdet 70 dBA. Vid Banjon 10 är ljudnivån
över riktvärdet 70 dBA men överskred även riktvärdet före den nya
anslutningsvägen.
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5.

Externt industribuller

I utredningen har mätningar av ljudnivån från Vattenfalls och Trafikverkets
eldistributionsanläggningar utförts vid berörda befintliga bostäder samt inom
planområdet. Syftet har varit att redovisa vilka ljudnivåer som kan uppträda vid de
planerade bostäderna samt vilka ljudnivåer som råder vid de studerade befintliga
bostäderna.

5.1. Utförda mätningar
Mätdatum:

2015-03-10

Mätplats:

Nordöstra Stadsskogen, Alingsås

Mätpersonal:

Torbjörn Appelberg

Benämning

Fabrikat

Typ

Analysator

Norsonic

140

Kalibrator

Norsonic

1251

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser.
Datum för senaste kalibrering finns angivet i vår kalibreringslogg.

Mätningarna utfördes under förmiddagen i ett antal mätpunkter som bedömdes
representativa för mätningarnas syfte och som i så liten omfattning som möjligt
påverkades av bakgrundsljud. Mätpunkternas läge redovisas i figur 2 nedan.
Under mätperioden rådde klart väder med temperaturen 3-5 °C. Svag vind 2-3 m/s
förekom från nordväst.
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2

3
1

4

5

Figur 2 Mätpunkternas lokalisering

5.2. Resultat
I mätpunkterna 1, 2 och 3 domineras ljudnivån av ljudkällor vid gavel på
Trafikverkets omformarstation mot mätpunkt 2. I mätpunkt 4 och 5 är det främst ljud
från Vattenfalls ställverk som registrerats under mätningarna. Ljudnivån från
anläggningarna bedömdes inte variera över tiden. I tabellen nedan redovisas
ljudnivån i mätpunkterna som registrerades under förmiddagen.
Mätpunkt

Ekvivalent ljudnivå

Mp 1– Gitarren 12

47 dBA

Mp 2

52 dBA

Mp 3

49 dBA

Mp 4

36 dBA

Mp 5 – Nya bostäder

35 dBA

Mätpunkt 5 avser mätning i punkt inom de planerade bostadsfastigheterna som
bedömdes ha den högsta ljudnivån från anläggningarna. Ljudnivån uppmättes till 35
dBA och uppfyller således riktvärdena under punkt 2.3 ovan.
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1

Inledning

1.1

Orientering
Inom området Stadsskogen som ligger ca 2 kilometer sydväst om Alingsås centrum,
planeras nyexploateringar.
Hela avrinningsområdet för dagvattnet som nyexploateringarna är belägna inom är ca 95
ha stort och lutar mot norr. Utbredningen av avrinningsområdet och
delavrinningsområden inom detta redovisas i bilaga 1.
Det planerade exploateringsområdet Nordöstra Stadsskogen som ligger inom
avrinningsområdet är ca 3,5 ha stort och är beläget öster om Kavlåsbäcken samt söder
om järnvägen (Västra stambanan). Områdets läge och utbredning har hämtats från
detaljplanens granskningshandling, daterad 2014-09-29, se bilaga 2.
Genom området löper vattendraget Kavlåsbäcken som till följd av ökad exploatering och
hårdgjorda ytor kommer att påverkas av mer fluktuerande flöden och ökade halter av
föroreningar i dagvattnet.
Kavlåsbäckens recipient är Säveån och i förlängningen sjön Mjörn som är vattentäkt för
Alingsås tätort. Länsstyrelsen Västra Götalands Län har ställt krav på en utredning för hur
åtgärder för den tänkta exploateringen påverkar bäcken då det bl a gäller vattenkvalitén
och fiskbeståndet i denna.
Med hänsyn till detta måste hanteringen av dagvatten utredas och lösas för den
planerade nyexploateringen samtidigt som en översyn av möjligheter till
fördröjningsåtgärder görs för exploateringen.
Enligt uppgift från Trafikverket (2018-10-16) kommer inte den planerade
omformarstationen i den norra delen av exploateringsområdet att byggas ut i dagsläget
och det är inte aktuellt på 15-20 års sikt. Hänsyn till dagvattenavrinning från fastigheten
ska dock beaktas vid dagvattenberäkningarna.
Den befintliga dagvattenledningen som avvattnar Kavlåsbäcken genom järnvägen har en
uppskattad inre dimension av ca 600 mm. Trafikverket vill att behovet av att anlägga en
större dagvattenledning under järnvägen utreds. För att kunna bestämma dimensionen
för denna ledning ska storleken på dagvattenflödet från det uppströms belägna
avrinningsområdet beräknas.
Dagvattenflödena har bestämts att översiktligt beräknas för hela avrinningsområdet och
som det avvattnas idag för regn med en återkomsttid av ca 100 och ca 200 år.
Sweco har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Alingsås Kommun att utföra
nämnda utredningar.
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2

Tidigare utredningar
De utredningar som Sweco tidigare har utfört åt Alingsås kommun och tillhörande
Stadsskogen är följande:

2.1

Rapport. Dagvattenutredning av området Stadsskogen med avrinningsområde
inför kommande nyexploatering, Alingsås kommun, daterad 2012-10-16.
I denna rapport redovisades bl a erforderliga fördröjningsåtgärder för att inte belasta den
befintliga trumman, Di ca 600 mm, under västkustbanan med för stora dagvattenflöden.
Trumman beräknades kunna avleda ett flöde av ca 480 l/s. Detta är således det
dagvattenflöde som hela avrinningsområdet ca 95 ha kan släppa genom trumman.
För hela avrinningsområdet redovisades förslag till fördröjningsåtgärder för fem större
delavrinningsområden belägna inom avrinningsområdet. Ett av delområdena nr 2 har
delats in i ytterligare 7 delområden. Hela avrinningsområdet framgår av bilaga 1.
Sammanfattningsvis kom man fram till att det för hela avrinningsområdet vid ett regn med
en återkomsttid av ca 100 år erfordras en total fördröjningsvolym av ca 17650 m 3 vid ett
samtidigt totalt tömningsflöde av ca 480 l/s från området.
Avsikten är att varje delområde storleksmässigt (procentuellt) ska stå för sin andel
fördröjningsvolym och strypta utloppsflöde baserat på hela avrinningsområdet.
Beroende på att marken inom delområdena lutar kraftigt så föreslogs att
fördröjningsvolymerna bl a förlades i Kavlebäcken.

2.2

PM. Nordöstra Stadsskogen, Alingsås tätort. Principer för dagvattenhantering och
höjdsättning, daterad 2016-01-21.
I den tidigare utredningen som utförts av Sweco, ”Dagvattenutredning Stadsskogen
Alingsås”, daterad 2012-10-16, föreslogs att dagvattnet för befintliga och planerade
bostadsområdena skulle fördröjas och renas i det befintliga vattendraget Kavlåsbäcken
som rinner genom området.
I samband med samrådet för planen påtalade Länsstyrelsen att det finns möjligheter för
bl a fisken ”Mjörnröding” att ta sig upp i bäcken.
För att kontrollera vattenkvalitén i bäcken och om det finns markföroreningar i området så
utförde Sweco provtagningar i bäcken och i ett anslutande markområde. Se rapport
”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, nordöstra stadsskogen”, daterad 2015-06-26.
Analysresultaten från jordprovtagningen visade på låga halter av pesticider ytligt i punkt
1501 samt spår av DDE djupare i samma punkt. I analyserade jordprover från övriga
punkter påträffades inga pesticider.
Inga föroreningar påträffades i grundvattnet.
Det analyserade området bedöms utifrån erhållna resultat inte utföra någon risk för
människors och djurs hälsa och miljö.
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För att säkerställa levnadsmiljön för Mjörnrödingen så är det olämpligt att fördröja och
rena dagvattnet från den planerade bebyggelsen direkt i bäcken. Fördröjning och rening
av dagvattnet ska ske vid sidan av och uppströms bäcken.
Dessutom är det viktigt att beskuggningen som förekommer av bäcken bibehålls genom
att befintlig vegetation bevaras utmed bäcken. Detta föreslås regleras i
planbestämmelserna.
För de byggnadsområden som planeras inom Stadsskogen föreslås att målsättningen
ska vara att dagvattnet ges möjlighet att tas omhand och fördröjs inom respektive
område.

2.3

Komplettering av tidigare PM, daterat 2016-01-21, ”Principer för
dagvattenhantering och höjdsättning”, daterat 2016-05-12.
I samband med att Trafikverket avsåg att anlägga en ny omformarstation norr om
lokalgatan så önskade Alingsås kommun att föreslagna nivåerna för fördröjningsmagasin
och markytor som föreslagits i tidigare PM, daterat 2016-01-21, skulle kontrolleras.
Dessutom önskades en utredning kring möjlighet till om nivåer kunde sänkas.
Anledningen till detta var att botten och vattennivåerna för magasinen bestämmer de
marknivåer som mark och byggnader måste ligga på för att kunna avvattnas och inte bli
översvämmade.
För att inte behöva förlägga fastigheten och byggnader så högt redovisades vilka nivåer
som var möjliga att utföra vid vissa antaganden för att klara detta.
I utredningen redovisades bl a på vilken mark- och golvnivå som föreslogs gälla för
fastigheten.
Under rubriken 5 här nedan har flöden och dämningsnivåer i Kavlåsbäcken översiktligt
beräknats för regn med en återkomsttid av ca 100 och ca 200 år. De resultat som erhålls
vid dessa beräkningar föreslås härmed gälla.
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3

Förslag till dagvattenhantering för planområdet Nordöstra Stadsskogen,
Alingsås kommun.

3.1

Orientering
Stora delar av denna text är hämtad från tidigare PM, daterat 2016-01-21. Anledningen
till detta är att hantering av bl a dagvatten och höjdsättning som redovisats i nämnda PM
föreslås gälla för det aktuella planområdet.
Det berörda området framgår av bilaga 2.

3.2

Befintliga förhållanden

3.2.1 Geotekniska förhållanden
Enligt den geotekniska undersökning som har utförts av WSP, 2010-05-04, för området
så nämns att en detaljerad sättningsutredning måste utföras om stora belastningar av
mark och grundvattenavsänkningar kommer att ske.
Med hänsyn till detta så är det viktigt att inte onödigt dränera marken utan låta dagvattnet
från bland annat hårdgjorda ytor ledas ut över infiltrationsbenägna ytor.
3.2.2 Dämningsnivå i Kavlåsbäcken nedströms järnvägen
I rapporten ”PM Hydraulisk modellering av Säveån och Lillån med
översvämningskartering” - Sweco från 2009 visas var de beräknade högsta vattenytorna
hamnar vid framtida extremlägen i översvämningshänseende. Dessa nivåer ligger klart
under den nivå på vilken Kavlåsbäcken släpps vid passagen ut från området genom
trumman under järnvägen.
Beräknad högsta nivå på Säveån vid 100-årsregn med ca +60% säkerhetsmarginal är ca
+60,75 meter över havet (möh). Beräknad uppdämningsnivå vid ett 200-årsregn har inte
studerats för Säveån.
Enligt uppgift från Alingsås kommun, 2016-05-10, så ligger vattengången för trumman,
under järnvägen, söder om banvallen, på nivån ca +61,24 möh.
3.2.3 Dagvatten

Befintlig dagvattenledning
Dagvattnet från den befintliga bebyggelsen öster om det planerade området vid
Kavlåsvägen avleds via en ledning väster ut till Kavlåsbäcken. Om detta förhållande ska
gälla även i fortsättningen så måste ett servitut upprättas för ledningen genom det
planerade området.
Denna ledning får inte anslutas till det föreslagna avvattningsståket utan ska även i
fortsättningen vara ansluten till bäcken. Ledningens sträckning framgår av bilaga 2.
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Tillåtet flöde från planområdet
Vid bestämning av det tillåtna flödet från planområdet har räknats med att området inte
får avleda mer vatten än vad det gör i naturmarksskick vilket antas till ca 5 l/s x ha.
Då området är ca 3,5 ha stort så blir det totala flödet från området härmed ca 18 l/s.
3.2.4 Kablar
Inom området finns markförlagda kablar som måste märkas ut och tas hänsyn till vid bl a
förläggning av VA-ledningar, öppna avvattningsstråk och fördröjningsmagasin. Ett Uområde anges för kablarna i planbestämmelserna och på plankartan.

