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Planprogram för Mjörnstranden
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett planprogram för Mjörnstranden. Syftet är att
utreda möjligheterna för en utveckling av rekreationsområde, samt en nybyggnation om cirka
550 bostäder. Syftet är också att föreslå hur bostäder och rekreationsytor ska disponeras, för
att uppnå översiktsplanens målsättningar och Alingsås kommuns vision 2040.
Uppdraget gavs genom Tillväxtprogram för Alingsås kommun 2021–2030, med
målsättningen att ett samrådsförslag ska kunna presenteras under 2021. Programmet
förväntas kunna antas 2022.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ange en detaljplans utgångspunkter och mål i ett
särskilt program, om det bedöms underlätta detaljplanearbetet. Planprogrammet är sedan
vägledande för det efterföljande arbetet, men är inte juridiskt bindande.
Syftet med ett planprogram är att översiktligt utreda förutsättningar, lämplig markanvändning
och att tidigt behandla frågor som bebyggelse, trafik, miljö och genomförande.
Planläggningen sker enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat antagandehandlingar som består av ett planprogram,
gestaltningsprogram, samrådsredogörelse, pm mobilitet och trafik och pm
lokaliseringsutredning.
Målet för utvecklingen av Mjörnstranden är att knyta området närmare staden och med tiden
låta det definieras som en attraktiv sjö- och centrumnära del av Alingsås stad. Mjörnstranden
ska vara ett levande och tillgängligt område, för såväl boende som för besökare. Utöver
bostäder föreslås området innehålla strandpromenad, förskola, utökad småbåtshamn och
campingplats, samt viss kommersiell service. Det ska också finnas goda förutsättningar för
föreningsliv att verka. Tillgången till värden som närheten till sjön, vidsträckta grönområden
och koppling till stadskärnan ska förstärkas, samtidigt som nya kvaliteter skapas i området.
En förutsättning för utveckling av bostäder är att ny mark tas i anspråk. Planen föreslår att
ytor med höga rekreativa värden tas till vara och utvecklas för sådana ändamål. Ytor med
lägre värden och de som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och järnvägen, tas i
anspråk för ny bebyggelse.
Programmet tydliggör områdets planeringsutmaningar och ger förslag på kommande
utredningsbehov, för fortsatt arbete med detaljplaner. För att uppnå översiktsplanens
önskade inriktningar, en effektiv markanvändning och en fungerande genomförandeekonomi,
föreslås en relativt tät och småskalig bebyggelse.
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Kommunledningskontoret bedömer att programförslaget överensstämmer med kommunens
översiktsplan. Ytan för bostadsbebyggelse är något större än vad översiktsplanen redovisar.
Anledningen till detta avsteg är att skapa den typ av bebyggelse som översiktsplanen
förordar och en hållbar genomförandeekonomi. Förslaget bedöms ha en viss miljöpåverkan,
men inte av betydande grad.

Ekonomisk bedömning
Att anta planprogrammet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta planprogram för Mjörnstranden.

Beslutet ska skickas till
Expl. Plan.

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Arben Vojvoda
Översiktsplanerare

Bilagor:
Planprogram för Mjörnstranden
Gestaltningsprogram
PM Lokaliseringsutredning
PM Mobilitet och trafik
SamrådsredogörelseJenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-18
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Beslutad av Kommunfullmäktige 15 juni 2022, dnr 2022.XX
KF

Medverkande
Kommunens projektgrupp

Arben Vojvoda, översiktsplanerare
Markus Thunberg, infrastrukturstrateg
Jennie Andersson, exploateringsingenjör
Hanna Andersson, exploateringsingenjör
Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare
Axel Petersson, samhällsplanerare
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Vad är ett planprogram?
Syftet med ett planprogram är att översiktligt utreda förutsättningarna och lämplig markanvändning för ett område, samt att
behandla frågor såsom bebyggelsetäthet, trafik, miljö, och genomförande i ett tidigt stadie. I processen att ta fram ett planprogram ingår ett samråd där det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Det färdiga programmet anger kommunens avsikter med området och utgör en grund för kommande detaljplanering. Till
skillnad från detaljplanen så är planprogrammet inte juridiskt
bindande, utan endast vägledande.

ÖVERSIKTSPLAN

SYNPUNKTER

PLANPROGRAM

SYNPUNKTER

DETALJPLAN

BYGGLOV

SYNPUNKTER

Sida 9 av 607

Planprogram för Mjörnstranden

3

Sammanfattning

Fokusområden

Det övergripande syftet med planprogram för
Mjörnstranden är att utreda möjligheterna för
en utveckling av rekreationsområde samt en
nybyggnation om ca 550 nya bostäder samt
lokaler för verksamhet.
Syftet är även till att ge förslag på, hur
dessa funktioner ska disponeras för att
uppnå önskade kvalitéer, som utgår ifrån
översiktsplanens mål för Alingsås tätort; den
sammanhållande staden, blandstaden och
cykelstaden samt Alingsås kommuns vision
2040.
En förutsättning för utveckling av bostäder
är att jordbruksmark mark tas i anspråk och
att områdets planeringsutmaningar hanteras.
Programmet tydliggör dessa och ger förslag
på kommande utredningsbehov för fortsatt
arbete med detaljplaner.
Gällande markanvändning föreslår planen
att ytorna med rekreativa värden tas till vara
och utvecklas för detta ändamål. De ytor med
lägre värden och som ligger närmre befintlig
bebyggelse och järnvägen tas i anspråk för ny
bebyggelse. För att uppnå en effektiv markanvändning, översiktsplanens önskade inriktningar och en fungerande genomförandeekonomi föreslås en relativt tät och småskalig
bebyggelse.
Planprogrammet ska fungera som underlag,
stöd och vägledning inför kommande detaljplanering.
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1. Inledning
Bakgrund
Flerårsstrategi 2019-2021
12 december 2018 antog kommunfullmäktige Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun. Denna
pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling
under perioden. En rad områden ska utvecklas under den närmaste tioårsperioden inom Alingsås
kommuns tillväxtprogram (se nedan). De mest aktuella områdena för nya bostäder är Norra Bolltorp,
Krangatans förlängning, Södra Stadskogsvägen och
Mjörnstranden, där byggstart planeras inom de närmaste fem åren. Minst 1000 bostäder ska skapas
inom kommunens tillväxtprogram under de kommande tio åren
Tillväxtprogram 2019-2028
2018 antog kommunfullmäktige tillväxtprogram
och flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun
som pekar ut Mjörnstranden som utvecklingsområde. Ambitionen är att skapa ett attraktivt område
med för rekreation med bland anat strandpromenad, idrott, bostäder, skola, utökad marina, campingplats, restaurang samt bostäder.

Syfte

kan.

Programmet ska ange förutsättningarna och önskemål för utvecklingen av Mjörnstranden. I programmet redovisas och diskuteras principiella lösningar
av en framtida markanvändning.

Då gällande översiktsplan delvis anger en annan
markanvändning (sammanhängande område med
värdefull natur för naturvård och friluftsliv) än vad
som är utgångspunkten för detta arbete bedömer
kommunen att det är lämpligt att upprätta detta
planprogram. Planprogrammet skickas på samråd
till andra förvaltningar, myndigheter och boende i
området för att kommunen ska få in synpunkter på
förslaget inför fortsatt detaljplanering.

Syftet med detta program är att få till en utveckling
av rekreationsområdet och de befi ntliga verksamheterna längs Mjörns strand, göra en översyn av
vägstrukturen och pröva en komplettering med bostäder och verksamheter.
Syftet med programmet är också att i tidigt skede
av planarbete få till stånd en dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen. Tanken är att
kommunens beslutsunderlag ska breddas med fler
erfarenheter och synpunkter, samt att sakägare med
flera ska få möjlighet till insyn och påverkan innan
planen har fått ett alltför konkret innehåll och kommunens ställningstaganden är låsta.
Enligt plan- och bygglagen kap. 5 18 § ska en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är
uppenbart onödigt. Till skillnad från detaljplaner
är planprogram endast vägledande utan rättslig ver-

Tillväxtprogrammet anger att nuvarande planprogram ska ses över under perioden 2019-2021, detaljplanering ska ske 2021-2022 och byggstart 2023.
Tillväxtprogram 2021-2030
Det tillväxtprogram som antogs 2020 anger som
målsättning är att ett samrådsförslag ska kunna
presenteras under 2021 och programmet förväntas
kunna antas 2022.

Planprogram för Mjörnstranden

Målbild
Målet för utvecklingen av Mjörnstranden är att
knyta området närmare staden och med tiden låta
planområdet definieras som ett attraktivt sjö- och
centrumnära område. Mjörnstranden ska vara ett
levande och tillgängligt område för såväl boende
i området som för besökare. Området ska utöver
bostäder innehålla strandpromenad, bostäder, förskola, utökad marina, campingplats och kommersiell service. Det ska finnas goda förutsättningar för
föreningsliv att verka i området. Området ska bjuda
in till både avkoppling och aktiviteter för flera målgrupper.
Närheten till sjön, grönområden och stadskärnan
tas till vara frö att skapa en god och hållbar boendemiljö. Värden som exempelvis vattenkontakt och
utblickar ska tas tillvara på och förstärkas samtidigt
som nya kvaliteter skapas i området. Det ska vara
lätt att nå området med cykel och till fots.

Kartan visar tillväxtområdena från tillväxtprogram 2021-2030
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I efterföljande detaljplaner fortsätter kommunen
prövning av lämplig markanvändning inom ett område och reglerar utformningen av bebyggelsen. Allmänna intressen vägs mot enskilda och detaljplanen
har till skillnad från översiktsplan och planprogram
en rättsbindande verkan.
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Organisation
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret
för utvecklingen av strategiskt viktiga områden i
Alingsås kommun. Kommunstyrelsen har därmed
varit beställare av detta planprogram och kommunledningskontoret har sedan samhällsstrategiska enhetens bildande 2020, varit utförare. Beslut om planprogram beslutas av kommunfullmäktige.