3.3

Föreslagen dagvattenhantering
Den upprättade illustrationsplanen har legat till grund för bestämning av bl a hårdgjorda
ytor och grönytor.
Principer för utformning av bl a dagvattenhanteringen redovisas på bilaga 2 och på bild
1.

3.3.1 Målsättning
Med hänsyn till bl a gällande flödes- och översvämningskrav som gäller för utbyggnaden
av det nya planområdet är målsättningen att
•

i det fall dagvattnet inte riskerar att förorenas ges vattnet från hårdgjorda ytor
möjlighet att rinna ut över gräsförsedda infiltrationsytor där vattnet fördröjs och
eventuella föroreningar i vattnet ges möjlighet att bindas och tas upp av växterna
tidigt i avvattningssystemet.

•

gräsförsedda avvattnings-/infiltrationsstråk föreslås utföras utmed gator.

•

vid hantering av dagvattnet för området är det viktigt att vattnet som avleds från
området har sådan kvalité att detta inte förorenar yt- och grundvatten samt
nedströms belägen recipient.

•

om det finns risk för utsläpp av förorenat dagvatten bör ytorna, där vattnet kan
rinna av, göras täta så att vattnet inte förorenar bl.a. yt- och grundvattnet.

3.3.2 Principer
För att målsättningen ska uppfyllas bör inget dagvatten från tak- och hårdgjorda ytor
avledas direkt till brunnar och ledningar och vidare till dagvattenledningar eller
avvattningsstråk.
För att minska den momentana dagvattenmängden och avledandet av ett eventuellt
förorenat dagvatten är principen att ta hand om dagvattnet så tidigt som möjligt i
avvattningskedjan.
Vid det mer naturanpassade systemet är det särskilt viktigt att man ur funktions-,
dränerings- och höjdsynpunkt studerar området i ett större sammanhang. Tekniken
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bygger på att låta dagvattnet rinna uppe på ytan och så nära markplanet som möjligt och
samtidigt bygga upp systemet från grunden med en noggrann höjdsättning där ordentliga
marklutningar skapas ut från byggnader och hårdgjorda ytor. Genom att placera
byggnaderna och hårdgjorda ytor högt och luta marken ut från dessa mot infiltrationseller dagvattenstråk som placeras utmed tomtgränser och angränsande gator kan ett
”trögt dagvattensystem” skapas.
3.3.3 Avskärande dag- och dräneringsvattenstråk
Vatten från mark som är belägen öster om området föreslås enligt plankartan att samlas
upp och avledas via ett dränage. Dränaget får inte läggas så djupt att grundvattnet sänks
av så att marksättningar riskeras.
U- området som sträcker sig utmed den östra plangränsen och som innehåller ett
avskärande dränage måste även ges beteckningen g- område då skötsel och driften av
detta måste säkerställas. En gemensamhetsanläggning bildas och där de fastighetsägare
som berörs av dränaget ingår. Detta föreslås regleras i planbestämmelserna.
Om en utbyggnad av fastigheter utmed den östra delen av området inte sker samtidigt
kan det avskärande dränaget utföras etappvis och i samband med att en fastighet
etableras. Dränaget anläggs inom respektive fastighet och ansluts till fastighetens
förbindelsepunkt vid lokalgatan. Härmed får varje fastighetsägare ha ansvar för driften
och skötseln av dränaget. Detta innebär att ingen gemensamhetsanläggning behöver
upprättas för dränaget. Respektive fastighetsägare får härmed ansvar för att funktionen
hos dränaget säkerställs.
3.3.4 Uppsamlande avvattningsstråkstråk
Ett ytligt öppet avvattningsstråk anläggs utmed de planerade fastigheternas västra
fastighetsgräns. Stråket utförs väster om avsatt området för högspänningsledning som är
förlagd under mark. Marken ges en lutning ut från fastigheterna fram till det öppna
avvattningsstråket. Stråket sträcker sig från den södra delen av planområdet och mynnar
i det planerade fördröjningsmagasinet som föreslås utföras strax söder om den planerade
lokalgatan.
Diket är i normalfallet torrlagt.
Genom att avleda dagvattnet i öppna avvattningsstråk tillförs marken vatten vilket är
positivt för grundvattenbildningen.
3.3.5 Dagvattenhantering inom fastighetsmar k

Bostadsområdet
Takytor
Byggnader placeras så högt att en marklutning erhålls ut från dessa.
Härmed bör dagvattnet från takytorna kunna avledas ut över lämpligt anlagda mark- och
infiltrationsytor.
repo001.docx 2012-03-29
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Gårds- och entréytor
Utmed fastighetsgränserna som gränsar mot gator, tomter och naturmark ska
infiltrationsstråk anläggas. I botten av dessa anläggs en uppsamlande dränerande
ledning som kringfylls med makadam och över denna ett lager med grovt grus. I ytan av
stråket läggs ett lager av sandinblandad matjord som gräsfrösås. Stråken utförs med en
bredd av minst 1,0 meter och ges ett djup av ca 0,6 meter.
Även övriga gårdsytor lutas ut mot stråken som ska anläggas utmed fastighetsgränserna.
Inom fastighetsmarken ska det finnas en infiltrationsbenägen yta av minst 65 % av
fastighetsytan. Således får maximalt 35 % av fastighetsytan vara hårdgjord. Detta
förhållande måste gälla då det ligger till grund för dimensionering av dagvattenledningar,
avvattningsstråk och fördröjningsmagasin. Detta föreslås regleras i planbestämmelserna.
Trafikverkets fastighet
Som tidigare har nämnts så avser Trafikverket att inte bygga ut en ny omformarstation
inom fastigheten inom de närmaste åren. Man vet inte om det kan bli aktuellt inom 15-20
år.
Dock förutsätts att dagvattnet från fastigheten tas omhand och avledas till föreslaget
fördröjningsmagasin beläget söder om fastigheten.
3.3.6 Dagvattenhantering inom gatumark
Dagvattnet från gatorna inom bostadsområdet, lokalgatan i väst-/östlig sträckning och
tillfartsvägen utmed järnvägen har medräknats vid dimensioneringen av de föreslagna
fördröjningsmagasinen som redovisas här nedan.
Bostadsområdet
För att göra det möjligt att fördröja och rena gatudagvattnet samt tillföra marken vatten
föreslås att ett minst 1,0 meter brett rasterförsett infiltrationsstråk anläggs utmed gatorna
inom bostadsområdet och lokalgatan i väst - östlig sträckning. Detta föreslås fastläggas i
planbestämmelserna.
Tillfartsväg utmed järnvägen till Trafikverkets fastighet
För att ta hand om dagvattnet utmed vägen föreslås att ett öppet gräsförsett svackdike
anläggs utmed denna med en bredd av ca 1,5 meter. I diket ges vattnet möjlighet att
infiltrera, fördröjas och renas. Diket föreslås avvattnas mot väster till det föreslagna
dagvattenmagasinet söder om Trafikverkets fastighet. För att kunna avleda vattnet till
magasinet måste ett servitut upprättas för ledningen på Trafikverkets fastighet. Detta
föreslås regleras i planbestämmelserna.
Dagvattnet från diket kan även avvattnas öster ut och fördröjas i planerad grönyta vid
vägens östra del. Härefter avleds vattnet till befintligt dagvattensystem.
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Ekhagegatan
Beroende på att endast en liten befintlig del av Ekhagegatan avvattnas mot bäcken och
att denna del inte ingår i nyexploateringen enligt detaljplanen så bedöms att ingen rening
samt fördröjning av dagvattnet från gatan behövs och behandlas härmed inte i rapporten.

3.3.7 Avrinning från bostadsområdet söder om lokalgatan
Den södra delen av området utgörs idag av ängsmark och viss skogsmark. Från
skogspartiet i väster och stadsdelen Kavlås i öster sluttar marken flackt mot
Kavlåsbäcken.
Vid bestämning av avrinningen för det aktuella bostadsområdet ingår den planerade
lokalgatan i väst-/östlig sträckning, marken söder om denna och marken öster om
Kavlåsbäcken.
Avrinning från området är idag relativt liten då huvuddelen av ytan är flack och
vegetationsförsedd.
Området är ca 2,4 ha stort och tömningsflödet är då ca (2,4 ha x 5 l/s ha) = 12 l/s.
3.3.8 Avrinning från Trafikverkets fastighet norr om lokalgatan
Då viss osäkerhet gäller om omformarstationen ska utföras eller inte så föreslås att vid
avrinning och fördröjning av dagvattnet för fastigheten och lokalgatan att stationen
kommer att utföras.
Inom den norra delen av planområdet, norr om planerad lokalgata, finns ett område som
tillhör Trafikverket och en tillfartsväg belägen utmed järnvägen.
Vid bestämning av avrinningen för detta område ingår grönområdet norr om lokalgatan
och ytan öster om Kavlåsbäcken samt tillfartsvägen utmed järnvägen.
Området är ca 1,1 ha stort och tömningsflödet är då ca (1,1 ha x 5 l/s ha) = 6 l/s.

3.4

Fördröjningsmagasin
Med hänsyn till att ingen fördröjning av dagvattenflödet avses ske inom den närmsta tiden
för den större delen av avrinningsområdet, med undantag av det aktuella
exploateringsområdet, kommer ett stort dagvattenflöde att belasta dagvattenledningen
under järnvägen. Härmed kommer vattennivån i Kavlåsbäcken i anslutning till det
planerade området att ligga på en relativt hög nivå. Detta ska beaktas vid höjdsättningen
av fördröjningsmagasinen, tillhörande planområdet, och vattennivån i dessa vilket i sin tur
styr höjdsättningen av fastigheter, byggnader och gator samt avledning av dag- och
dräneringsvattnet inom området.
För att klara ut vilket dagvattenflöde och hur högt vattennivån ställer sig i bäcken vid stora
regn har en översiktlig dagvattenberäkning utföras för avrinningsområdet under rubriken
5 här nedan.
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Fördröjningsmagasinen föreslås utföras som torra magasin med en gräsbeklädd botten
som är dränerad. Härmed är det möjligt att vistas på ytan en kort tid efter att vatten stått
över magasinbotten. Tömningen av magasinet sker via en filtervall vars funktion är att
strypa utloppsflödet och binda eventuella föroreningar i dagvattnet.
Ett torrställt, dränerat magasin förordas då det ger mervärde för rening av dagvattnet och
att miljön kring magasinet är mer lättskött. I planbestämmelserna bör det anges
dagvattenmagasin istället för dagvattendamm beroende på att ingen permanent
vattenspegel kommer att förekomma i magasinet.
Som tidigare har nämnts så avser Trafikverket att inte bygga en ny omformarstation inom
fastigheten inom de närmaste åren. Man vet dock inte om det kan bli aktuellt inom 15-20
år.
Magasinen dimensioneras för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år. Vid ett större
regn får detta vatten rinna vidare via ett skibord i magasinet till lägre liggande mark och
slutligen till Kavlåsbäcken.
3.4.1 Fördröjningsmagasin för bostadsområdet
Med ledning av illustrationskarta, daterad 2014-09-29, tillhörande detaljplan för Nordöstra
Stadsskogen så bedöms den totala hårdgjorda ytan för bostadsområdet uppgå till ca
0,95 ha och grönytan till ca 1,45 ha.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca
12 l/s erfordras en fördröjningsvolym av ca 840 m3 för områdets dagvatten.
Nivåer och ytutbredning för magasinet redovisas i de översiktliga dagvattenberäkningarna
under rubrik 5 här nedan.
3.4.2 Fördröjningsmagasin för Trafikverkets fastighet och väg utmed järnväg
För att bl a säkerställa erforderlig magasinsvolym för fastigheten, vid en eventuell
framtida utbyggnad, så har den beräknats med den utformning som föreslagits enligt
illustrationskarta, bilaga 2.
Med ledning av ovan nämnda illustrationskarta så bedöms den totala hårdgjorda ytan att
uppgå till ca 0,8 ha och grönytan till ca 0,3 ha.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca
6,0 l/s erfordras en fördröjningsvolym av ca 620 m3 för områdets dagvatten.
Nivåer och ytutbredning för magasinet redovisas i de översiktliga dagvattenberäkningarna
under rubrik 5 här nedan.
3.4.3 Samlad fördröjning för bostadsområdet och Trafikverkets fastighet och gator
Härmed erfordras en fördröjningsvolym av totalt ca1460 m3. Denna volym föreslås
erhållas inom de i planen angivna grönytorna norr och söder om den planerade
lokalgatan.
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Av utrymmesskäl omfördelas magasinens volymer så det norra magasinet ges en något
mindre volym än den som beräknas åtgå. Detta kompenseras genom att det södra
magasinet görs något större. Ca 100 m3 fördröjningsvolym omfördelas på detta vis från
det norra till det södra magasinet.
Magasinen på den norra och södra sidan av lokalgatan står i förbindelse med varandra
via en ledning. Magasinen ligger på i stort sett samma nivå och tömningen av dessa sker
via det södra magasinets filtervall. Tömningsflödet genom filtervallen blir det
sammanlagda tömningsflödet från de båda magasinen, ca 12 l/s + ca 6 l/s = ca 18 l/s.
I dagvattenberäkningarna för det totala avrinningsområdet som nämns under rubrik 5 här
nedan har hänsyn tagits till att tömningsflödena från fördröjningsmagasinen för det
planerade området är ca 18 l/s och fördröjningsvolymen är ca 1460 m 3. Likaså har vid
beräkningarna förutsatts att fastigheten för omformarstationen på sikt kommer att byggas
ut.
I och med att man vid beräkningarna har antagit att omformarstationen kommer att
byggas ut så föreslås att den under rubrik 5 beräknade fördröjningsvolymen och den
tillhörande ytan för magasinens utbredning befästs i samband med planarbetet.
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Bild 1 – Urklipp från Bilaga 2, Förslag till dagvattenhantering. Ytor för dagvattenmagasin
och ytlig avledning via svackdike inritat på illustrationskarta från detaljplanens
granskningshandling.
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4