Läge, avgränsning och areal
Programområdet ligger cirka två kilometer väster
om Alingsås stadskärna, vid sjön Mjörn. Området
avgränsas av Västra Stambanan, Säveån, Mjörn och
bostadsområdet Lövekulle. Planområdets landareal
uppgår till ca 62 hektar. Även en del av Mjörn ingår
i programområdet.

byggnader. Kommunen arrenderar ut Lövekulle 1:1
till Alingsås segelsällskap och del av Lövekulle 1:26
till Lövekulle camping. Sörhaga 1:5, 1:32, Lövekulle
1:2, 1:3, 1:12, 1:23 och 1:212 är privatägda fastigheter.

Lokalklimat
Det sjönära läget ger en dragning åt ett maritimt klimat med mer vind och fuktighet och mildare, framskjutna, årstider. När isen på Mjörn väl lagt sig blir
dock vinterklimatet torrare och kallare. Vindexponeringen är hög och under året dominerar sydvästoch västvindar. Lövekulle badplats, Mjörnvallsbadet, idrottsplatsen och fälten väster om Sörhaga är
hårt utsatta områden. De öppna ytorna i Lövekulle
och Skaveryd ligger mer skyddade vid sydvästliga
vindar. Det gäller även vid strandkanten åt norr, där
vågorna är lägre än vid Säveåns mynning. De skogs-

Sikt från camping, vintertid

klädda kullarna ger en viss vinddämpning jämfört
med vinden över sjön eller isen.

Området idag
Större delen av området är obebyggt och består av
öppna fält som omgärdas av lövskogsklädda kullar.
Det är en omtyckt plats av alingsåsare och används
framförallt för rekreation, men utgör också ett viktigt stråk mellan bostadsområdena i sydvästra delen av staden och stadskärnan. Flera föreningar är
aktiva i området och det finns bland annat en badstrand, idrottsplats, båthamn och camping. Några få
bostäder finns också inom området.

Markägoförhållanden
Huvuddelen av fastigheterna inom planområdet
ägs av Alingsås kommun. Alingsås IF äger fastigheten Sörhaga 1:4 med arena och tillhörande
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2. Tidigare ställningstaganden
Kommunens mål och vison
Mjörnstranden ska vara ett levande och tillgängligt
område för boende i området, för allmänheten och
besökare. Dessutom skapas utrymme för ca 550 nya
bostäder, marina, utveckling av campingområde
samt restaurang med mera som stimulerar till liv
och rörelse i området. Det ska finnas goda förutsättningar för föreningsliv att verka i området. Exploateringen anpassas till de lokala förutsättningar
och värden som bedöms vara viktiga för området.
Boendekvalitén kan bli mycket god med närhet till
sjön, grönområden och stadskärnan. Bebyggelsen
ska vara väl anpassad till terrängen och landskapet.
Värden som finns idag i form av exempelvis vattenkontakt och utblickar ska tas tillvara på och förstärkas samtidigt som nya kvaliteter skapas i området.
Området ska bjuda in till både avkoppling och aktiviteter för flera målgrupper. Det ska vara lätt att nå
området med cykel och att promenera från stadskärnan och stationen.

§ 24 2018.076 KS att förslag till detaljplanebeställning godkänns, att kommundirektören bemyndigas
att underteckna planavtal för framtagande av planprogram och vägutredningar för Södra Stadsskogen
och Södra Stadsskogsgatan, Mjörnstranden samt
Verksamhetsområde norr och Norra länken.
Planavtal tecknades 2019-03-19 mellan exploateringsavdelningen och samhällsbyggnadskontoret
angående planprogram för Alingsås, Mjörnstranden
(Dnr 2019.063/24 SBN-001).

Gällande planer

Program
Gällande program för området som är godkänd
av Byggnadsnämnden den 7 december (Dnr
2008-0823 211) syftar att bevara naturmiljö och
samtidigt skapa förutsättning för verksamheterna
att vara livskraftiga och skapa nya målpunkter för
att få ett tryggt och befolkat område. Programmet
innebär att bevara naturmiljön och lugnet i de
västra delarna av området och skapa områden för
aktivitet i nordost mot Sörhaga, Nolhaga park och
stadskärnan. I den nordöstra delen föreslås även
att naturområdena får mer av en parkkaraktär.
Programmet fokuser på en utveckling av tre platser
och att stärka banden mellan dessa.

Den långsiktiga visionen för Mjörnstranden är att
knyta området närmare staden och med tiden låta
området definieras som ett attraktivt sjö- och centrumnära område.

Detaljplaner
Området omfattas av flera gällande detaljplaner,
men i huvudsak två. Detaljplan 38 gäller för norra delen och detaljplan 47 för den mellersta delen
och utmed stranden till Mjörn (Alfhem, del av
stranden, camping och bad). Planerna anger i
huvudsak markanvändningen natur, idrott, friluftsområde, båtvarv, odling och hamnområde. Några
små utspridda områden är planlagda för bostäder.
Ytterligare detaljplaner som gäller inom området
är detaljplan 60 och detaljplan 60Ä (Mjörnvallen),
detaljplan 103 (bron över järnvägen), detaljplan

Planuppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 5 juni
2017 att ge positivt planbesked till att inleda planläggningsarbete för del av Sörhaga 1:1. Samhällsbyggnadsnämnden ansåg vidare att ett planprogram
för hela området kring Mjörnstranden bör tas fram
och beslutar därför att till kommunstyrelsen föreslå
att ett planprogram tas fram för området, där planläggningsarbete för Sörhaga 1:1 ingår.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2019,
8
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Översiktsplan
Större delen av programområdet ingår i ett område
som i översiktsplanen redovisas som sammanhängande område med värdefull natur för naturvård
och friluftsliv. Detta område rekommenderas även
utgöra en del av grönstrukturen. Öppna obebyggda
ytor rekommenderas utgöra jordbruksmark. Planen
redovisar tre nya mindre utbyggnadsområden. Befintlig camping och segelklubben redovisas som fritidsanläggningar. Översiktsplanen är en politisk viljeyttring som inte är juridiskt bindande. Görs avsteg
från översiktsplanen i efterföljande detaljplaneläggning krävs dock att skälen till avstegen redovisas och
motiveras.
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110 (gångpassage under järnvägen vid Alfhem),
detaljplan 145 (naturområde i nordöstra delen av
Lövekulle) samt detaljplan 164 (järnvägsområdet
vid ev. nytt stationsområde).
Tidigare utredningar
•
Lövskogsinventering (2019)
•
Geotekniska utredningar (2020)
•
Markundersökning (2012)
•
Översvämningskarteringar (MSB 2019
och SMHI 2020)
•
Bullerberäkning (utmed Västra stambanan)

Riksintressen, Natura 2000

Mjörn är av riksintresse för naturvården enligt miljöbalken. Västra stambanan är av riksintresse och
internationell betydelse för infrastrukturen. Området gränsar till Nolhagaviken som utgör ett Natura
2000-område med höga naturvärden.

Miljökonsekvensbeskrivning
Områdets storlek och komplexitet med flera motstridiga intressen medför att en miljökonsekvensbeskrivning sannolikt kommer att krävas i samband med detaljplanläggning.

Jordbruksmark

Idag nyttjas ca 13 hektar mark för att ta slåtter i
enlighet med nyttjanderättsavtal. Nyttjanderättens
ändamål var ett sätt att sköta området fram till dess
att Mjörnstranden bebyggs. Något annat bruk av
marken, så som odling eller liknande, är inte tillåtet. Innan nyttjanderättsavtalet upprättades år 2019
har området inte omfattats av jordbruk under lång
tid. Den totala arean jordbruksmark inom planområdet är 19,89 hektar, varav 9,33 hektar föreslås tas
i anspråk för exploatering enligt planprogramsförslaget.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. (MB 3 kap 4§) Med anledning
av att marken inom föreslaget planområde utgörs
av brukningsvärd jordbruksmark, som skyddas enligt 3 kapitlet 4 § Miljöbalken, behöver kommunen
påvisa att planerad markanvändning är av särskilt
allmänt intresse samt motivera varför den föreslagna lokaliseringen är den mest lämpliga.
Tillhörande planprogrammet finns en lokaliseringsutredning vars syfte är att utreda den mest
lämpliga platsen för att möjliggöra byggnation av
bostäder och utvidgning av befintliga verksamheter, utifrån vissa givna kriterier. I lokaliseringsutredningen har 13 stycken alternativa områden
identifierats som överensstämmer med de två
urvalskriterierna; Inom tre km från stationen och
Stort nog att inrymma minst 250 bostäder och
minst 400 000 m2. Varje lokaliseringsalternativ
har jämförts och bedömts utifrån uppsatta bedömningskriterier för att tydligt redovisa kommunens
ställningstaganden avseende den mest lämpliga
lokaliseringen.
Efter noga överväganden av de 13 lokaliseringsalternativ bedöms Mjörnstranden vara det område
som bäst lämpar sig för exploatering av bostäder
och att det inte finns några alternativa lokalise-

Kartan visar jorbruksmarken inom planområdet
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ringsområden som är bättre lämpade. Resultatet
grundar sig i att Mjörnstranden stämmer överens
med översiktsplanens intentioner, hur området anpassar sig till befintlig bebyggelse och bidrar till en
naturlig förtätning av staden samt att området har
goda möjligheter för att ansluta sig till och bygga ut
befintlig infrastruktur. De kommunala markägoförhållandena lämnar en god förutsättning för en
hållbar genomförandeekonomi för exploateringen.
Eftersom bostäder anses vara ett väsentligt samhällsintresse är kommunens slutsats att möjliggörandet av nya bostäder på Mjörnstranden överstiger
intresset för att bevara den aktuella jordbruksmarken. Alingsås kommun anser att ianspråktagandet
av jordbruksmark som planprogrammet avser är
av mindre omfattning och att exploateringen är
varsam och tar hänsyn till bevarandet av jordbruksmark.

Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid
hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Stora delar av Mjörnstranden omfattas av strandskydd. För upphävande eller dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl enligt miljöbalken 7
kap. 18 c §. Inom aktuellt programområde är strandskyddet upphävt för delar av Lövekulle camping, Alfhem och kring Mjörnvallen, dvs mellan Säveån och
järnvägen. I övrigt gäller 300 meters strandskydd
kring Mjörn och 100 meter vid Säveån. Om gällande planer ersätts inträder strandskyddet igen. Om
strandskyddet ska upphävas eller söka dispens från
måste det prövas på nytt mot nu gällande regler.

Strandskyddet inom planområdet

Fågelperspektiv från Mjörnen
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Programförslagen bygger på en utveckling av
verksamheter i de befintliga aktivitetsområdena vid

Lövekulle campingen, Alfhem och Mjörnvallen.
Dessa områden beskrivs i den tidigare fördjupade
översiktsplanen för att få en sammanhållen ändamålsenlig stadsstruktur i enlighet med målbilden i
strategierna för staden. Programförslagen innebär
att grönområden bevaras och säkerställs genom
kommande detaljplan, samtidigt som en utveckling
planeras i ovannämnda områden.
Undantag eller dispens från strandskyddsbestämmelserna kommer att behövas för att utveckla och
förbättra allmänhetens tillträde till strandområdet
och sjön, utvidga bebyggelsen vid Sörhaga, utveckla
Lövekulle camping samt området söder om småbåthamnen.

Vattenverksamhet

Fågelperspektiv över området

Arbeten i ett vattenområde, som att bygga en pir,
brygga eller muddra, kallas vattenverksamhet. För
att få göra arbeten i eller nära vatten, kan det krävas
både dispens och tillstånd enligt miljöbalken och
annan lagstiftning.
Några av de anläggningar och åtgärder som föreslås
i detta planprogram kräver anmälan eller tillstånd.
Detta sker dock inte inom ramen av detta planprogram utan i samband med upprättande av efterföljande detaljplaner.
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3. Förutsättningar
Landskap och topografi
Programområdet utgörs av ett vackert och öppet
landskap som fortsätter ut över sjön Mjörn. Karaktären bygger på öppna åkerfält och lövskogklädda
kullar. Området är storskaligt med stark vattenkontakt och fina utblickar. Det ligger lättillgängligt för
ett stort antal människor och det är svårt att hitta
öppna områden i samma storleksordning, och i
kombination med en sjö, i andra delar av staden.
Planområdet är utsträckt med ett smalt mittparti
mellan sjön och järnvägen. Området avgränsas
i landskapet tydligt av järnvägen, Säveån, Mjörn,
lövskogkullarna och bebyggelsen vid Lövekulle.
Programområdets västra del utgörs av bergiga kullar täckta av hedekskog med inslag av tall. Andra
träslag som förekommer är björk, gran, asp, sälg,
rönn och bok. Brynzonen är i allmänhet kort med
litet inslag av buskar. De mellanliggande öppna
lerjordarna har tidigare fungerat som åker- och
betesmark.

ten tidigare dominerats av klibbal.
Från strandkanten och söderut finns ett trattformat
öppet grönområde, som avgränsas av lövskogkullarna samt korsas av Badplatsvägen. Marken är
svagt sluttande åt norr, det vill säga mot Mjörn.
Strandgården omgärdas av en vacker skogsklädd
kulle som domineras av ek och söder om kullen
finns en åkerholme med bland annat sälg, tall, ek,
gran och björk. Vid småbåtshamnen finns mindre
träd och buskage, varav ett träd syns på långt håll,
en sk knäckepil. Utmed strandstigen står en oxelrad, som har växt till sig dåligt, troligtvis på grund
av att området är relativt blött. I strandzonen, öster
om småbåtshamnen, finns gott om vegetation även
om området är gallrat och sikten mot sjön är bra.
Bland annat finns salixbuskar, klibbal, björk, rönn,
hägg, alm, ek, ask och tall och vid badstranden står
framförallt lövträd såsom björk och alm. Utmed
stranden finns det gott om vass, bortsett från badstränderna där det är gallrat.
Sikt över Lövekulle Ängar med Mjörn i bakgrunden

Lövekulle badplats är ett värdefullt naturområde
med parkkaraktär beskrivit i Länsstyrelsens inventering ”Natur i Älvsborgs län” från 1976. Flera stora
ekar växer vid badplatsen och söder om strandområdet ligger en bergås med ekskog. Skogarna i Lövekulle är av klass 3 på en tregradig skala, där klass
1 utgör det högsta värdet. Majoritet av lövskogarna
i kommunen är av klass 3. Enskilda träd är utpekade som skyddsvärda av Länsstyrelsen. Ett minne
från andra världskriget finns vid badplatsen. Detta
var en plats för att gömma flygplan. Lövekulle
camping har ett attraktivt läge vid stranden, delvis
på utfylld mark. I strandzonen öster om campingen
växer ett parti av klibbalar, som ger en fin silhuett
vintertid. Troligtvis har större delen av strandkan12

Planprogram för Mjörnstranden

Området väster om bebyggelsen i Sörhaga är öppet
och består av gamla åkerfält. Det är i stort sett plant
med en svag stigning mot järnvägen. Det finns
ett sankmarksområde och raka diken som löper
mellan åkrarna. Vattnet rinner till från Stadsskogen
ner i en stor dalgång vid Kavlås. Piren som skärmar
av Säveåns utlopp från badstranden, erbjuder en
möjlighet att komma längre ut.

Landskapsupplevelser
Mjörnstranden innehåller flera större naturrum
med tydliga rumsbildningar som ger starka landskapsupplevelser. Den trattformade dalgången vid
Lövekulle är en mycket tydlig rumsbildning som
sluttar ner mot Mjörn. Naturrummens väggar, dvs
skogskanterna, är viktiga för upplevelsen. De flesta
av kullarna är idag delvis bebyggda, men skogsbrynen har sparats.
Det öppna landskapet ger möjlighet till utblickar
över sjön och det böljande landskapet. Utsikterna
får framförallt från vägen och inte från bergen, på
grund av tät skog. Klippan vid Lövekulle badplats
och piren är bra utsiktsplatser åt flera vädersträck.
Många upplever Mjörnstranden varje dag när de
färdas genom landskapet på olika sätt. Från Sörhaga kan Mjörn skymtas genom den relativt glesa
busk- och trädridån. Från platser i Stadsskogen, till
exempel från gång- och cykelvägen som ansluter
i Alfhem, möts av sjön. Tågresenärer har också en
vacker utsikt över landskapet. Säveån är ett spännande rum att färdas i eller promenera längsmed.
Området har flera landmärken som syns på långt
håll och som underlättar orienterbarheten. Ensamliggande hus som Strandgården och de röda
ladugårdsbyggnaderna är tydliga landmärken i
området, de senare särskilt för att kunna orientera sig från sjön. Det finns element som uppfattas
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som barriärer i landskapet, särskilt järnvägen med
den 3-4 meter höga banvallen är mycket påtaglig.
Järnvägen skär av dalgången från Stadsskogen och
Kavlås mot Sörhaga, men eftersom den har funnit
sedan 1855 så kan den idag betraktas som en del av
kulturlandskapet.
Mjörns vatten kan ses som en frihet eller barriär,
inte minst när det är högvatten. De högsta vattenstånden förekommer i januari och februari månad.
Säveån utgör också en barriär att ta sig över. Åkrarna och kullarna är inte omöjliga men relativt svåra
att passera genom och framkomligheten varierar

med årstiden. För att ta sig fram till fots gäller det
att följa vägarna eller stigarna på kullarna. Privattomter, campingplatsen och Mjörnvallen kan även
uppfattas som barriärer.

Sociotopvärdena
Sociotopkartan för Mjörnstranden visar en nulägesbild av människors användning och upplevelse av de
platser och grönområden inom Mjörnstranden och
runt omkring som är tillgängliga för allmänheten.
Användningen och upplevelserna av platserna redo-

visas i kartan genom så kallade sociotopvärden.
Mjörnstranden har idag många sociotopvärden och
är redan idag en av Alingsås mest värdefulla platser
utifrån kvalitet på park/naturområde, och utifrån
ett socialt perspektiv. De befintliga sociotopvärden
som har identifierats är bad, båtliv, sällskapslek, utblick, promenad, motion, picknick, naturupplevelse
och vattenupplevelse. Värdet bollspel och till viss del
evenemang finns också i området.
Planprogrammet syftar till att skapa möjlighet för
fler besökare, bryggor, lekplats, med mera vilket

Sociotopkarta över Mjörnstranden
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även tillför värdena mötesplats och lekplats och
kanske också evenemang. Detta tillsammans med
att flera av ovan beskrivna värden stärks, som exempelvis motion (utegym och fler typer av motionsmöjligheter samt fler ställen att motionera på) båtliv
(fler båtar, bryggor, finare och tydligare klubbhus
med synlig verksamhet, kajak) bad (kallbadhus,
tillgänglighetsbad, fler bryggor och stränder) samt
evenemang (stora gräsytor, bollspelsytor, båtevenemang), gör att områdets attraktivitet ökar än mer.

Biotopskydd
Det finns inget biotopskydd på diken vid Sörhaga
(enligt avbruten detaljplan vid Poppelgatan).
Om det visar sig i kommande naturvärdsinventeringar att det förekommer hotade arter i området,
kommer programmet föreslå att dessa områden bevaras.