Planering

4.1

Höjdsättning
Höjdsättningen av området styrs bl. a av den högsta vattennivån i kommunens
fördröjningsmagasin och dämningsnivån i förbindelsepunkten.
Utifrån den högsta vattennivån i magasinet höjdsätts markytor och byggnader. Marken
ges en lutning ut från byggnader och andra hårdgjorda ytor så att dagvattnet kan rinna av
på markytan vid kraftig nederbörd mot de lägre belägna infiltrations-/fördröjningsytorna.
Där den naturliga marken inom fastigheten lutar mot en planerad byggnad måste den
färdigställda marken ges en lutning ut från byggnaden och möta slänten från den högre
belägna marken så att ytvatten hindras att rinna in mot byggnaden. Där marken som lutas
ut från byggnaden möter den högre belägna marken utförs ett dränage som samlar upp
yt- och överskottsvattnet som inte infiltrerar i marken. Markvecket och dränaget placeras
på ett lämpligt avstånd från bygganden med hänsyn till bl a erforderlig schakt i befintlig
mark. Dränaget ansluts till lämplig förbindelsepunkt vid lokalgatan.
Vid platta på mark föreslås att färdigt golv ligger ca 0,2 meter över slutlig marknivå vid
husliv.
Närmast byggnaden ska marken ha en lutning av 1:20 (5 cm/meter) på en sträcka av
minst 3 meter ut från byggnaden och härefter ges marken en lutning av mer än 1 % ut
mot fastighetsgränsen.
Byggnadens golvnivå föreslås ligga minst 50 cm högre än den till fastigheten
angränsande gatan. Marken måste även luta ut från byggnaden i den punkt där gatan
ligger högst i förhållande till fastigheten.
Kantstenar som hindrar dagvattnet att rinna ut över lägre belägna infiltrationsytor bör
undvikas. Likaså ska uppsamling av dagvatten i dagvattenbrunnar undvikas för att slippa
avleda vattnet via djupa ledningar.
Vid höjdsättningen ska marken anordnas så att inga instängda partier erhålls inom
planområdet.

4.2

Öppna avvattningsstråk

4.2.1 Fastighetens dagvattenhantering
För att kunna avleda, fördröja och rena dagvattnet är det viktigt att vattnet ges möjlighet
att rinna av över mark.
Mellan byggnader och andra hårdgjorda ytor skapas grunda gräsförsedda svackstråk där
dagvattnet ges möjlighet att rinna av och fördröjas. Vattnet som inte infiltrerar måste ges
möjlighet att rinna fram till planerade avvattningsstråk och fördröjningsmagasin.
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Genom att avleda dagvattnet ut över mark så kan vattnet hållas högt och inte ledas ned i
djupt belägna dagvattenledningar samtidigt som kostsamma uppfyllnader inte behöver
utföras inom området.
4.2.2 Kommunal dagvattenhantering
På plankartan har en gångstig angivits mitt på lokalgatan vid det planerade
bostadsområdet. Vid höjdsättningen av gatan ska en lågpunkt utföras mitt för uttaget för
gångstigen. Härmed ges dagvattnet möjlighet att vid kraftig nederbörd rinna över mark ut
ur området mot den i väster lägre belägna marken och vidare till det föreslagna
avvattningsstråket som mynnar i det föreslagna fördröjningsmagasinet.
För att ytterligare ta vara på möjligheterna att infiltrera, fördröja och rena dagvatten från
fastighets- och gatumark föreslås att dagvattnet ges möjlighet att via ledningar på två
ställen, utmed sträckan mellan gångstigen i söder och gångstigen vid gatans lågpunkt,
avledas fram till det öppna avvattningsstråket i väster. Ett av dessa ledningslägen kan
samordnas med den befintliga dagvattenledning som avvattnar området öster om det
planerade området. Den befintliga ledningen får inte anslutas till det föreslagna
avvattningsstråket och inte till det föreslagna fördröjningsmagasinet utan denna ledning
ska som idag vara ansluten direkt till Kavlåsbäcken. Härmed måste de fastigheter som
berörs av dessa ledningar belastas med ett servitut. Detta föreslås regleras i
planbestämmelserna.

4.3

Husgrundsdränering för byggnader
Om byggnader med platta på mark ska utföras måste dessas grundkonstruktioner med
tillhörande dräneringar ligga högre än dämningsnivån i kommunens dagvattenledning i
förbindelsepunkten. Om dämningsnivån ligger högre än byggnadens grundkonstruktion
kan det bli nödvändigt att ansluta husgrundsdräneringsvattnet till en separat tät ledning.
Denna ledning ansluts till det öppna avvattningsstråket, väster om bebyggelsen, där
vattennivån bedöms ligga på en betryggande nivå under byggnadernas
grundkonstruktioner.
Om byggnader med källare ska utföras måste husgrundsdräneringsvattnet pumpas till
den högre belägna dagvattenledningen. En backventil på tryckledningen från pumpen
hindrar dagvatten att rinna bakvägen in i husgrundsdräneringen. Ska byggnaderna vara
källarlösa måste detta anges i planbestämmelserna.
I det fall en pumpning av bl. a husgrundsdräneringsvattnet ska utföras inom området
måste man klara ut om detta medför problem beträffande bl a framkallande av sättningar
inom närområdet.

4.4

Övrigt
I de planerade lägena för fördröjningsmagasinen måste bl a markmaterial och högsta
nivån på grundvattenytan klaras ut för att slutlig placering, nivå, schaktförhållanden och
utbredning av magasinen ska kunna bestämmas.
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Där det avskärande dränaget som föreslås utmed planområdets östra kant, mot befintlig
bebyggelse, ska markmaterial och grundvattenyta bestämmas. Härmed kan lämplig nivå
och utformning av dränaget bestämmas. Med ledning av undersökningarna kan också
lämplig placering av bl.a. byggnader och underjordiska ledningar bestämmas.
Det måste även klaras ut om uppdämningar förekommer i spillvattensystemet som berör
och styr höjdsättningen av byggnaderna inom planområdet.
I ansökan om bygglov ska exploatören/byggherren presentera en vald lösning för dagoch dräneringsvattnet samt höjdsättning för den aktuella fastigheten.
För att säkerställa att intentionerna i planförslaget följs kan det vara lämpligt att upprätta
en informationsskrift som beskriver hur höjdsättning, hantering av dagvatten och
husgrundsdräneringsvatten samt spillvatten bör hanteras inom den berörda fastigheten.
Denna skrift kan bifogas exploaterings- och köpeavtal.
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5

Översiktliga beräkningar av dagvattenflödet från hela avrinningsområdet till
trumman under järnvägen (Västra stambanan).

5.1

Inledning
Då Trafikverket vill utreda behovet av att anlägga en ny dagvattenledning genom
järnvägen ska enligt en överenskommelse mellan Alingsås kommun och Trafikverket ett
dagvattenflöde översiktligt beräknas för avrinningsområdet uppströms trumman och som
belastar trumman. Avrinningsområdets utbredning framgår av bilaga 1.
Det regn som ska gälla vid beräkningarna är enligt Trafikverket ett regn med en
återkomsttid av ca 200 år.
Alingsås kommun vill även att flödet för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år
beräknas.
Som underlag för beräkningarna har legat de tidigare framtagna avrinningsytorna för de
olika delområdena som redovisats i Sweco:s rapport, daterad 2012-10-16.
Dessutom har grundkartor med bl a Kavlåsbäckens sträckning samt nivåkurvor över
avrinningsområdet utnyttjats.
I samband med flödesberäkningarna för de olika regnen studeras även dämningsnivån i
bäcken.

5.2

Beräkningsförutsättningar
Vid beräkning av dagvattenflödet från avrinningsområdet har en översiktlig
dagvattenmodell utnyttjats. Anledningen till detta är att i modellen kan hänsyn tas till bl a
vattnets rinntider och den för avrinningsområdet samlade maximala avrinningen.
De fördröjningsmagasin som föreslagits för avrinningsområdet i tidigare PM, daterat
2016-01-21, har inte utförts och härmed inte räknats med vid beräkningarna. Dock med
undantag av magasinen för det planerade bostadsområdet. Dessa magasin är
dimensionerade för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och med ett strypt
tömningsflöde av totalt ca 18 l/s.
•

Inom de områden där marken till stor del består av naturmark men avses
exploateras har avrinningskoefficienten föreslagits till ca 0,2 (blåmarkerat
område). Anledningen till detta är att naturmarken är stor i förhållande till den
byggnation som har skisserats inom dessa områden.

• För de övriga avrinningsområdena där byggnationen är tätare har räknats med en
avrinningskoefficient av ca 0,3 (rödmarkerat område).
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Avrinningskoefficienten för de olika avrinningsområdena redovisas på följande kartskiss
där röda områden indikerar 0,3 och blåa 0,2 i avrinningskoefficient.

Den genomsnittliga vattenhastigheten för dagvattnet inom avrinningsområdet för
beräkning av bl a koncentrationstiden har antagits till ca 0,3 meter/sekund.
För att minska dagvattnets dämningsnivå i diket söder om lokalgatan och järnvägen
föreslås följande:
•

Inom de lägre liggande partierna som är belägna uppströms järnvägen har
räknats med att dagvattnet kan svämma över marken utmed diket på en sträcka
av ca 300 meter och på en varierande bredd av ca 15 meter.

•

Den befintliga dagvattenledningen med en inre dimension av ca 600 mm under
lokalgatan byts ut mot en ledning med en större invändig dimension, se
beräkningarna nedan.

•

Den befintliga dagvattenledningen med en inre dimension av ca 600 mm under
järnvägen byts ut mot en ledning med en större invändig dimension, se
beräkningarna nedan.
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5.3

Beräkningsresultat
Följande dagvattenflöden har erhållits vid beräkningarna och då nämnda förutsättningar
har gällt.
Vid beräkningarna har ett så kallat CDS-regn med klimatfaktorn 1,25 utnyttjats. Ett CDSregn är uppbyggt så att flera intensiteter och varaktigheter ryms i samma regn. Hänsyn
tas därmed både till kortare intensiva regn och till långvariga regn med lägre intensitet.
CDS-regnet som har använts i beräkningarna har en total varaktighet på 6 h med en
flödestopp mitt i regnet.