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
Statusen för vatten får inte försämras. Mjörn är recipient i första eller andra hand för dagvatten från hela
programområdet. Det är därför viktigt att rening av
dagvatten utformas på ett bra sätt. Utformning av
bryggor och spänger bör anpassas för att inte påverka området negativt, där till exempel konnektivet till
närområdet kan påverkas om det blir stora ingrepp.
Eftersom det är ett mindre antal bryggor och spänger väntas inte dessa parametrar påverkas negativt.
Den översiktliga bedömningen är planen inte kommer försämra enskilda kvalitetsfaktorer eller äventyra möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Naturvärden
En naturvärdesinventering daterad 2020-01-31 har
utförts som underlag för planprogrammet.
Ett område i norra delen av programområdet
(playa Mjörn, piren, Mjörnvallen) klassas ha mycket höga naturvärden och nordligaste delen (vid
bron över Säveån) har det högsta naturvärde.
En lövskogsinventering gjordes 2012.
Ett antal skyddsvärda träd finns utpekade i området. Dessa står främst i anslutning till campingen/
badet.
Samlad naturvärdesbedömning
De högst klassade naturvärdena i det inventerade området är alla knutna till kullarna med äldre
lövskog i sydväst. Lövekulle ekskog och Lövekulle
badplats ligger på gränsen till högsta naturvärde.
Både helheten av ädellövskog och alla enskilda
gamla grova träd måste värderas högt ur bevarandesynpunkt. Värdet förstärks av att området ligger
inom en utpekad värdetrakt för skog, där särskilt
ekskogar av olika slag omnämns som värdefulla.
För flera av områdets rödlistade arter är egenskaper i landskapet avgörande, såsom mängden äldre
lövskog för mindre hackspett, bryn och våtmarker
för bivråk, hassel för nötkråka och sandmark och
rikblommande miljöer för vilda pollinerare.
Mjörns vattenmiljö har inte inventerats, men stränder är alltid viktiga för sjöars ekologi. Strandlinjen
inom området är delvis starkt påverkad av utfyllnader, men några viktiga strandavsnitt har beskrivits.
Tiden på året har inte medgett någon inventering
av groddjur, men ett antal möjliga lekvatten har
pekats ut.
Förutom att området hyser två badplatser och en
småbåtshamn utgör det ett populärt strövområde.
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1. Buskmarker vid Poppelgatan
Buskmark och trädrader på f.d. åkrar. Ohävdsgräs
och rikligt med hagtornsbuskar. Successionsstadium av värde för fjärilar och andra pollinatörer.
Ett lätt meandrande buskomgärdat dike med bra
vattenföring rinner genom området och kan vara
av värde för groddjur eller vandringsfisk. Diket
omfattas av generellt biotopskydd för småvatten.
Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
2. Tomter med grova träd vid Alfhem
Två tomter med gott om grova lövträd, varav två almar (CR) Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
3. Stadsskogens norra dammar
Nyanlagda dagvattendammar i öppet landskap modellerat med åkerjord. Troligen av värde för grodlek
på södra sidan järnvägen. Naturvärdesklass 4 - visst
naturvärde
4. Bergkulle vid Badplatsvägen
Bergkulle bevuxen med hedekskog som neråt sluttningen i norr övergår i örtrik ek-hasselskog. Flera
grova ekar finns, liksom gott om naturvårdsarter;
skogsbingel (S), rostfläck (S), guldlockmossa (S),
blanksvart trämyra (Ö). Naturvärdesklass 2 - högt
naturvärde
5. Ädellövskog kring Skaverydsvägen
Bergkullar med ädellövskog av varierande typer;
hedekskog, bokskog, ek-hasselskog, ek-tallblandskog. Grova ekar, bokar och tallar förekommer,
liksom rena hasselbestånd. Påträffade naturvårdsarter: fällmossa (S), klippfrullania (S), rostfläck (S).
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
6. Lövekulle ekskog
Bergkulle med ek- och blandskog, Längs sluttningarna hedekskog med innehåll av grova ekar.
Övergår gradvis mot tall- och eller grandominans
på höjden. Stort innehåll av gamla och grova ekar,
men här finns även gammal tall och gran. Signalar-

terna fällmossa (S), guldlockmossa (S) och stor ärgmossa (S) påträffades. I skogsområdets fortsättning
västerut är även ekskinn (NT), lunglav (NT) och
skrovellav (NT) påträffade. Mindre hackspett (NT),
gröngöling (NT) och spillkråka (NT) är regelbundet noterade. Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
7. Lövekulle badplats
Park med mer eller mindre glest ställda grova ekar,
varav ett antal är jätteträd med mer än metergrova
stammar, vida kronor och välutvecklad skorplavflora. Signalarterna fällmossa (S), guldlockmossa
(S) och gulpudrad spiklav (S) påträffades. Mindre
hackspett (NT), gröngöling (NT) och spillkråka
(NT) är regelbundet noterade. Kombinationen av
klippta gräsytor och sandstrandens strandprocesser
kan ge förutsättningar för en intressant sandmarksflora och -fauna i marginalområden. Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
8. Strandskog vid Lövekulle camping.
Ung till medelålders strandsumpskog av främst al
och hägg nedom vägbanken. Av betydelse främst
som födoproducent för småfåglar, däribland mindre hackspett (NT). Naturvärdesklass 3 - påtagligt
naturvärde
9. Båthamnsvassarna
Brett bälte med vassar och strandkärr nedom
konstgjord högvattenlinje (vägbanken). Särskilt de
yttre vassarna har betydelse som födoproducent
och boplats för små- och våtmarksfåglar. Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
10. Bollplanstranden - södra
Smal landstrandzon mellan vägbanken och sjön,
dominerad av videsnår och vass. Av visst värde som
födoproducent och boplatser för Mjörns insekter
och småfåglar. Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
11. Bollplanstranden - norra
Heterogen strandskog med levande och döda alar,

Avgränsade naturvärdesobjekt; klass 4 = Visst naturvärde, klass 3 = Påtagligt naturvärde och klass 2 = Högt naturvärde.

videsnår, vassar, högörter och lövuppslag. Av visst
värde som födoproducent och boplats för norra
Mjörns rika mångfald av insekter och småfåglar,
däribland mindre hackspett (NT). Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
12. Playa Mjörn
Sandstrand och park med relativt gles ställda,
grova, parkskötta alar, björkar och tallar på sand/
siltsediment. Kombinationen av klippta gräsytor,
tramp och sandstrandens strandprocesser kan ge
förutsättningar för en intressant sandmarksflora
och pollinerarfauna i marginalområden. NaturvärSida 21 av 607

desklass 3 - påtagligt naturvärde
Rekommendationer
- För alla nämnda rödlistade fåglar gäller enligt
Artskyddsförordningen att bo- och viloplatser inte
får förstöras så att artens bevarandestatus i området
försämras. Detta måste tas hänsyn till i planeringen.
- Kommunen bör innan eventuella exploateringar
utreda det generella biotopskyddet, då det finns
både småvatten, stenmurar och åkerholme i området.
- Gamla, grova eller ihåliga träd har ofta myckPlanprogram för Mjörnstranden
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et stora värden. Det kan därför vara lämpligt att
särskilt inventera och värdebedöma gamla och
grova träd, så att dessa kan bevaras vid en eventuell
exploatering.
- Miljöer för pollinerande insekter kan finnas vid
de två sandstränderna, men även på fler håll. En inventering av vilda pollinerare eller miljöer för dessa
skulle kunna ligga till grund för både detaljhänsyn
och restaurerings/kompensationsåtgärder.

Kulturvärden
De utpekade kulturmiljöerna utgör platser som på
ett tydligt sätt bär spår av det liv som har levts på
platsen tidigare.

gjorts inom programområdet. Dessa tillsammans
med kompletteringar som gjorts inom områdets
sydvästra del bedöms vara tillräckligt underlag för
planprogramet. I kommande detaljplanearbete behöver noggrannare geotekniska utredningar göras.
Programområdet ingår i låg- och normalriskområden för markradon.
Sveriges geotekniska institut har gjort en översiktlig
kartering över stabilitetsförhållandena i tätorten.
Karteringarna redovisar att närmare undersökningar behöver göras vid större förändringar dels i
ett område mellan Lövekulle, Mjörn och järnvägen

GC-entré
Motortrafik-entré

Sörhaga 1:4 (objektid 3222). Entrén/portalen till
Mjörnvallen
Lövekulle 1:2 (objektid 1242). Före detta stationshus vid Alfhem med rikt utformade snickerier som
fönsterfoder enligt Byggnadsinventering i Alingsås
kommun 2010
Lövekulle 1:3 (objektid 1241). Välbevarad och
tidstypisk villa från 1960-70-talet enligt Byggnadsinventering i Alingsås kommun 2010
Lövekulle 1:23 (objektid 1588, Strandgården, Stor
kvadratisk gråmålad villa från 1909. Huset är utpekade som kulturhistorisk byggnadd enligt Byggnadsinventering i Alingsås kommun 2015.
En registrerad fornlämning finns inom området.
Det är fyndplats för flintredskap vid badplatsen i
Lövekulle.

Geoteknik, radon
Flera geotekniska undersökningar har tidigare
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Kartan visar trafikflödet inom området
Sida 22 av 607

samt vid Mjörnvallen, mellan Lövekullevägen och
Säveån. Jordlagren kring Säveån består av någorlunda löst lagrad sand och silt med inslag av lera
och organiskt material. Djupet till fast botten är
stort, det vill säga mer än 50 meter. Vid lersluttningarna närmast Mjörn är markens bärighet
genomgående relativt dålig. På ängarna upp mot
järnvägen är grundförhållandena något bättre. I
området väster om Sörhaga, mot Mjörn är marken
i stort sett plan. Marken mellan Lövekullevägen
och järnvägen består av fastare lerlager. Belastning
upp till 1-2 t/kvm kan påföras utan risk för markbrott eller skadliga sättningar. Även högre laster

kan antagligen accepteras, men kräver detaljstudier.
Det finns även ett område med sankmarkskaraktär
som har lösa lerlager. I Alfhem har undersökningar
gjorts framförallt för småbåtshamnen och området
västerut. Strandområdet består av några partier
med lösa lerlager och marken sluttar mot sjön. En
särskild stabilitetskontroll krävs innan ingrepp görs
i marken. Sannolikt får inte alltför stor belastning
tillföras. För övrigt består marken av något fastare
lerlager. I dessa områden kan belastning upp till 1-2
t/kvm tillföras utan risk för markbrott eller skadliga
sättningar. Även högre laster kan antagligen accepteras, men kräver detaljstudier. Vid tidigare uppförande av båthus i hamnen gjordes bedömningen att
husen kunde uppföras om de tålde sättningar och
att grunden kunde justeras i efterhand. Närmare
järnvägen är det fastare mark med goda grundläggningsförhållanden.

Bebyggelse

Lövekulle ängar

Mjörnstranden används framförallt för rekreation
som promenader, bad, sport och vattenaktiviteter.
Det fi nns ett fåtal privatbostäder i området men
även föreningar, med intressen framförallt kopplade till sport och båtliv.
Andra föreningar med djur-, natur-, fiske-, och
sjöintressen använder sig av också av området.
De föreningar som har lokaler i programområdet
är Alingsås idrottsförening, Alingsås Segelsällskap,
Alingsås Sjöscouter och Mjörns Motorbåtsförening.
Strax utanför området finns också Mjörns Ångbåts
förening.

Lövekulle
Lövekulle badplats med strand, bryggor och klippbad, ligger längst västerut i programområdet. Ytterligare västerut ligger ett par privatbostäder utmed
vattnet. Badplatsen omges av en campingplats, med
servicebyggnader, övernattningsstugor, tält- och
husvagnsplatser.
Det finns även parkeringsplatser tillhörande
badet och campingen. Badplatsvägen leder till
Lövekulle camping och Fritidsvägen till Lövekulle
bostadsområde. Vid vägens slut fortsätter en stig
till Svallåsudde och Lövekulle. Öster om campingen finns stora öppna fält, som årligen slås.
Strandgården är en förre detta privatbostad som
ligger inbädad i en lövskogklädd kulle. Den har
tidigare bland annat fungerat som pensionat och
finns med i Älvsborgs länsmuseums kulturhistoriska inventering från 1977.
Huset, som är byggt 1909, 1 1/2 plan och med en
variationsrik träfasad. Byggnadnen är ett bra exempel på förra sekelskiftets träpanelsarkitektur och på
den tidens rekreationsanläggningar.

Trafikkartan visar antaganden om hur biltrafiken fördelas samt förslag på åtgärder
Sida 23 av 607
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I närheten av järnvägen i den sydvästra delen av
programområdet finns ytterligare en lövskogsklädd
kulle med privatbostäder, varav en ingår i programområdet. Huset är nyuppfört, från Alingsås Trähus,
runt 2005. Det är väl anpassat till befintlig bebyggelse i nationalromantisk stil.

Skaveryd och Alfhem
En vacker stenmur delar upp ängsytorna mellan
Alfhem och Lövekulle. Alingsås Segelsällskap har
funnits i området i ca 140 år och förfogar över
hamnområdet.
Segelbåtarna förvaras delvis i hamnen samt i
byggnader i närheten av järnvägen. Två äldre
ladugårdsbyggnader används bl a för förvaring av
båtar. Byggnaderna, som en gång i tiden tillhört
”Villa Sjökulla”, utgör tydliga landmärken i området. Runt om finns fl era mindre båtskjul uppförda
från 1950-talet och framåt. Området upplevels ha
en brokig karaktär.
Kartan illustrerar saknade länkar för cykel mot Nolhaga och Sörhaga (blå streckad linje). Röda streck illustrerar dagens gcvägar. Dessa varierar i kvalitet och motsvarar inte alltid dagens krav på god standard.

I Alfhem ligger två permanenta bostadshus. Den
större villan, ”Villa Sjökulla” uppfördes 1919 och
byggdes bl a om 1929. Huset är i nationalromantisk
stil, i 1 1/2 plan med brutet tak. Det är tidstypiskt
och är skyddat i gällande detaljplan. Framför villan
finns ett öppet grönområde som tidigare använts
som hästhage.

Trafikmiljön förbi Mjörnvallen är otrygg för gående och
cyklister och behöver utvecklas.
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Den andra permanentbostaden ligger strax väster
om Villa Sjökulla och är från 1950-talet. Ett bra
exempel från sin tids ”kataloghus”, HSB Borohus i
vit mexisten, 1 1/2 plan och välbevarat med tidstypiska detaljer. Intill ligger en sommarstugan som
är en mindre torpstuga uppförd kring sekelskiftet.
Detaljerna är tidstypiska.
Sida 24 av 607

Sörhaga och Mjörnvallen
I norra delen av programområdet, vid Säveåns
mynning, går en pir ut i Mjörn. Ytterst på piren
finns en grillplats och en mindre fyr. Via en gångoch cykelbro ansluter strandpromenaden från Nolhaga park till Mjörnstranden. Intill brofästet fi nns
ramper för iläggning av båtar, och på motsatt sida
av ån, finns några bänkar som är en populär och
skyddad plats att sitta på och titta på båtlivet i ån.
”Playa Mjörn” är en smal sandstrand som är mycket välbesökt sommartid. Det är långgrund badplats.
På stranden finns beachvolleybollplan och grillplatser. Utmed stranden går en bilväg kantad av

parkering.
Alingsås idrottsförening (AIF) ligger parallellt med
badstranden. Vid viss vindriktning (inte den förhärskande) kan dofter kännas från Nolhaga reningsverk,
som ligger nordost om ån. Alingsås idrottsförening
har, tävlings- och träningsplaner, för både fotboll
och friidrott, mellan Mjörn och Säveån. Söder om
Lövekullevägen ligger ytterligare en fotbollsplan,
beachvolleybollplaner samt parkering. Mjörnvallen
är en av Sveriges bäst bevarade idrottsplatser från
tidigt 1900-tal. Entrébyggnaden, utmed Lövekullevägen, uppfördes 1915 och byggdes om 1935, då
den även fick sin nuvarande grön-vita färgsättning.
Läktaren är byggd i trä och har plats för 300 personer. Den flankeras av två branta trätrappor som
leder upp till läktarpartiet. Läktaren har glasade sidor som vindskydd och pulpettak. Sidopartierna är
klädda med stående locklistpanel medan baksidan
är täckt med eternitplattor. Det finns även en klubbstuga, måltorn och omklädningsrum som kom till
under 1990-talet.
Utmed Lövekullevägen ligger bebyggelse som
innehåller bostäder, vårdboende och en verksamhet, i närheten av båtklubbarna.

Entréer och gator
Det finns få entréer till området, där biltrafik tar sig
till Mjörnstranden via Sörhaga eller från Stadsskogen. Fotgängare och cyklister kan utöver dessa vägar också ta sig över Säveån via Mjörnvallsbron eller
genom tunneln vid Alfhem.
Lövekullevägen löper genom Mjörnstrandsområdet
och är en huvudgata i stadens trafiknät, tillsammans
med bland annat Viktoriagatan och Stadsskogsgatan. Tidigare var Lövekullevägen den huvudsakliga
vägen mot Lövekulle och Skår från centrum, men
sedan 2007 finns en överfart över järnvägen till
Stadsskogsgatan, vilken i förlängningen ansluter till

E20. Trafiken till campingplatsen skyltas via Stadsskogsgatan.
Lövekullevägen är en vacker väg att färdas utmed
genom landskapet, samtidigt som den effektivt skär
av kopplingen till vattnet väster om Sörhaga. Badplatsvägen leder till Lövekulle camping, badplats
och till ett bostadsområde vid Lövekulle. Befintlig
korsning Badplatsvägen/ Lövekullevägen har mycket dålig sikt, och även korsningen mellan Lövekullevägen och Skaverydsvägen har siktproblem.
På sträckan mellan motorbåtsklubben och Poppelgatan har Lövekullevägen två avsmalningar där det
inte finns plats för mötande trafik. På grund av bristande utrymme finns inte möjlighet att ta bort avsmalningarna.
Parkering finns idag huvudsakligen vid Mjörnvallen
och vid Lövekulle camping.

Trafik

gatan för att ta sig till och från lasarettet, eller andra
trimningsåtgärder för att nyttja befintligt system optimalt.
Befintliga gång- och cykelvägar genom Nolhaga och
Sörhaga som leder till området behöver utvecklas.
Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för barn
och ungdomar att ta sig till området på egen hand.
Mobilitetslösningar kan vara nödvändiga för att få
en fungerande trafiksituation i området. Dessa kan
kan innefatta bilpooler, förbättrade gång- och cykel
vägar som leder till Mjörnstranden, parkeringslös
ningar samt översyn av hastighetsnivåer med mera.
I översiktsplanen föreslås en framtida pendeltågstation i Stadsskogen-Lövekulle. Frågan behöver
dock prioriteras av Västra Götalandsregionen och
Trafikverket. Utbyggnad av en station förutsätter vidare att Västra Stambanan byggs ut med fyra spår.
Ett stationsområde föreslås ingå i avgränsningen för
planprogrammet men blir inte en avgörande del för
att kunna bygga mer i området.