5.3.1 Flöde vid Alfhemsgatans nya sträckning och järnvägen
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år erhölls ett flöde av ca 6200 l/s.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 200 år erhölls ett flöde av ca 7500 l/s.
Den ledningsdimension som behövs för att kunna avleda ett flöde av ca 6200 l/s med en
ledningslutning av ca 6 promille föreslås ha en inre diameter av ca 1600 mm. Alternativt
tre stycken ledningar med en inre diameter av ca 1000 mm.
För att kunna avleda ett flöde av ca 7500 l/s så behövs en ledning med en inre diameter
av ca 1800 mm vid en ledningslutning av ca 6 promille. Alternativt tre stycken ledningar
med en inre diameter av ca 1200 mm.
Slutlig dimensionering av ledningarna eller alternativ konstruktion görs i samband med
detaljprojekteringen av dessa.
5.3.2 Dämningsnivåer i Kavlåsbäcken
Med hänsyn till de beräkningsförutsättningar som angivits här ovan så erhålls följande
resultat.

Dämningsnivå vid lokalgatan
Vattennivån i bäcken mitt för de föreslagna magasinen, tillhörande det planerade
planområdet, beräknas vid en dikesbotten på nivån ca +63,0 möh ligga på nivån ca +
64,0 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +64,1 möh vid
ett regn med en återkomsttid av ca 200 år.
I den tidigare kompletteringsrapporten, daterad 2016-05-12, så angavs dämningsnivån ca
+63,5 möh vid ett flöde av ca 500 l/s i bäcken vilket motsvarar ett regn med en
återkomsttid av ca 10 år och en varaktighet av ca 3 timmar.

Dämningsnivå vid järnvägen
Vattennivån i bäcken beräknas vid en dikesbotten på ca +61,24 möh ligga på nivån ca
+62,5 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +62,7 möh vid
ett regn med en återkomsttid av ca 200 år.
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5.3.3 Föreslagna nivåer för dagvattenmagasin tillhörande det planerade planområdet
För att inte få för hög uppdämning i magasinet via bäcken föreslås att botten på
magasinet förläggs på nivån ca +63,5 möh. Vattenytan i magasinet föreslås ligga på
nivån ca +64,3 möh och överytan på magasinsvallen på nivån ca +64,8 möh.
För att hindra dagvattnet från Kavlåsbäcken och dagvatten från planområdets
avvattningsstråk att belasta varandra med vatten så ska magasinets vall sträcka sig så
långt norr och söder ut att vallen möter den befintliga marknivån ca +64,8 möh.
För att kunna avleda dag- och dräneringsvattnet från den planerade lokalgatan till
magasinet föreslås att den planerade lokalgatan i höjd med Kavlåsbäcken ges en lägsta
nivå av ca +65,1 möh. På upprättad detaljplanekarta, daterad 2014-09-29, har nivån
+64,7 möh angivits. Denna nivå föreslås ändras till ca +65,1 möh i planbestämmelserna.
5.3.4 Beräknad fördröjningsvolym och ytutbredning för planområdets
dagvattenmagasin
Den totala fördröjningsvolymen för det planerade bostadsområdet och Trafikverkets
fastighet har beräknats till totalt ca 1460 m 3.
Vid en bottennivå i magasinet av ca +63,5 möh och ett vattendjup av 0,8 meter samt en
släntlutning av 1:6 från bottennivån upp till släntkrönets nivå på ca +64,8 möh plus en
plan driftyta med en bredd av ca 3,0 meter på släntkrönet så erhålls en ytutbredning för
magasinet av ca 3800 m2.
Magasinets utformning i plan framgår av bilaga 2.
Dagvattenmagasinets utbredning som redovisas på illustrationskartan, daterad 2014-0929, ska ändras till den ytutbredning som redovisas på bilaga 2.
5.3.5 Uppfyllnader inom Trafikverkets fastighet
För att minska uppfyllnader inom Trafikverkets fastighet där omformarstationen eventuellt
ska placeras kan dagvattnet fördröjas inom den egna fastigheten istället för i det
föreslagna magasinet söder om fastigheten.
Om fördröjningen sker i den nordvästra delen av fastigheten där dämningsnivån i
Kavlåsbäcken ligger på nivån ca +62,7 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 200
år så kan fyllnadshöjden inom fastigheten minskas. Fyllnadshöjden beror också på om
dagvattnet fördröjs i ett öppet eller täckt magasin samt vilket vattendjup som väljs för
fördröjningsvolymen.
Utformningen av bl a avvattningen, fördröjningsmagasinet och höjdsättningen måste
studeras mer i detalj i samband med projekteringen av fastigheten.
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6

Sammanfattning
Inom området Stadsskogen planeras och genomförs en nyexploatering, benämnt
Nordöstra Stadsskogen. Hela avrinningsområdet för dagvattnet som nyexploateringen är
belägna inom är ca 95 ha stort och lutar mot norr.
Det planerade exploateringsområdet som ligger inom avrinningsområdet är ca 3,5 ha
stort och är beläget öster om Kavlåsbäcken samt söder om järnvägen (Västra
stambanan). Området kallas även Kavlås Äng.
Genom exploateringsområdet löper vattendraget Kavlåsbäcken som till följd av ökad
exploatering och hårdgjorda ytor kommer att påverkas av mer fluktuerande flöden och
ökade halter av föroreningar i dagvattnet.
I samband med samrådet för planen påtalade Länsstyrelsen att bäcken utgör en
potentiell livsmiljö för bl a fisken Mjörnöring. För att säkerställa levnadsmiljön för
Mjörnöringen så är det olämpligt att fördröja och rena dagvattnet från den planerade
bebyggelsen direkt i bäckfåran. Fördröjning och rening av dagvattnet ska därför ske vid
sidan av och uppströms bäcken.
Med hänsyn till detta har hanteringen av dag- och dräneringsvattnet studerats för den
planerade nyexploateringen samtidigt som en översyn av möjligheter till
fördröjningsåtgärder har gjorts för nyexploateringen. Vid dagvattenberäkningarna för
detaljplaneområdet har ingen fördröjning av dagvattnet inräknats för den övriga delen av
avrinningsområdet.
Med mer detaljerade fältundersökningar i form av avvägningar, inmätningar, geoteknisk
undersökning och en mer detaljerad hydraulisk dagvattenmodellering som underlag kan
bl a avvattning samt nivåer för fastigheter, byggnader, fördröjningsmagasin och vägar
slutgiltigt bestämmas.
En översiktlig höjdsättning av det planerade området kan även ligga till grund för att
bedöma erforderliga schakt- och fyllnadsarbeten.
För att undvika sättningar inom området måste grundvattenbildningen säkerställas även
då området bebyggs. Med hänsyn till detta måste målsättningen vara att ta hand om
dagvattnet lokalt inom området och att skapa möjligheter för dagvattnet att även i
fortsättningen infiltrera i marken. Dessutom föreslås att dagvattnet bl a avleds i öppna
avvattningsstråk som förses med lämpligt jordmaterial och vegetation för att göra det
möjligt att binda föroreningar i vattnet.
Slutligen leds dagvattnet till ett fördröjningsmagasin där vattnet fördröjs samtidigt som
föroreningar ges möjlighet att bindas i magasinets gräsförsedda botten. Härefter passerar
vattnet ett grusfilter som utförs vid utloppet från magasinet. Filtret stryper utloppsflödet
samtidigt som detta kan binda eventuella föroreningar i dagvattnet.
För att hindra att planområdet översvämmas i samband med kraftig nederbörd föreslås
att öppningar mellan fastigheter utförs i planen så vattnet även kan rinna av uppe på
marken väster ut mot ett öppet uppsamlande avvattningsstråk som mynnar i det
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föreslagna fördröjningsmagasinet. För att ytterligare säkerställa avvattningen föreslås
även att några dagvattenledningar leds väster ut genom fastigheterna till
avvattningsstråket. Härmed måste servitut upprättas för att förlägga ledningarna genom
berörda fastigheter.
Enligt uppgift från Trafikverket kommer inte den planerade omformarstationen i den norra
delen av exploateringsområdet att byggas ut i dagsläget och är inte aktuell på minst
15-20 års sikt. Hänsyn till dagvattenavrinning från fastigheten har dock beaktas vid
dagvattenberäkningarna och denna ansluts till det föreslagna dagvattenmagasinet vid
Alfhemsgatans nya sträckning.
Den befintliga dagvattenledningen som avvattnar Kavlåsbäcken genom järnvägen har en
uppskattad inre dimension av ca 600 mm. Trafikverket önskar att flöden som belastar
denna från hela avrinningsområdet utreds.
Dagvattenflödena har översiktligt beräknas för hela avrinningsområdet för regn med en
återkomsttid av ca 100 och ca 200 år. Vid beräkningarna har inga fördröjningsåtgärder i
Kavlåsbäckens huvudfåra medräknats.
Storleken på flödet vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år har beräknats till ca
6200 l/s och vid en återkomsttid av ca 200 år till ca 7500 l/s. Med ledning av dessa flöden
kan lämpliga dimensioner på avvattningskonstruktioner bestämmas för att avleda dessa
flöden.
Dessa flöden medför att vattnet dämmer upp till vissa nivåer i Kavlåsbäcken. Görs ingen
åtgärd för att öka flödet genom järnvägsbanken kan denna dämning till viss del bli
dimensionerande för markhöjder, vägar och golvnivåer inom detaljplaneområdet. För att
få fram sådana dämningsnivåer behöver en hydraulisk modell tas fram.
Slutligen måste ambitionen för hela avrinningsområdet vara att ta hand om dagvattnet
lokalt inom befintliga och planerade områden. Härmed minskars dagvattenflödet vilket
skapar utrymme i det befintliga avvattningssystemet samtidigt som eventuella
föroreningar i dagvattnet ges möjlighet att bindas i lämpligt utformade infiltrationsytor.

Följande personer på Swecos Växjökontor har medverkat vid framtagande av denna rapport:
Anton Kjellén, Sweco Architects
Magnus Holmqvist, Sweco Environments
Daniel Pehrsson, Sweco Civil
Göran Lundgren, Sweco Civil
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1 Uppdrag
På uppdrag av Plan- och byggkontoret i Alingsås har WSP Samhällsbyggnad i Göteborg utfört en geoteknisk utredning inom Kavlås i Alingsås kommun.
Utredningen syftar till att fastställa områdets geotekniska förhållanden och förutsättningar för planerad exploatering. Föreliggande utredning utgör underlag för detaljplan.

2 Orientering
Inom rubricerat område planeras nybyggnation av villor och anläggning av väg samt
GC-väg.
Aktuellt område gränsar i öster mot villor längs Kavlåsvägen, i väster mot en liten
bäck och sträcker sig ca 300 m i nord-sydlig riktning, se markerat område i Bilaga A. I den västra kanten av planområdet har nyligen en kraftledning grävts ned och
strax väster om denna rinner en liten bäck. Cirka 100 m väster om planområdets
nordvästra hörn finns funderingar på en damm i/intill bäcken.

3 Utförda undersökningar
En geoteknisk undersökning har utförts av WSP i april 2010. Fält- och laboratorieundersökningar redovisas i separat handling benämnd Rapport Geotekniska undersökningar (RGeo), daterad 2010-05-04.
På den södra delen av området har GF-konsult AB utfört en geoteknisk undersökning 2003. Undersökningarna har arbetats in i ovan nämnda RGeo och har nyttjas i
utredningen.
L:\5250\Aling_kn\10135523\3_Dokument\36_PM\PM (PM-Planeringsunderlag, Kavlås
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I tänkt läge för damm i nordväst har KM utfört en geoteknisk undersökning 1991.

4 Geotekniska förhållanden
4.1 Topografi
Marken inom planområdet sluttar ned mot väster med lutning ca 1:20. Väster om
den nedgrävda kraftledningen är släntlutningen ned mot bäcken i väster generellt
kring 1:10 och lokalt i aktuellt områdes södra del kring 1:3. Marknivån inom planområdet varierar mellan +67 och +73, vilket framgår av översiktliga nivåkurvor och
inmätta höjder redovisade i RGeo, ritning G1001001. Området är bevuxet med gräs
samt slyskog och ungträd.