Trafiken på Viktoriagatan är som störst närmast
Västra Ringgatan och avtar påtagligt efter lasarettet där mindre än hälften av trafikmängden kvarstår. Efter Poppelgatan har ytterligare 50 procent av
trafiken försvunnit och framme vid Mjörnvallen är
det ca 1000 fordonspassager per dag. Med hänsyn
till trafikmängd så bedöms det finnas utrymme att
hantera ytterligare trafikökning i den västra delen.
Den trafikökning som följer av att området tillgängliggörs mer för allmänheten och på grund av exploatering med bostäder och verksamheter kommer
att medföra en högre belastning på Viktoriagatan
i Sörhaga som redan idag är högt belastad i delen
närmast västra Ringgatan. Trafiken kommer även i
framtiden i första hand nyttja befintlig infrastruktur.
Ett sätt att avlasta Viktoriagatan kan vara att möjliggöra för trafik att även använda sig av södra StrömSida 25 av 607
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Transporter av farligt gods
Länsstyrelsen beslutade 2006 att anta en policy för
markanvändning intill transportleder för farligt
gods. Zonerna har inga fasta gränser utan hänsyn
måste tas till förhållandena på varje plats. En riskstudie bör göras i samband med detaljplan för nya
byggrätter för att fastställa lämpligt avstånd från
Västra Stamabanan. Befintlig bostadsbebyggels i
Alfhem ligger cirka 50 meter från järnvägen.
Planområdet ligger inte vid någon av vägarna E20
och R42 som länsstyrelsen rekommenderat som
färdvägar för genomfartstransporter med farligt
gods

Enligt riskutredningen som tagits fram kan det vara
möjligt att placera bebyggelse närmare järnvägen
än 50 meter. Detta bör dock utredas i detaljerad
riskanalys med beräkningar på samhällsrisk och
individrisk samt utifrån förutsättningar för berörd
verksamhet.
För att minska skyddsavstånden (beskrivet i avsnitt
3) föreslås följande åtgärder (a-d).
a) Ventilation eller friskluftsintag ska placeras tak
eller på fasad som inte vetter mot riskkällan (Västra
Stambanan).
b) Huvudentré placeras bort från riskkällan (Västra
Stambanan).
c) Fasad som vetter mot riskkällan (Västra Stambanan) ska utföras i obrännbart material (lägst
brandklass A2-s1, d0) alternativt i brandteknisk

klass EI30.
d) Det ska vara möjligt att utrymma bort från riskkällan (Västra Stambanan).

Buller
Hela programområdet påverkas mer eller mindre
av trafiken på järnvägen. En utbyggnad enligt programförslaget kommer att kräva bullerdämpande
åtgärder för den planerade bostadsbebyggelsen,
med tanke på närheten till Västra Stambanan och
det öppna landskapet. Detta hanteras bla. genom
bullerskydd, utformning och placering av bostäder.
Byggnader närmast spåren behöver exempelvis vara
högre än de övriga.
En utredning kommer krävas för att visa på åtgärdsförslag och om riktvärden klaras. Vid framtagande
av detaljplaner ska även en utredning av hur de befintliga områdena längst med Viktoriagatan kommer att påverkas av buller från trafik på grund av
den kommande bebyggelsen. Bullerpåverkan bör
hanteras övergripande om planprogramområde delas i flera detaljplanarbeten.
Bullerstörningar som kan uppkomma i samband
med båthamn sker främst under båtupptagningsoch sjösättningssäsong. Det är främst arbetsmaskiner som lyfter och drar båtarna till och från uppställningsplatser och handverktyg som används till
reparationer och underhåll av båtarna till exempel
slipmaskiner och högtrycksspolning som skapar
bullerstörningar. Underhåll och reparationer av fritidsbåtar sker främst på helger och kvällar under
sommarhalvåret.

Skyddsavstånd och åtgärder
för Mjörnstranden i Alingsås
kommun. Avståndet mäts
från närmaste spårmitt.
Riskutredning Mjörnstranden
Alingsås 2020
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Teknisk försörjning
Befintlig bostadsbebyggelse inom programområdet
ingår i kommunens verksamhetsområde för dricks-

vatten och spillvatten. Norra delen av området
vid Sörhaga ingår även i verksamhetsområde för
dagvatten. Planens genomförande medför att verksamhetsområdet behöver utökas. Mjörnstranden
ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp.
Vatten och avlopp är utbyggt inom hela programområdet. Tryckavlopp finns från Lövekulle camping till Nolhaga reningsverk. Befintliga VA-ledningar till Lövekulle camping kommer förmodligen
att behöva byggs om ifall verksamheten utökas.
Campingen, samt några enskilda bostadsfastigheter sydväst om campingen, är i dag anslutna till
en tryckavloppsledning som har förbindelsepunkt

till det allmänna VA-nätet vid Mjörnvallsbron och
till en renvattenledning med förbindelsepunkt vid
Alfh em. I samband med att ledningarna uppgraderas bör tryckavloppsledningen anslutas till det
allmänna VA-nätet vid Alfhem. Detta gäller även
ny tryckavloppsledning från verksamheten i småbåtshamnen. Inom torgområde söder om Mjörnvallen finns en befintlig spillvattenledning som kan
behöva flyttas vid eventuell byggnation i området.
Föreslagen bebyggelse för verksamheter och bostäder är möjliga att ansluta till allmänna VA-nätet.
VA-utredning görs i samband med detaljplaneläggningen. I kommande detaljplan behöver områden
för allmänna ledningar, säkras inom kvartersmark.
Detta gäller främst i områden för servering, bostä-

Kartan visar tågbuller i området

der, service med mera längs med Lövekullevägen i
anslutning till Sörhaga.

Hälsa och säkerhet
Programförslaget kommer inte att innebära att
någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken överträds. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar
(PM10) och ozon i utomhusluft. Den nya exploateringen medför endast en ringa ökning av trafiken
vilket innebär att buller och avgaser inte kommer
att öka nämnvärt. Avgaser från bensin- och dieselmotorer uppkommer vid tomgångskörning, båtoch persontransporter samt laddning av ackumulatorer i hamn. Utsläpp till luft av flyktiga organiska
lösningsmedel kan ske i samband med tvätt och
målning av båtar.

Miljöpåverkan från omgivningen
Vid Nolhaga reningsverk är åtgärder utförda som
minimerar risken för luktstörningar. Inom ett avstånd på 200 m kan finnas viss risk för spridning av
bakterier från reningsverket. Regelbundna provtagningar görs vid kommunens badplatser. Vattenkvalitén är tjänlig för badplatserna inom programområdet men för ”playa Mjörn” har anmärkningar gjorts.
Inget av proverna har visat på otjänligt badvatten
men stranden har haft sämre kvalité än andra badplatser i Mjörn. Det kan finnas flera förklaringar till
detta som tex långgrunt vilket gynnar bakterietillväxt, vattenströmmar, många badande, hundar och
gott om sjöfågel. Till detta hör även att proverna tas
några meter ut i vattnet, där det är grunt och dålig
genomströmning. Detta har uppmärksammats och
nya provtagningar kommer att göras inför nästa
badsäsong.
Sida 27 av 607
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Resultatet av det pågående programarbetet bedöms
inte påverka förutsättningarna för vattenkvalitén
vid ”Playa Mjörn”. Om muddring blir aktuellt bör
det utredas i vilken utsträckning det kan påverka
vattenkvalitén.

Barriärer
Västra stambanan är en barriär i området och i takt
med att trafiken genom åren har ökat på järnvägen
så har den effekten förstärkts. Järnvägen ligger dock
väl placerad i landskapet och upplevs inte så tydligt
som att den bryter upp staden.
Säveån är en självklar tillgång för staden men skapar också en uppdelning mellan de norra och södra
delarna
Bilar och bussar kan korsa järnvägen på bron mellan Stadsskogen och Lövekulle samt i viadukten på
Västra Ringgatan. Däremellan är det ca 2,7 km.
Gående och cyklister har några fler passager. Mellan Lövekullebron och gång- och cykeltunneln vid
Alfhem är det 960 m (faktiskt avstånd) och 705 m
fågelvägen. Mellan Alfhem och tunneln i Swedenborgsgatans förlängning är det 1340 m (faktiskt
avstånd) och 940 m fågelvägen.
Nolhaga park och Mjörnstranden/Lövekulle delas
av Säveån. Mellan Mjörnvallsbron och nästa bro
vid Rönnvägen är det ca 1,5 km vattenvägen
En ny bro planeras (enligt detaljplan för Nolhagaparken), öster om ångbåtsvarvet ca 650 meter från
Mjörnvallsbron.

Översvämnings- och erosionsrisker
Översvämningsrisk råder i området och marken
vid ny bebyggelse kommer behöva höjas eller vidta
andra åtgärder. I stora delar av programområdet
består marken av lera som sluttar mot Mjörn.
Utförligare geotekniska undersökningar behöver
göras inom föreslagna verksamhets- och bebyggelseområden.

Dagvatten
Kommunfullmäktige har i september 2020 antagit
en dagvattenstrategi för Alingsås kommun.
Den inkluderar mål, strategier och ansvar för dagvatten inom Alingsås kommun.

magasin på kvartersmarken innan dagvattnet leds
till det kommunala dagvattennätet.
Vatten från Stadsskogen kulverteras under järnvägen och leds ut i diken. Det rinner mellan fälten
väster om Sörhaga och under Lövekullevägen
till Säveån. I Alfhem kulverteras även vatten från
Stadsskogen som leds ut i Mjörn. Fälten väster
om Alfhem har blivit blötare efter utbyggnaden av
Stadsskogen. Dagvattendammar planeras att anläggas i Stadsskogen och programförslaget innebär
dagvatten leds ut i Mjörns via ett öppet dike väster
om Alfhem. Det kan göras som ett vackert inslag i
området. Likaså gäller för vattnet i Sörhaga, dikena kan göras meandrande för att på ett bättre sätt
fördröja och rena vattnet. Vattnet som är kulveterat
under fälten i Lövekulle skulle även kunna tas fram
i landskapet.

Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsätta
vara det, för att minska den mängd dagvatten som
annars behöver ledas bort från området. Detta kan
t.ex. lösas genom sedumväxter på nya tak och god
genomsläpplighet i kör- och parkeringsytor. Ett
alternativ eller komplement kan vara en öppetdagvatenhantering genom området eller fördröjnings-

Miljöfarligtavfall
Exempel på avfall som kan uppkomma i en småbåtshamn, som hanteras som miljöfarligt avfall, är
rost- och frostskyddsvätskor, färg- och lösningsmedelsrester, glykol, plastrester, smörjoljor, kasserad bensin och dieselolja samt blyackumulatorer.
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Kartan visar översvämning scenario, höga flöden i Seveån och
höga nivåer i Mjörn. MSB översvämningskartering
Sida 28 av 607

Bild: översvämning i västra Sörhaga, 2019
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4. Programförslag
Förslaget bygger på gällande översiktsplan, med
vissa undantag för att kunna bygga fler bostäder i
området. Ambitionen är att hitta en balans mellan
att bevara naturmiljön och samtidigt skapa förutsättning för verksamheterna att vara livskraftiga och
skapa nya målpunkter för att få ett tryggt och befolkat område.

Förslaget innebär att bevara naturmiljön och lugnet
i de västra delarna av området och skapa områden
för aktivitet i nordost mot Skaveryd, Alfhem, Sörhaga, Nolhaga park och stadskärnan. I den nordöstra
delen föreslås även att naturområdena får mer av
en parkkaraktär. Programförslaget fokuserar på en
utveckling av de fem platser och att stärka banden
mellan dessa.

Inför programarbetet har två arkitektkontor, Kaminsky arkitektur och Mareld landskapsarkitektur,
deltagit med idéer och analyser av den övergripande
strukturen. Analyserna har legat till grund för dels
programförslaget men också fungerat som diskussionsunderlag.

Mjörnstranden: Perspektivbild från 3D-modell
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Västra Sörhaga

Västra Sörhaga

Volymstudie - Västra Sörhaga

Området får en stadsmässig bebyggelsestruktur
med flera smågator och platsbildningar. I bebyggelsen varvas byggnader mellan 2–4 våningar i en
öppen kvartersstruktur. Den befintliga bilvägen korsar området innan Mjörnvallen och går sedan längs
med spåret mot Lövekulle. Parkering löses längs
spåren vilket möjliggör god markhushållning och
bilfria kvarter och trygga gator. Byggnadskroppar
bildar rygg mot spårområdet och skärmar av buller. Föreslaget innäbär en utvecklat inbjudande park
med bibehållna siktlinjer mot Mjörn.
I Västra Sörhaga skapas utrymme för en förskola i sex
avdelningar i 1,5 plan och en inhägnad gård. Förskolans
placering i direkt anslutning till Sörhagaparken, ger
möjlighet att flytta ut delar av verksamheten i parken
vid behov at större ytor. Parkering för förskolans
verksamhet sker på parkeringen framför Mjörnvallen,
där samutnyttjandet har stor potential. Under de
tider som förskolan inte bedriver verksamhet kan
skolgården nyttjas av allmänheten för lek.
Översvämningsrisk råder i området. Det hanteras
bland annat genom att höjd marknivån eller golvnivån för byggnader på vissa ställen. Byggnader och
Perspektiv - Västra Sörhaga

Sida 31 av 607

Planprogram för Mjörnstranden

25

fastigheter ska vara tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt tillgänglighetskrav i Plan- och bygglagen (2010). Park- och naturområden i Sörhaga
utformas för att hantera skyfall och dagvatten.

Playa Mjörn
Mjörn är tongivande och en naturlig utgångspunkt
för utveckling av de mest sjönära lägena. I denna
unika strandmiljö är det vattnet som spelar huvudnumret. En naturlig insjöstrand med friska vindar
och vågor är sällsynt och blir därför ett starkt besöksmål och knutpunkt till hela områden. Stranden
behåller sin unika karaktär men utvecklas med några strategiska tillägg. En ny byggnad med kiosk, offentlig toalett och skötrum placeras i
skärningspunkten park/strand. En utflyktslekplats
med tema Mjörn passas in bland strandalar. En ny
brygga med hopptorn når ut till djupt vatten och
tillgängliga badramper möjliggör bad för rörelsehindrade. Strandpromenaden förlängs med
bryggdäck med sittplatser i vass och strandvegetation. Ny möblering med lekskulpturer och vindskydd.

Piren- och kallbadhuset: 3D-modell
Perspektiv - Playa Mjörn

Perspektiv - Hamntorget

Hamntorget och Alfhem
Båtlivet och tillhörande miljöer ger en spännande
och levande karaktär åt denna del av Mjörnstranden. Hamntorget blir en mötesplats med en småstadsmässig karaktär som domineras av Mjörn.
Hamntorget ramas in av nya byggnader, exempelvis segelsällskapets klubbhus, nya byggrätter för Bed
& Breakfast, kontor, restaurang, sjömagasin med
mera. Hamnen kommer utökas med fler båtplatser,
kallbadhus, brygga, sjöbodar, service och vinterförvaring. Badhuset blir ett nytt landmärke och en
målpunkt. En ny permanent vågbrytare som skyddar hamn samt ger fina fiskeplatser och sjökontakt.
Hamnen: 3D-modell
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Skaveryd

Skaveryd och Alfhem

Området längs med järnvägen utvecklas till en småskalig bebyggelse med öppen kvarterstruktur där
radhus och flerfamiljshus blandas i 2-4 våningar.
Den befintliga Lövekullevägen blir en gång- och cykelväg väg och biltrafiken dras längs med tågspåret
där även parkeringen ligger. Viss bebyggelse integreras i ytterkanten av de trädklädda kullarna vid
Strandgården och vid skaverydsvägen. Korsningen
vid Skaverydsvägen och Lövekullevägen omges av
bebyggelse på tre sidor och ett mindre torg där även
kollektivtrafiken kan stanna.

Perspektiv - Skaveryd

Skaveryd & Hamnen: 3D-modell

Skaveryd

Lövekulle ängar

Lövekulle ängar

Lövskogskullarna

Öppenheten föreslås bevaras genom att ängen exempelvis slås eller efterbetas. Markerna kan tex fram
till efter betet hållas tillgängliga för blomplockning,
rasta hundar eller annan rekreation. Idag slås området någon gång per år och tanken är att den befintliga karaktären av äng ska bevaras. I området finns
vattendrag kulverterat, som istället skulle kunna lyftas fram i landskapet.

Lövskogskullarna föreslås bevaras och få ett
bestående skydd genom detaljplaneläggning. Det
finns skyddsvärda träd, som bör mätas in och
skyddas i kommande detaljplan. I övrigt bör skydd
riktas mot ekskogarna i sin helhet. Dessa tätortsnära
skogar bör skötas om så att de i första hand gynnar
det rörliga friluftslivet. Genom att stora träd gynnas
och undervegetationen hålls efter, kan markerna bli
mer lättgångna.
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djupad artinventering och Naturvärdesinventering
(NVI), som anpassas efter höga naturvärden.

Barnperspektivet
Planprogrammets fokus på barnperspektiv har utgått barns behov av ytor för lek, trygghet och säkerhet samt barns delaktighet i stadens utveckling.
I den byggda miljön föreslås en kvartersstruktur
med tydliga innegårdar där barnen ska kunna leka
och vistas relativt fritt. Gatustrukturen är uppbyggd
så att huvuddelen av biltrafiken orienteras tillhuvudleden på Lövekulle vägen. De mindre kvartersgatorna ska utformas så att de uppmuntrar till låga
hastigheter för bilar. Här ska barn kunna röra sig
tryggt.
Historiska flygkarta från 1960 som visar badstranden Maragaretaviken.

Campingen
Campingen utökas och får en tydlig avgränsning med
brynplantering mot ängarnaoch allmän gångstig.
Nya stugor kan placeras in bland träden. Förslaget
innebär även ett återställande av en äldre badstrand
den så kallade ”Margareteviken” med bland annat
pick-nick bord, grillplats och kopplande gångstigar.
Ny idrottsplats med två gräsplaner samt parkering
föreslås österut från campingen i anslutning till
Alfhem och hamnområdet. Det kommer det att
finnas plats för event och annan aktivitet, t ex
övningsytor för friidrott.
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Lövekulle Gård, del av Skaveryd
Fastigheten ligger intill Stadsskogsgatan, mellan Lövekullevägen och järnvägen och består till stor del
av lövskog. Fastigheten har ett positivt planbesked
(2020-03-23, § 48 2019.579 SBN).
Uppe på en höjd finns idag ett befintligt bostadshus
med garage. Enligt ansökan är bostadsbebyggelsen tänkt att placeras nedanför, nordost om höjden.
Lövskogen består av blandade lövträd, bl.a. bok, ek
och hassel. Inom ramen för planprogramsarbetet
har en naturvärdesinventering gjorts för hela programområdet. Inventeringen pekar ut den aktuella
fastigheten som ett område med naturvärdesklass
2 – högt naturvärde. I rapporten beskrivs området
som fastigheten ingår i såhär: Bergkullar med ädellövskog av varierande typer; hedekskog, bokskog,
ek-hasselskog, ek-tallblandskog. Grova ekar, bokar
I kommande planarbete behöver en ytterliggare förSida 34 av 607

I rekreationsområdet skapas stora och bostadsnära
ytor för lek och rekreation för såväl barn och vuxna.
Här vistas och leker alla tillsammans, på lika villkor.
Även tillgången till Mjörn och strandkanten har ett
stort fokus på rekreation med olika aktivitetsgrad.
Förslaget att utöka och upprusta ”Playa Mjörn” och
andra delar av området bottnar i ett dialogarbete
som genomfördes tidigt av planarbetet då en grupp
Kartan visar fastigheten Lövekulle Gård

elever från Alströmergymnasiet intervjuade andra
elever om hur de såg på Mjörnstrandens utveckling.
I det fortsatta arbetet ska ytterligare dialogarbete genomföras, exempelvis kan barn och unga vara delaktiga i utformning av ”Playa Mjörn”, lekparker och
kommande bostadsmiljöer.

Sport och evenmang

Strandpromenaden

Programområdet har sedan tidigare två större anläggningar för idrott. Mjörnvallen, där AIF har anläggningar för fotboll och friidrott samt Alfhem, där
segelsällskapet har anläggningar för segling.

Friluftsliv och rekreation

I direkt anslutning till Mjörnvallen föreslås ett område med plats för en fullstor fotbollsplan samt fristående grönyta. Här finns även möjlighet att anlägga spontanidrottsanläggningar om intresse finns.

Programförslaget innebär att strandområdet mellan
Lövekulle camping och Mjörnvallen förslås bli bilfritt för att ge möjlighet till en lång sammanhållen
strandpromenad som sträcker sig ut på piren och
Nolhaga park. Detta område behöver detaljstuderas
och få en sammanhängande belysning och karaktär
från Nolhagaparken i norr.
Från Stadsskogen, nås Mjörnstranden bland annat
via gång- och cykeltunneln i Alfhem. I detta läge
skulle tex badbryggor kunna finns, som en möjlighet för boende i närområdet att ta ett morgon- eller
kvällsdopp.
På badstranden vid Mjörnvallen är det viktigt att
behålla träd för att inte riskera att stranden ska eroderas. Det ska också finnas möjlighet att ordna fasta
toaletter och omklädningsrum, som med fördel kan
samnyttjas med Alingsås idrottsförening. Stranden
sträcker sig då mellan Sävåen och Mjörn och det
finns mer plats för strandaktiviteter som tex beachvolleyboll.
Piren är ett landmärke och speciell plats att ta till
vara på. De kantiga stenarna kan tex delvis byggas över med ett trädäck i böljande form, och med
trappsteg ner till vattnet att sitta på samt bord, väderskydd bänkar. Belysning och tillgänglighet är
mycket viktigt för att skapa en inbjudande och trygg
plats. Det är ett fint område för fiske och en spännande plats vid Säveåns utlopp med passerande båtar. Markbeläggningen föreslås vara hårdgjord för
att ha en bra tillgänglighet för alla.
Befintligt dagvattendike i Sörhaga kan förbättras
och utvecklas till ett vackert inslag i parken. Öppen
dagvattenhantering och små broar över bäcken och
vadstenar för barnen kan göra parkområdet mer
spännande.

Planprogrammet föreslår att huvuddelen av Mjörnstrandens befintliga rekreationsytor bevaras och utvecklas. Strandpromenaden som sträcker sig längs
med hela vattenlinjen får olika karaktärer. Vid Playa
Mjörn rustas den befintliga stranden och piren upp
och tillförs nya möblering och platser för aktivitet
och socialt umgänge. I den västra delen etableras
en tillgänglighetsanpassad badbrygga med hopptorn. Resterande sträcka mot hamnen och vidare
mot Lövekulle camping anpassas mer till den befintliga naturen och består till stor del av bryggor
och kajpromenader i trä. Platsen för segelsällskapets verksamhet utvecklas till en småbåtshamn med
plats för fler verksamheter och ett publikt torg med
café/restaurang.
I Sörhaga får de befintliga fälten plats för fler aktiviteter och lek. Utöver de föreslagna fotbollsytor vid
Alfhem etableras ett idrottsfält med plats för olika
former av idrott på en dränerad gräsyta. Söderut efter det befintliga diket får grönområdet en karaktär
av naturområde med vissa inslag som understödjer
möjligheten till rekreation så som småstigar och
viss möblering. I området närmast Lövekulle skapas
möjlighet för att utöka den befintliga campingverksamheten.

I anslutning till den befintliga segelverksamheten
skapas utrymme för en utökning av bryggor och
hamnverksamhet, både för ASS och andra föreningar och fritidsverksamhet med koppling till Mjörn.
Strax väster om Alfhem skapas ett idrottsfält med
plats för olika form av aktivitet. Dessa är tänkta att
användas för exempelvis bollplaner, men ska flexibla
att även användas för evenemang och tävlingar i friidrottens kastsporter.

Bad, fiske m.m.
Lövekulle badplats vid campingen har idag en parkkaraktär som bör bevaras. Det är en mycket vacker
plats som kan utvecklas med mindre tillskott såsom
grillplatser och möjlighet till källsortering. Där finns
också plats för sand- eller gräsytor till strandlekar.
Det föreslås även vara möjligt med en servicebyggnad/kiosk kopplat till badet. Förslagen innebär att
det allmänna gång- och cykelstråket till badplatsen i
Lövekulle breddas och förtydligas samt belyses. Det
ska kännas självklart att passera genom hamnområdet och befintlig camping. Viktigt är även att det
finns ett allmänt stråk, intill verksamheterna, utmed
vattnet. Programförslaget möjliggör inte en privatisering av strandkanten, utan föreslår ett allmänt
parkstråk med möjlighet till Playa Mjörn, badbryggor, kallbadshus, bastu m.m.
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Ekosystemtjänster
Inom planområdet skapas förutsättningar för många
kulturella ekosystemtjänster som inte finns i området idag. Den större grönytan på Lövekulle ängar
(allmänningen) blir en mötesplats för människor i
alla åldrar och här finns utrymme för lek, motion
och rekreation.
Öppen dagvattenhantering som planeras i Sörhaga
har goda förutsättningar för att både bli habitat för
fåglar, insekter och olika växter och också ett spännande element för de som vill titta på djuren och
lära sig om deras behov.
Planteringar längs gaturummen och strandpromenaden bör utgöras av lokala växter som knyter an
till det omkringliggande grön- skog- och vattenområden för att skapa spridningsvägar genom området
för bland annat pollinerare.
Det finns goda förutsättningar för att öka den ekologiska konnektiviteten i området då djur som fåglar
och småvilt inte gärna rör sig över stora öppna ytor.
De behöver så kallade ”stepping stones” som buskar
och träd där de kan söka skydd och mellanlanda och
vegetation av denna typ kan med fördel skapas både
längs gaturum, allmänning och i områdets
ytterkanter. Genom att plantera träd längs dessa
stråk kopplas planområdet ihop med liknande
vegetation i området.

ordningen bilaga 4 särskilt beaktats. Programmet
anger förutsättningar för eventuellt kommande
tillstånd för verksamheter eller
åtgärder upptagna i MKB-förordningens
(1998:905) bilaga 1 eller 3 (camping och fritidsbåthamn). Huvudregeln är att dessa verksamheter
antas medföra en betydande miljöpåverkan, men i
jämförelse med liknande funktioner är de aktuella
i en betydligt mindre skala. Enligt miljöbalkens 11
kapitel krävs tillstånd för att få bedriva vattenverksamhet. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
kan komma att behövas för kommande detaljplan
beroende på vadsom blir aktuellt och då kommer
påverkan på Natura 2000, riksintresse för naturvård
samt strandskydd de områden utredas och redovisas mer utförligt inför behovsbedömningen.

Kartan visar avrinningsvägar inom området

Miljöbedömning
När ett program upprättas ska kommunen undersöka om genomförandet av programmet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 5§.
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 § och MB 6 kap 11 § för aktuellt
program. Kommunen har bedömt att programmet
inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid
behovsbedömningen har kriterierna i MKB-för30
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Hållbarhet
Utgångspunkter i hållbarhet är viktigt i Alingsås.
Kommunens vision samt flera planer och dokument
som kommuen tagit fram ger riktlinjer för hållbar
utveckling i Alingsås. För planeringen av Mjörnstranden är exempelvis Översiktsplan 2018, Agenda
2030, vision 2040 och Start PM:et.
Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov tillgodoses.
När människor mår bra och känner sig hemma
skapas lugn, trivsel och ökad tolerans. En trevlig
utemiljö är viktig. Trygga bostadsgårdar där möten

med grannar kan uppstå gör boendet mer attraktivt. En blandning av olika boendeformer gör att
människor från olika generationer och med olika
ekonomiska förutsättningar kan mötas naturligt.
Det bidrar till ett mer spännande och variationsrikt
Mjörnstranden.

Principer dagvattenhantering: regnvattnets väg leds via gårde
och bidrar med estetiska, pedagogiska och lekfulla värden

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är att långsiktigt hushålla
med mänskliga och materiella resurser. Innovationskraft och småföretagande är viktiga beståndsdelar för att ett samhälle ska vidareutvecklas.
För att Mjörnstranden ska vara ekonomiskt hållbar
på lång sikt behövs ett attraktivt utbudav olika funktioner och infrastruktur.
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar framför allt om
livskraftig natur och miljö, det vill säga att bevara
alternativt vidareutveckla eller tillföra naturvärden.
Naturvärdenas koppling till människan och
dennas behov är en viktig aspekt när ett område
ska utvecklas. Där graden av urbanitet är hög, som
i västra Sörhaga, krävs en planering som bibehåller
och vidareutvecklar natur och miljövärden samt gör
dem attraktiva och tillgängliga för människan.

Klimatanpassningsåtgärder
Klimatanpassningsåtgärder utgår från 100-årsflöde och högsta dimensionerande flöde som är gjort
av MSB:s översvämningskartering. Dessa flöden är
beräknade utifrån dagens klimat. De förväntade klimatförändringarna innebär att de i dag beräknade
nivåerna för 100-årsflöde, 200-årsflödet och högsta
dimensionerande flöde blir mer frekventa. Därför
ska ågärder ses som en miniminivå som inte bör
underskridas.
Inom områden som är intressanta för nybebyggelse

och samtidigt bedöms vara översvämningshotade
kan en lämplig inriktning vara att göra en fördjupad
skyfallsgskartering. Alingsås kommun ska ta fram
en skyfallskartering som beskriver översvämningsrisker vid skyfall. Detta uppdrag syftar till att ta fram
en fördjupad modell över den aktuella områden,
som i stort visar på hur vatten rör sig vid extrem
nederbörd/skyfall då kapaciteten för dagvattennätet
överskrids, kunna identifiera potentiella riskområden. Slutrapporten kommer att användas som en
vägledning i bedömning av klimatanpassningsåtgärder.
Hanteras bla genom att höjd marknivån/ golvnivå
på vissa ställen. Parken och naturområden utformas
för att hantera skyfall i