4.2 Jordlagerföljd
Jorden består överst av ett tunt ytjordsskikt ovan lera som via ett lager friktionsjord
vilar på berg. I utförda sonderingar har sonderingsstopp i friktionsjorden erhållits på
mellan 2 och 17 m djup. Djup till fast botten ökar mot söder.
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Ytjordskiktet utgörs av sandig mulljord som generellt är 0,2 m tjock. Lokalt i områdets nordvästra hörn visar dock utförda undersökningar att skiktet har en tjocklek
av upp till ca 0,6 m.
Under ytjordsskiktet följer en siltig lera med silt- och sandskikt. Leran, vars översta
1 á 3 m har en utbildad torrskorpa, är fast till mycket fast med en uppmätt odränerad
skjuvhållfasthet som ligger mellan 40 och 140 kPa. Lerans skjuvhållfasthet visas
även i Bilaga B och valda värden för beräkning av stabilitet behandlas utförligare i
Beräkningsbilaga C.
Den naturliga vattenkvoten, WN, ligger kring 30 % och konflytgränsen, WL, ligger
kring 40 %. Lerans uppmätta sensitivitet ligger mellan 5 och 10 och kan hänföras
som låg- till mellansensitiv. Lerans utvärderade egenskaper och för projektet valda
värden redovisas i Bilaga B:1 till B:5
Friktionsjordens sammansättning och mäktighet har inte undersökts närmare men
bedöms vara upp till ett par meter tjock.

4.3

Stabilitetsförhållanden

Stabiliteten ned mot bäcken i väster bedöms, enligt i projektet utförd detaljerad stabilitetsutredning, med befintliga förhållanden vara tillfredställande (FKOMB >> 2,0).
Se vidare i Beräkningsbilaga angående detaljer över utförd detaljerad stabilitetsutredning av planområdet.

4.4

Sättningsförhållanden
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Utgående från empiriska samband mellan lerans odränerade skjuvhållfasthet, konflytgräns och förkonsolideringstryck bedöms leran vara överkonsoliderad.

5 Geohydrologiska förhållanden
I området har sammanlagt 4 st grundvattenrör installerats, två i den södra delen av
området och två i den norra delen. Rören är placerade i två sektioner där ett rör är
placerat i den övre delen av slänten och ett i den nedre i respektive sektion. Mätningar av grundvattentrycken har utförts från mars 2002 till januari 2003 i de två
södra rören. I de två norra rören mättes grundvattentrycket vid två tillfällen i april
2010.
Stabiliserad fri vattenyta har uppmätts till att ligga på mellan ca 1 och 2 m djup i de
öppna provtagningshålen, vilket indikerar på att grundvattenytan ligger i underkant
av torrskorpeleran.
De uppmätta värdena i grundvattenrören har jämförts med värden från referensrör
54010 i SGU:s Grundvattennätet och ett statistiskt 200-årsvärde på grundvattentrycket i slänten har prognostiserats enligt Skredkommissionens Rapport 3:95. Det
prognostiserade 200-årsvärdet vid borrhålen GF2 och GF9 ger en resulterande
grundvattenyta på nivån +69,5, ca 2,2 m över bäckfårans botten.
Grundvattentrycken i den underlagrade friktionsjorden ligger på ungefär samma
nivå i slänten. I den nedre delen av slänten, närmast bäcken, är således grundvatten-
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trycket artesiskt medan det i den övre delen av slänten är i det närmaste hydrostatiskt.

6 Befintliga anläggningar
Öster om området längs Kavlåsvägen ligger ca 10 villor. Grundläggning av den tidigare bebyggelsen har med största sannolikhet utförts med hel platta eller utbredda
plattor på mark. Längs planområdets västra gräns finns en nedgrävd högspänningsledning.

7 Geotekniska rekommendationer
7.1

Allmänt

I detta avsnitt ges preliminära geotekniska rekommendationer för markutformning,
grundläggning av byggnader och vägar.

7.2

Mark

Med avseende på stabilitet kan marken belastas med 30 kPa utan att erforderlig säkerhet mot brott överskrids.
Med avseende på sättningar bedöms marken kunna belastas med 30 kPa, ca 1,5 m
fyllning, förutsatt att grundvattenytan inte samtidigt sänks. Större belastningar eller
grundvattensänkning bör föregås av en mer detaljerad sättningsutredning.
På grund av den höga siltandelen i jorden skall marken betraktas som tjälfarlig.
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7.3

Grundläggning av byggnader

Enkla byggnader kan grundläggas med hel platta eller utbredda plattor på mark så
länge total pålastning (inklusive fyllning) ej överstiger 30 kPa. Bottenplanets golv
kan via ett dränerande lager anläggas på mark.

7.4 Vägar och hårdgjorda ytor
För överbyggnadsdimensionering kan materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4 förutsättas gälla för undergrunden. Planerade vägar kan grundläggas utan grundförstärkning så länge ovanstående belastningar ej överskrids.

7.5

Schaktarbeten

Öppen tillfällig schakt kan utföras till 2 m djup om slänter läggs som brantast i lutning 1:1 och ingen belastning påförs närmare än 1 m från släntkrön. Djupare schakt
eller brantare släntlutning bör föregås av speciell utredning där det aktuella fallet
studeras mer i detalj.
På grund av den höga silthalten i leran kan jorden vara flytbenägen vid schaktning
under grundvattenytan.
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7.6 Radon
Mätningar av gammastrålning utfördes inom den södra delen av området 2003 och
visade att jorden kan hänföras till lågradonmark. Mätningar av radongashalt kunde
ej utföras i området på grund av den täta jorden. Då marken i den norra delen utgörs
av samma jordlager som i den södra bedöms hela planområdet kunna hänföras till
lågradonmark. Ur byggnadsteknisk synpunkt innebär detta att inga särskilda radonskyddande åtgärder erfordras med befintliga förhållanden. Vid eventuella uppfyllnader skall byggnation där människor stadigvarande vistas uppföras med minst radonskyddande utförande.

7.7

Stabilitet

Området kan ur stabilitetssynpunkt bebyggas under förutsättning att tilläggsbelastningen understiger 30 kPa, se Beräkningsbilaga C för utförligare beskrivning.

WSP Samhällsbyggnad
2010-05-04

Jonas Axelsson
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BERÄKNINGSBILAGA
Detaljerad Stabilitetsutredning
Kavlås Äng, Alingsås kommun
Allmänt
Inom området Kavlås Äng i Alingsås kommun planeras nybyggnation av villor och
anläggning av väg samt GC-väg. Utredningen syftar till att fastställa områdets geotekniska förhållanden och förutsättningar för planerad exploatering. I denna Beräkningsbilaga behandlas utförda släntstabilitetsberäkningar.

Geotekniska förhållanden
Jordlagerföljden utgörs inom området av en fast till mycket fast siltig lera till mellan 0
och ca 17 m djup. För utvärdering av lerans egenskaper se Bilaga B:1-B:5 till PM Planeringsunderlag. Lerans skjuvhållfasthet varierar i uppmätta punkter mellan 40 och 140
kPa. Den odränerade skjuvhållfastheten har valts till 50 kPa genom hela profilen, vilket
får ses som försiktigt valda värden. Den höga silthalten i leran medför att de dränerande
parametrarna har valts försiktigt med låga värden som för silt.
Valda jordegenskaper för släntstabilitetsberäkningar framgår av Tabell 1.
Tabell 1 – Antagna materialegenskaper
Material

Egenskap

Karaktäristiskt
värde

Torrskorpelera

Tunghet

gk = 20 kN/m³

Lera

g’mk = 10 kN/m³
Odränerad skjuvhållfasthet

cuk = 50 kPa

Kohesionsintercept

c’k = 5 kPa

Friktionsvinkel

Φ’k = 30°

Tunghet

gk = 20 kN/m³
g’mk = 10 kN/m³

Odränerad skjuvhållfasthet

cuk = 50 kPa

Kohesionsintercept

c’k = 2 kPa

Friktionsvinkel

Φ’k = 28°

Portrycksfördelningen utgår från den grundvattenobservation som har gjorts inom området där ett nästintill horisontellt grundvattentryck genom slänten har konstaterats.
Detta innebär att grundvattenytan har lagts strax ovanför underkant av torrskorpeleran
och att portrycksfördelningen i den övre delen av slänten är hydrostatisk medan den
antar en artesisk fördelning i den nedre delen av slänten. Ett prognostiserat maximalt
200-årsvärde på grundvattentrycket i friktionsjorden under leran har ansatts till motsva-
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rande 2,2 m över bäckfårans botten. Beräkningarna har utförts med antagandet om 1 m
helt vattenfyllda sprickor i torrskorpeleran.

Belastningar
I beräkningarna har det exploaterade området dimensioneras för en utbredd last på 30
kPa inom hela planområdet, vilket bedöms vara tillräckligt för att utföra planerad bebyggelse.

Utförda stabilitetsberäkningar
Beräkningar har utförts i tre utvalda sektioner. Två av sektionerna redovisas på plan
och i sektion på ritning G1001001 i RGeo, daterad 2010-05-04, och benämns C och E.
Dessutom har en variant av sektion E beräknats. Denna sektion benämns E2 och den
beaktar det brantaste partiet av slänten ned mot bäcken i väster, lutningen är här lokalt
ca 1:3.
Erforderlig säkerhetsfaktor för en detaljerad utredning vid nyexploatering har enligt
rekommendationer i Skredkommissionens Rapport 3:95 valts som FC ≥ 1,6 och FKOMB
≥ 1,4. För tillfredsställande säkerhet skall båda villkor vara uppfyllda.

Resultat av utförda stabilitetsberäkningar
Totalstabiliteten ned mot bäcken i väster bedöms, enligt i projektet utförd detaljerad
stabilitetsutredning, med påförd utbredd last (30 kPa) vara tillfredställande (FKOMB >
2,0). Även släntstabiliteten för den brantaste delen ned mot bäcken i sektion E2 bedöms
vara tillfredsställande (F KOMB = 2,3) varefter risk för bakåtgripande skred ej bedöms
föreligga. Resultat för stabilitetsberäkningar vid kombinerad analys redovisas i Tabell 2
och utförda beräkningar framgår av Bilaga D till PM Planeringsunderlag.
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Tabell 2 – Beräknade säkerhetsfaktorer mot skred
Sektion

C

E

E2

Skede

Beräknade lägsta säkerhetsfaktorer
FC

FKOMB

Obelastad

>>2

>>2

Belastad med 30 kPa

>>2

2,90

Obelastad

>>2

>>2

Belastad med 30 kPa

>>2

2,67

Obelastad

>>2

>>2

Belastad med 30 kPa

>>2

2,28

GF har i en tidigare utredning utfört beräkningar med liknande materialparametrar i en
sektion i den södra delen av området. De erhöll då F>3,0 med belastning 20 kPa.
Totalstabiliteten i denna sektion och således inom hela planområdet bedöms vara tillfredställande med påförd utbredd last på 30 kPa.
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Geotekniska undersökningar

1 Uppdrag
På uppdrag av Plan- och byggkontoret i Alingsås har WSP Samhällsbyggnad i Göteborg utfört en geoteknisk undersökning inom Kavlås i Alingsås kommun.
Utredningen syftar till att fastställa områdets geotekniska förhållanden och förutsättningar för planerad exploatering. Föreliggande utredning utgör underlag för detaljplan.

2 Geotekniska undersökningar
2.1 Tidigare undersökningar
I utredningen nyttjade geotekniska underlag utgörs av delar av följande handlingar:
-

”Alingsås kommun. Kavlås, detaljplan. Geotekniks undersökning: PM beträffande detaljplan” Uppdragsnummer: 382 255 23. Upprättad av GF Konsult AB, 2003-02-18

-

”Alingsås. Stadsskogen. Geoteknisk utredning” Uppdragsnummer: 459314.
Upprättad av Kjessler & Mannerstråle AB, 1991-04-19

2.2 Utförda undersökningar
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Geotekniska undersökningar har utförts av WSP Samhällsbyggnad i april 2010. Undersökningarna i fält bestod av följande metoder:
-

Trycksondering i 2 st punkter för bestämning av jordlagerföljd, jordens relativa fasthet och djup till fast botten

-

CPT-sondering i 7 punkter för bestämning av jordlagerföljd, jordens relativa fasthet, jordens hållfasthet och djup till fast botten

-

Upptagning av störda jordprover med skruvprovtagare i 4 st punkter för vidare analys i geotekniskt laboratorium

-

In-situ-sondering med vingborr i 2 st punkter för bestämning av den odränerade skjuvhållfasthet och jordens sensitivitet

-

Installation och avläsning av 2 st grundvattenrör för mätning av rådande
grundvattentryck

Positioner och nivåer på undersökningspunkterna har bestämts med GPS-utrustning
enligt Sweref 99 12 00 i plan och RH 2000 i höjd.
De upptagna jordproverna har undersökts i geotekniskt laboratorium för jordartsbestämning, mätning av vattenkvot och konflytgräns.
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Detaljplan för Kavlås Äng

Daterad: 2010-05-04

Alingsås kommun

Handläggare: Johan Bengtsson

Geotekniska undersökningar

3 Redovisning
Utförda undersökningar inom aktuellt området redovisas i plan och i sektion på ritningar G1001001 och G1001002. Protokoll från utförda laboratorieundersökningar
redovisas i Bilaga 1. I Bilaga 2 redovisas resultat av grundvattenmätningar.

Ritningar
Geotekniska undersökningar, plan

G1001001

Geotekniska undersökningar, sektion

G1001002

Bilagor
Bilaga 1

GW-protokoll, 2 sidor

Bilaga 2
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Bilaga: 1:1
Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
samhällsbyggnad
Projekt

Geo Göteborg

Kavlås Äng
Alingsås

Rullagergatan 4
402 51 Göteborg

Utrustning

Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84

Uppdragsnummer

10135523

Tfn: 031-727 28 41/-28 91
Fax: 031-727 25 03
PG
Skr Kv St I Kv St II
X

Borrhål
Fältundersökning
Labundersökning
Granskning

W1001
2010-04-08
2010-04-12 KS
2010-04-14 KS

Grundvattenobservationer
Sekt./BH

1.1 m u my

Datum

Den-

2010-04-08

sitet

Djup

m

Benämning

t/m3

Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth
kvot

gräns

w

wL

%

%

mörkbrun sandig MULLJORD, enstaka
0.0
gruskorn
0.6

35

gråbrun rostfläckig siltig
0.6
TORRSKORPELERA, siltkörtlar
1.0

26

gråbrun rostfläckig sandig siltig LERA,
1.0
sandkörtlar
1.7

29

1.7 gråbrun siltig SAND
2.0

22

2.0 gråbrun siltig SAND
2.6

20
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St

fu

kPa

Kon

fu kPa

Kon

Matrl.

Tjälf.-

typ

klass

VV TK Geo
2008
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
samhällsbyggnad
Projekt

Geo Göteborg

Kavlås Äng
Alingsås

Rullagergatan 4
402 51 Göteborg

Utrustning

Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84

Uppdragsnummer

10135523

Tfn: 031-727 28 41/-28 91
Fax: 031-727 25 03
PG
Skr Kv St I Kv St II
X

Borrhål
Fältundersökning
Labundersökning
Granskning

W1003
2010-04-08
2010-04-12 KS
2010-04-14 KS

Grundvattenobservationer
Sekt./BH

ej mtb

Datum

Den-

2010-04-08

sitet

Djup

m

Benämning

0.0 gråbrun sandig lerig MULLJORD
0.2

t/m3

Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth
kvot

gräns

w

wL

%

%

61

gråbrun rostfläckig siltig
0.2
TORRSKORPELERA, siltkörtlar
1.0

27

brun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA,
1.0
siltkörtlar, enstaka tunna sandskikt
2.0

29

2.0 brun siltig LERA, tunna sandskikt
3.0

28

3.0 brun siltig LERA, tunna sandskikt
4.0

29

4.0 gråbrun siltig LERA, tunna sandskikt
4.4

33

4.4 gråbrun lerig sandig SILT
4.7

23

4.7 gråbrun siltig LERA, tunna sandskikt
5.0

33

5.0 gråbrun siltig LERA, tunna sandskikt
6.0

32

37

36

35

37

40
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
samhällsbyggnad
Projekt

Geo Göteborg

Kavlås Äng
Alingsås

Rullagergatan 4
402 51 Göteborg

Utrustning

Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84

Uppdragsnummer

10135523

Tfn: 031-727 28 41/-28 91
Fax: 031-727 25 03
PG
Skr Kv St I Kv St II
X

Borrhål
Fältundersökning
Labundersökning
Granskning

W1007
2010-04-09
2010-04-12 KS
2010-04-14 KS

Grundvattenobservationer
Sekt./BH

ej mtb

Datum

Den-

2010-04-09

sitet

Djup

m

Benämning

t/m3

Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth
kvot

gräns

w

wL

%

%

brun rostfläckig mullhaltig ngt sandig siltig
0.0
LERA, växtdelar
0.9

27

brun rostfläckig siltig LERA, siltkörtlar,
0.9
enstaka sandskikt
2.1

29

2.1 gråbrun siltig LERA, tunna sandskikt
3.0

34
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Laboratorieundersökningar
samhällsbyggnad
Projekt

Geo Göteborg

Kavlås Äng
Alingsås

Rullagergatan 4
402 51 Göteborg

Utrustning

Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84

Uppdragsnummer

10135523

Tfn: 031-727 28 41/-28 91
Fax: 031-727 25 03
PG
Skr Kv St I Kv St II
X

Borrhål
Fältundersökning
Labundersökning
Granskning

W1009
2010-04-08
2010-04-12 KS
2010-04-14 KS

Grundvattenobservationer
Sekt./BH

2.0 m u my

Datum

Den-

2010-04-08

sitet

Djup

m

Benämning

0.0 mörkbrun sandig lerig MULLJORD
0.2

t/m3

Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth
kvot

gräns

w

wL

%

%

32

gråbrun rostfläckig siltig
0.2
TORRSKORPELERA, siltkörtlar
1.0

25

gråbrun rostfläckig siltig
1.0
TORRSKORPELERA, siltkörtlar
2.3

28
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Bilaga 2:1

GW-MÄTNING
PROJEKT:

BORRHÅL:

GW1003

Kavlås Äng, Alingsås kommun
SYSTEM:
Sand

INSTALLERAT AV:
Krister Andrén

INSTALLATIONSDATUM:

2010-04-09

B

ök rör

1.00 m ö my

Toppnivå

SPETSDJUP

8.50 m u my

Spetsnivå

x
B
Avläsning

+68.05

9.50 m

Tot rörlängd (A) (inkl filter)

Funktionskontroll
A
DATUM Total
rörlängd

Markytans nivå

0.5

Filterlängd

A-B
Vattenhöjd

Nivå

Anmärkning

+69.05
+59.55
Sign

[GW u ök rör]

2010-04-16

9.50

4.10

5.40

64.95

JAX

2010-04-27

9.50

4.05

5.45

65.00

JAX

A

Gult fält ska om möjligt fyllas i av fältpersonal

Funktionskontroll GW-rör
Tid
Sjunkning
2 min
4.5 cm
5 min
9.0 cm

GW och PP-protokoll_Kavlås_Äng.xls, GW1003
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Bilaga 2:2

GW-MÄTNING
PROJEKT:

BORRHÅL:

GW1004

Kavlås Äng, Alingsås kommun
SYSTEM:
Sand

INSTALLERAT AV:
Krister Andrén

INSTALLATIONSDATUM:

2010-04-09

B

ök rör

0.90 m ö my

Toppnivå

SPETSDJUP

5.60 m u my

Spetsnivå

x
B
Avläsning

+69.73

6.50 m

Tot rörlängd (A) (inkl filter)

Funktionskontroll
A
DATUM Total
rörlängd

Markytans nivå

0.5

Filterlängd

A-B
Vattenhöjd

Nivå

Anmärkning

+70.63
+64.13
Sign

[GW u ök rör]

2010-04-16

6.50

2.75

3.75

67.88

2010-04-27

6.50

3.00

3.50

67.63

JAX

A

Gult fält ska om möjligt fyllas i av fältpersonal

Funktionskontroll GW-rör
Tid
Sjunkning
2 min
8.5 cm

GW och PP-protokoll_Kavlås_Äng.xls, GW1004
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PM STABILITET
Analys fördröjningsdamm detaljplan Kavlås Äng
Denna utredning kompletterar PM Planeringsunderlag gällande detaljplan för Kavlås
Äng, utförd av WSP uppdragsnummer 10135523 daterad 2010-05-04. Kompletterande
analys utförs med avseende på planerad fördröjningsdamm längs befintlig bäck väst
om exploateringsområdet. Inga uppgifter gällande fördröjningsdammens bottennivå
finns, därför har en känslighetsanalys utförts med schaktdjupet som varierande faktor.
Inga förändringar på lastförhållanden, materialegenskaper, portryck genomförs.

Beräkningssektion

L:\5250\Aling_kn\10211089\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM Stabilitet Fördröjningsdamm.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Vid kontroll av stabilitet har kritisk sektion bedömts gälla vid minsta avstånd mellan planerat läge för fördröjningsdamm och exploateringsområdets västra gräns, med viss
modifikation, utifrån erhållen illustrationskarta, detaljplan för Alingsås nordöstra stadsskogen daterad 2014-09-29. Modifikationen är gjord med avseende på avståndet från
släntkrön till damm, se de streckade linjerna tvärs sektion C i Figur 1 nedan. Dammen
har också antagits ha oändlig utbredning i längdled i sektionen. För översikt se Figur 1.
Sektionen motsvarar sektion C ur PM planeringsunderlag och benämns detsamma i
detta PM.

Figur 1 Beräkningssektion inritad på Illustrationskarta NÖ stadsskogen, daterad 2014-0929.
WSP Samhällsbyggnad
Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19
Tel: +46 10 7225000
Fax: +46 10 7227420
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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Resultat
I Tabell 1 sammanställs kontrollerat schaktdjup och erhållen säkerhetsfaktor mot skred
för totalstabilitet. Ur PM Planeringsunderlag skall beräknad säkerhetsfaktor som lägst
motsvara
= 1,6 i odränerad analys och
= 1,4 i kombinerad analys. Vid beräkning har dammen antagits tom, vilket bedöms ogynnsamt och ett antagande på säkra
sidan.
Tabell 1 Resultat från beräkning gällande sektion C’s totalstabilitet

Sektion

Schaktdjup [m]

Odränerad analys

Kombinerad analys

Sektion C

2

3,1

1,92

Sektion C

2,5

2,92

1,66

Sektion C

3

2,92

1,30

Se Figur 2, Figur 3 och Figur 4 för beräkningar samt Figur 5 för kontroll av ingående
parametrar för kritiskt glidyta i analys av sektion c – [4].

Rekommendationer
Fördröjningsdamm kan utföras med en bottennivå på +62,5, vilket motsvarar 2,5 m under befintlig markyta med tillfredsställande säkerhet mot skred gällande totalstabiliteten. Inga sekundära skred har utvärderats då lerans bedöms på sin höjd som mellansensitiv. Vid detaljprojektering krävs att lokalstabiliteten kontrolleras för utformning av
dammen. Endast glidytor med krön vid exploateringsområdets västra gräns har analyserats, d.v.s. totalstabiliteten.
Göteborg 2015-03-12
WSP Samhällsbyggnad
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Analysnamn: C-Kombinerad
Sektion: C
Filnam n: Sektion C - [2].gsz
Skede: Belastad med 30 kPa
Sökväg: L:\5250\Aling_kn\10211103\5_Beräkningar\Geoteknik\Stabilitet - Kavlås Äng\
Hydrologisk modell: Pressure Head Spatial Function Sparad, datum: 2015-03-12
Analys: Kombinerad
Sparad, tid: 14:10:21
2,4

Analysmetod: Morgenstern-Price
Glidytedefinition: Grid and Radius
Porvattentryckdefinition: Pressure Head Spatial Function
Töjningssprickor: Tension Crack Line, 100 % fylld

2,2

Fkomb = 1,92

2

2

2

Name: Le 1 (komb)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 28 °
C-Datum : 2 kPa
Cu-Datum: 50 kPa

2,2

2

22

2

2

Name: Let (komb)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 30 °
Cu-Top of Layer: 50 kPa
C/Cu Ratio: 0,1

80
75
1,8
1,81,8 1,8

GW1003
w1003

30 kPa

1,6

1,6 1,6
11,4,4
1,6

Let (komb)

65

Le 1 (komb)

60
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GW1004
w1004

88
1,1,

1,6

70

2,2

Nivå

2,4

Gräns exploateringsområde

Le 1 (komb)

Fr / B

55
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Avstånd
Figur 2 Kombinerad analys schakt 2 m, motsvarande bottennivå +63. Tillfredställande säkerhet mot skred. Dammens släntkrön 19 m från exploateringsområdets gräns. Lokalstabilitet vid damm ej kontrollerad.

WSP Samhällsbyggnad
Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19
Tel: +46 10 7225000
Fax: +46 10 7227420
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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2,4
2,4

2,6
2,8

2,6

2,22,2

1,8 1,8

2

1,8

2,4

22

2,2 2,22,2 2,2

Sektion: C
Skede: Belastad med 30 kPa
Hydrologisk modell: Pressure Head Spatial Function
Analys: Kombinerad

Name: Let (komb)
Analy snamn: C-Kombinerad
M odel: Combined, S=f(depth)
Filnamn: Sektion C - [4].gsz
Unit Weight: 20 kN/m³
Sökv äg: L:\5250\Aling_kn\10211103\5_Beräkningar\Geoteknik\Stabilitet - Kav lås Äng\Phi': 30 °
Sparad, datum: 2015-03-12
Cu-Top of Lay er: 50 kPa
Sparad, tid: 13:01:36
C/Cu Ratio: 0,1
Analy smetod: M orgenstern-Price
Glidy tedefinition: Grid and Radius
Name: Le 1 (komb)
Porv attentry ckdefinition: Pressure H ead Spatial Function
M odel: Combined, S=f(datum)
Töjningssprickor: Tension Crack Line, 100 % fy lld
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 28 °
C-Datum: 2 kPa
Cu-Datum: 50 kPa

Gräns exploateringsom råde

1,8

2

75

2,6

2,4

1,6

1,8

80

2,8

Fkomb = 1,66

1,1,6
6
1,6

11,,44

Le 1 (komb)

60
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Let (komb)

1,6

2 ,4

65

55

30 kPa

2

70

1,8

Nivå

2,4

G W 1003
w1003

G W 1004
w1004

Le 1 (komb)

0

10

20

30

40

Fr / B

50

60

70

80

90

100

Avstånd
Figur 3 Kombinerad analys schakt 2,5 m, motsvarande bottennivå +62,5. Tillfredställande säkerhet mot skred. Dammens släntkrön 19 m från exploateringsområdets gräns. Lokalstabilitet vid damm ej kontrollerad.
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2,2
2,2

2,4

2 22
2

Analy snamn: C-Kombinerad
Filnamn: Sektion C - [3].gsz
Sökv äg: L:\5250\Aling_kn\10211103\5_Beräkningar\Geoteknik\Stabilitet - Kavlås Äng\
Sparad, datum: 2015-03-12
Sparad, tid: 12:03:51
Analy smetod: M orgenstern-Price
Glidy tedefinition: Grid and Radius
Porv attentry ckdefinition: Pressure H ead Spatial Function
Töjningssprickor: Tension C rack Line, 100 % fy lld

Name: Let (komb)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 30 °
Cu-Top of Lay er: 50 kPa
C/Cu Ratio: 0,1
Name: Le 1 (komb)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 20 kN/m³
Phi': 28 °
C-Datum: 2 kPa
Cu-Datum: 50 kPa

1,8 1,8

80

1,6

1,4

Fkomb = 1,30

1,6

1,6

1,8

2

1,6

1,8
1,8 1,8

2

1,4

Sektion: C
Skede: Belastad med 30 kPa
Hydrologisk modell: Pressure Head Spatial Function
Analys: Kombinerad

1,4

2,4

1,4

75
1,2

1,4

1,2

2 ,2

1 ,4

Le 1 (komb)

2

Nivå

1,2
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30 kPa

1 ,2

60
55

G W1004
w1004

Let (komb)

1,6

65

G W 1003
w1003

1,2

2

70

Gräns exploateringsom råde

Fr / B

Le 1 (komb)

10
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50

60

70

80

90

100

110

Avstånd
Figur 4 Kombinerad analys schakt 3 m, motsvarande bottennivå +62. Otillfredsställande säkerhet mot skred. Dammens släntkrön 19 m från exploateringsområdets gräns. Lokalstabilitet vid damm ej kontrollerad.
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Figur 5 Kontroll av parametrar för kritisk glidyta i sektion C - [4]

WSP Samhällsbyggnad
Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19
Tel: +46 10 7225000
Fax: +46 10 7227420
WSP Sverige AB
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Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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1

Inledning
På uppdrag av samhällsbyggnadskontoret i Alingsås kommun har Sweco Environment
AB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning i nordöstra stadsskogen.
Undersökningen har omfattat följande moment:


Framtagande av provtagningsplan som har kommunicerats med Alingsås
kommun.



Markundersökning enligt provtagningsplan genom skruvborrning med
borrbandvagn. Jordlagerföljder dokumenterades.



Installation av grundvattenrör i två borrhål. Inmätning av grundvattennivåer.
Grundvattenprovtagning utfördes cirka en vecka efter att grundvattenrören
installerades.



Laboratorieanalys av jord- och vattenprover enligt provtagningsplan.



Sammanställning av resultaten i föreliggande rapport med en översiktlig
bedömning av föroreningsbilden.

2

Syfte och genomförande

2.1

Syfte
Syftet med undersökningen var att genom jord- och grundvattenprovtagning identifiera
eventuella föroreningar inom undersökningsområdet inför planläggningen för bostäder.

2.2

Genomförande
Utifrån Swecos upprättade provtagningsplan (daterad 2015-04-21) utfördes provtagning i
jord- och grundvatten.

2.2.1 Jordprovtagning
Markundersökning med provtagning av jord i sju stycken punkter (1501-1507) utfördes
2015-05-26.
Jordprovtagningen utfördes med hjälp av borrbandvagn ner till ett djup om mellan två till
fem meter.
Jordprover togs ut per halvmeter första metern under markytan och därefter per meter
eller där ny jordlagerföljd framträdde. Utvalda jordprov skickades för laboratorieanalys.
Borrprotokoll återfinns i Bilaga 1.
2.2.2 Grundvattenprovtagning
Två stycken observationsrör (63 mm HDPE) installerades i punkt 1502 och 1503 för
grundvattenprovtagning. Rören placerades med två meter filter och därefter tre meter rör.
Filtersand fylldes runt filterdelen av rören och tätning utfördes mot markytan med hjälp av
bentonit.
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Omsättning av grundvatten genomfördes i samband med installation samt dagen innan
provtagning. Totalt omsattes en rörvolym vid respektive tillfälle.
Grundvattenprovtagning utfördes 2015-06-08. Proverna togs ut med hjälp av bailerhämtare och skickades för laboratorieanalys. Innan provtagningen gemomfördes avlästes
grundvattennivån i samtliga rör för att kunna bedöma grundvattnets strömningsriktning.
2.2.3 Inmätning och avvägning
Inmätning av provtagningspunkterna utfördes med gps.
Koordinatsystem Sweref 99 12 00
Höjdsystem RH 2000
Provtagningspunkternas läge redovisas i Textplansch 3840034–02 i Bilaga 2.
2.2.4 Laboratorieanalyser
Laboratorieanalyserna har utförts av Eurofins Environment AB. Utvalda jordprover har
analyserats med avseende på pesticider och grundvattenproverna har analyserats med
avseende på pesticider, organiska ämnen (BTEX, alifater, aromater och PAH) samt pH
och konduktivitet.

3

Områdes- och verksamhetsförhållanden

3.1

Områdesförhållanden
Området är beläget i centrala delen av Alingsås. I den östra delengränsar området till ett
bostadskvarter. I söder och väster rinner Kavlåsbäcken omgiven av grönområden. I norr
gränsar området mot Alfhemsvägen samt järnvägen.

3.2

Verksamhetsförhållanden
Det undersökta området har tidigare utnyttjats som handelsträdgård.

4

Geologi- och grundvattenförhållanden

4.1

Geologi
Det undersökta området ligger på en marknivå om ca 65-75 m över havet som sluttar i
nordlig riktning. Området är ett grönområde och består till stor del av siltig lera, på vissa
platser med inslag av sand. De översta decimetrarna har på vissa platser inslag av grus.
Nedan (bild 1) visas SGU:s jordartskarta i skala 1:1 miljon. Enligt kartan består området
av postglacial sand-grus.
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Bild 1. SGU:s jordartskarta.

4.2

Grundvattenförhållanden
Grundvattnet avvägdes vid två tillfällen, 2015-05-26 och 2015-06-07, och återfanns då på
följande nivå (möh):
Provpunkt

2015-05-26

2015-06-07

1502

+68,63

+68,29

1503

+68,18

+68,15

Baserat på topografin i området samt observerade grundvattennivåer så bedöms
grundvattenströmningen vara i nordlig till nordvästlig riktning.

5

Jämförvärden och föroreningarnas uppträdande

5.1

Riktvärden i mark
Föroreningar i mark brukar jämföras mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (2008). Värdena anger en nivå vid vilken risker för negativ påverkan på
människor eller miljö för angiven markanvändning inte bedöms föreligga. Dock saknas
framtagna generella riktvärden för pesticider i mark. Eftersom svenska riktvärden saknas
tillämpas den s.k. Holländska listans (2009) ’intervention value’ (åtgärdsvärde), som
indikerar när markens funktion för människor, växter och djur är allvarligt reducerad eller
hotad.
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5.2

Jämförvärden i grundvatten
Kemiska bekämpningsmedel som ämnesgrupp är listat som ett av de huvudsakliga
förorenande ämnena i bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/60/EG)
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
(Vattendirektivet). I Livsmedelverkets förskrifter (2011:3) är gränsvärdet för otjänligt
dricksvatten satt till 0,1 µg/l vid provtagningspunkten för ett enskilt bekämpningsmedel.
Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten för totalhalten av bekämpningsmedel är satt till 0,5
µg/l vid provtagningspunken. Gränsvärdena används ofta som ett riktvärde, under vilket
risken för negativa konsekvenser anses tolererbart.
Jämförelse för bekämpningsmedel görs även mot Holländska listan (2009).
För grundvatten finns inga av Naturvårdsverket utgivna riktvärden för petroleumprodukter
utan istället används riktvärden för grundvatten enligt SPIs riktvärden för ytvatten och
Hollänska listan. Även jämförelse med Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS (2011:3) har
gjorts.

5.3

Föroreningarnas uppträdande
Föroreningar som genom läckage eller spill har kommit ut i omgivningen kan återfinnas i
olika faser i mark och grundvatten. I den omättade zonen ovanför grundvattenytan kan
föroreningarna förekomma i fyra olika faser: som gas i jordens porer, lösta i vatten, i
koncentrerad form i jordens porer samt bundna till jordpartiklar.
Under grundvattenytan är porerna helt fyllda med vatten och föroreningarna kan därför
endast förekomma i de tre sistnämnda faserna.
Spridning av föroreningar i grundvattenzonen styrs av ämnets löslighet och
tryckförhållanden i grundvattenmagasinet. Av avgörande betydelse är även
heterogeniteten i grundvattenmagasinet, t ex förekomsten av lågpermeabla och
högpermeabla skikt, som begränsar respektive underlättar föroreningars utbredning.
Förutom de hydrauliska förhållandena så finns det flera andra faktorer som påverkar
föroreningstransporten, så som pH-värde och redoxförhållanden.
Fördelningen mellan fast fas och vattenfas av olika föroreningarna överväger oftast mot
den fasta. Särskilt påtagligt är detta för kolväten med hög molekylvikt där mer än 99 % av
den totala mängden inom ett förorenat område kan vara bundet till jordpartiklar.

6

Resultat

6.1

Fältobservationer
Ytan inom undersökningsområdet utgjordes av gräs/ängsmark. I provpunkt 1502-1506
noterades endast förekomst av naturliga jordlager. Ytjorden ca (0-0,2m) bestod av lera
med inslag av grus och mull. På djup större än 0,2 meter återfanns en siltig styv lera I
1501 påträffades fyllnadsmassor (lerig mulljord) ned till ca 0,5 meters djup.
Fyllnadsmassorna innehöll inslag av tegel och plast.
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Några tydliga indikationer på förekomst av föroreningar i jordlagren noterades inte vid
fältundersökningen.
Längs grusstigen mellan provpunkterna 1501, 1502 och 1504, noterades några
bärbuskar/buskar och fruktträd, vilka sannolikt härrör från den gamla handelsträdgården.

6.2

Analysresultat i jord
Nedan redovisas analysresultaten i tabellform.
Analysprotokollen återfinns i Bilaga 3.
Tabell 1. Analysresultat för jordprovtagning med avseende på pesticider jämfört med riktvärden från
Holländska listan (i tabellen redovisas endast ämnen som är detekterade).
1501

1501

1502

1503

1504

1505

1506

0-0,5

0,5-1

0-0,3

0-0,2

0-0,2

0-0,2

0-0,2

%

80,2

78,5

79,4

77,5

74,2

74,6

67,5

DDD, p,p'-

µg/kg Ts

2,9

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

34000*

DDE, p,p’-

µg/kg Ts

6,4

1,5

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

2300*

DDT (tota l )
Hexa chl orobenzene
Penta chl ora ni l i ne

µg/kg Ts

9,3

<5,6

<5,5

<5,6

<5,6

<5,6

<5,6

1700*

µg/kg Ts

4,9

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

2 000

µg/kg Ts

9,9

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

Qui ntozene

µg/kg Ts

4

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

Ämne

Enhet

Torrs ubs ta ns

Holländska listan
(intervention value)

Pesticider

*Summa DDD resp. DDE resp. DDT

I fem av sju analyserade jordprover påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel. I
resterande två prover uppmättes låga halter av bekämpningsmedel. Båda dessa prov
kommer från punkten 1501, där fyllnadsmassor påträffades.
Av tabell 1 framgår att uppmätta halter av bekämpningsmedel i jord från provpunkt 1501
är betydligt lägre än de holländska ”intervention values”.
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6.3

Föroreningar i grundvatten
Tabell 2. Analysresultat för grundvattenprovtagning med avseende på pesticider jämfört med
riktvärden från Holländska listan och Livsmedelsverket (i tabellen redovisas endast ämnen som har
riktvärden. Inga oljefraktioner har påträffats och redovisas därför ej i tabellen).

Ämne

Enhet

1502

1503

pH

µg/l

6,8

7,7

Tempera tur

°C

21

20,6

Konduktivi tet

mS/m

48

51

Holländska listan
(intervention value)

Livsmedelverket

Pesticider
S:a Kl orda ner

µg/l

<0,10

<0,10

0,2

1,0

DDT (total )

µg/l

<0,050

<0,050

0,01*

1,0

Al dri n

µg/l

<0,030

<0,030

Di el dri n

µg/l

<0,030

<0,030

0,1**

1,0

Endri n

µg/l

<0,050

<0,050

HCH, a l pha -

µg/l

<0,030

<0,030

HCH-beta

µg/l

<0,050

<0,050

<0,030

<0,030

1,0

1,0

0,3

1,0

3,0

1,0

0,5

1,0

HCH-del ta
HCH,ga mma -

µg/l

<0,050

<0,050

Heptachl or

µg/l

<0,030

<0,030

Heptakl orepoxi d (ci s )
Heptachl orepoxi de tra ns

µg/l

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

Hexa chl orobenzene

µg/l

<0,030

<0,030

µg/l

*DDT/DDE/DDD summa
**Driner summa
***HCH summa

Av tabell 2 framgår att inga halter av analyserade bekämpningsmedel i grundvatten är
detekterade.
Förekomst av petroleumkolväten kunde inte heller påvisas i något av de två analyserade
grundvattenproven, se bilaga.analysprotokoll i bilaga 3.

7

Slutord och rekommendationer
Analysresultaten från jordprovtagningen visade på låga halter av bekämpningsmedel i
jordprov från punkten 1501, vilken var den enda punkt där fyllnadsmassor påträffades. I
jordprover från övriga punkter påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel.
Inga analyserade parametrar för grundvatten är över detektionsgräns.
De låga halter av bekämpningsmedel som påvisades i jordprov från 1501 är låga och
bedöms inte utgöra någon risk varken för människors och djurs hälsa eller för miljön.
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Observera att undersökningen är av stickprovskaraktär och att jordprover har tagits ut i
ett i ett begränsat antal punkter. Det kan därmed inte uteslutas att jordlager/massor av
annan karaktär kan påträffas inom området. Undersökningen bedöms dock som helhet
ge en representativ bild av föroreningssituationen i marklagren inom aktuellt område.

8

Referenser
Holländska listan 2009
Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2011:3
SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och
dieselanläggningar
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BILAGA 1

1 (1)
Sweco
Lineborgsplan 3

Swe c o En vir on me n t AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

SE-352 33 Växjö, Sverige
Telefon +46 (0)470 735100
Fax +46 (0)470 735101
www.sweco.se
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BORRPROTOKOLL

2015-06-25

Nordöstra stadsskogen
Inmätning har utförts med GPS-utrustning av SWECO
Koordinatsystem Sweref 99 12 00

Borrprotokoll
Beteckning:

1501

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)
0,0-0,5

F (mu, le, gr, sa, st)

Prov
(mumy)
0,0-0,5

0,5-1,0

le, si

0,5-1,0

1,0-2,0

le, si, sa

Bedömd jordart

1,0-1,5
1,5-2,0

Kommentar
Inslag av enstaka tegelkross och
plast, sten längst ned (ev.
gammal köryta)
vattenförande lager (sa,si) på
1,5-1,6 mumy, dock endast lite
fuktigt

X= 6422857,5
Y= 180206,7

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx
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Borrprotokoll
Beteckning:

1502

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

Provtagningsrör:

HDPE (utvändig dimension 63 mm) 5 meter

Filterlängd:

2 meter

Slitsvidd:

0,3 mm

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)
0,0-0,3

mu, le, si

0,3-2,0

le, si

2,0-4,0

le, si

Bedömd jordart

Prov
(mumy)
0,0-0,3
0,3-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0

Kommentar
Inslag av enstaka tegelkross

X= 6422875,9
Y= 180189,5

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

2 (7)

Sida 327 av 364

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

Borrprotokoll
Beteckning:

1503

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

Provtagningsrör:

HDPE (utvändig dimension 63 mm) 5 meter

Filterlängd:

2 meter

Slitsvidd:

0,3 mm

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

0,0-0,2

mu, le, gr

0,2-2,0

le, si

2,0-5,0

le

Prov
(mumy)

Kommentar

0,0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
4,0-5,0

X= 6422907,7
Y= 180190,8

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx

3 (7)
BORRPROTOKOLL

SI p:\3840\3840034_nö_stadsskogen_alingsås\000\18_granskning\miljö_idst\borrprotokoll_bilaga1.docx

Sida 328 av 364

Borrprotokoll
Beteckning:

1504

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,2

mu, le, si

0,0-0,2

0,2-2,0

le, si

0,2-1,0
1,0-2,0

Kommentar
Inslag av tegelkross

X= 6422897,5
Y= 180207,7

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

4 (7)

Sida 329 av 364

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

Borrprotokoll
Beteckning:

1505

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,2

mu, le, si

0,0-0,2

0,2-2,0

le, si

0,2-1,0
1,0-2,0

Kommentar
Inslag av tegelkross

X= 6422933,2
Y= 180198,4

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx
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Borrprotokoll
Beteckning:

1506

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,2

le, si, gr, mu

0,0-0,2

0,2-1,0
1,0-2,0

le, si, sa
le

0,2-1,0
1,0-2,0

Kommentar

X= 6422993,7
Y= 180209,9

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

6 (7)
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Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

Borrprotokoll
Beteckning:

1507

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,5

le, mu, gr, si

0,0-0,5

0,5-1,0
1,0-2,0

le, si
le, si sa

0,5-1,0
1,0-2,0

Kommentar

X= 6423048,3
Y= 180115,4

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx
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BILAGA 2

1 (1)
Sweco
Lineborgsplan 3

Swe c o En vir on me n t AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

SE-352 33 Växjö, Sverige
Telefon +46 (0)470 735100
Fax +46 (0)470 735101
www.sweco.se
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ca 400 m
0566

G5141

G5142

0549

G5143

G5144

G5145

0550

G5146

G5147

G6180

0548

G5148

1372

G5140

G5149

G5139

0551

G6181

G5118

0552

0554

G6188

0553

G6187

G6186

G6185

G6182

G6189

G7015

SWECO Environment AB
Lineborgsplan 3, 352 33 Växjö
Telefon 0470-73 51 00
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BILAGA 3

1 (1)
Sweco
Lineborgsplan 3

Swe c o En vir on me n t AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

SE-352 33 Växjö, Sverige
Telefon +46 (0)470 735100
Fax +46 (0)470 735101
www.sweco.se
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088932-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY<LÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030926

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKr1501
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
80.2

0-0,5
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

2.9

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

2.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

6.3

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

6.4

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 336 av 364
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088932-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY<LÎ

DDT (total)

9.2

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

9.3

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene
Heptachlorepoxide - trans

4.9
<0.90

Pentachloraniline

9.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

4.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

4.0

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

9.7

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

3.9

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 337 av 364
insända provet.
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AR-15-SL-088932-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY<LÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 338 av 364
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088933-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY=UÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030927

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1501
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
78.5

0,5-1
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

1.5

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

1.5

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 339 av 364
insända provet.
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EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY=UÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 340 av 364
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088933-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY=UÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 341 av 364
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088934-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY>^Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030928

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1502
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
79.4

0-0,3
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 342 av 364
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088934-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY>^Î

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.5

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 343 av 364
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088934-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY>^Î

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 344 av 364
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088935-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY?gÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030929

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1503
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
77.5

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 345 av 364
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088935-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY?gÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 346 av 364
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088935-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY?gÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 347 av 364
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088936-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY@pÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030930

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1504
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
74.2

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 348 av 364
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088936-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY@pÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 349 av 364
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088936-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY@pÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 350 av 364
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088937-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYAyÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030931

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1505
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
74.6

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 351 av 364
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088937-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYAyÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 352 av 364
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088937-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYAyÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 353 av 364
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088938-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYBÆÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030932

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1506
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
67.5

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 354 av 364
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088938-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYBÆÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 355 av 364
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088938-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYBÆÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 356 av 364
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-089244-02

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^?(Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06100947

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1502
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Analys

Resultat

Aldrin

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-gamma

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

<0.10

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-p,p' + DDT-o,p'

<0.020

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE, p,p’-

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDT (total)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Dieldrin

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endrin

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH, alpha-

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-delta

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH,gamma- (Lindane)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlor

<0.030

µg/l

35%

Intern metod

a)

S:a Klordaner

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 357 av 364
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-15-SL-089244-02
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^?(Î

LidPest.0A.01.021
Heptaklorepoxid (cis)

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlorepoxide - trans

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Hexachlorobenzene

<0.030

µg/l

65%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Pentachloraniline

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Quintozene

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga korrigering av provmärkning.
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 358 av 364
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088606-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUFÊÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06090380

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-15

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1502
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Resultat

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C10-C12

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.21/34

a)

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C8-C10

< 0.070

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

< 0.0050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C16-C35
Oljetyp

a)*

Ej påvisad

Benso(a)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Krysen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa cancerogena PAH
Naftalen

0.059

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaften

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 359 av 364
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-15-SL-088606-01
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUFÊÎ

Fluoren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(ghi)perylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN 27888:1994

a)

pH

0.2

6.8

Temperatur vid pH-mätning
Konduktivitet

21.0
48

°C
mS/m

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 360 av 364
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-089245-02

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^@1Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06100948

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1503
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Analys

Resultat

Aldrin

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-gamma

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

<0.10

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-p,p' + DDT-o,p'

<0.020

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE, p,p’-

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDT (total)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Dieldrin

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endrin

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH, alpha-

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-delta

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH,gamma- (Lindane)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlor

<0.030

µg/l

35%

Intern metod

a)

S:a Klordaner

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 361 av 364
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-15-SL-089245-02
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^@1Î

LidPest.0A.01.021
Heptaklorepoxid (cis)

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlorepoxide - trans

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Hexachlorobenzene

<0.030

µg/l

65%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Pentachloraniline

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Quintozene

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga korrigering av provmärkning.
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 362 av 364
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088607-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUG(Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06090381

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-15

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1503
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Resultat

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C10-C12

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.21/34

a)

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C8-C10

< 0.070

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

< 0.0050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C16-C35
Oljetyp

a)*

Ej påvisad

Benso(a)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Krysen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Naftalen

< 0.020

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaften

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa cancerogena PAH

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 363 av 364
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-15-SL-088607-01
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUG(Î

Fluoren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(ghi)perylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN 27888:1994

a)

pH

0.2

7.7

Temperatur vid pH-mätning
Konduktivitet

20.6
51

°C
mS/m

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 364 av 364
insända provet.

Sida 2 av 2

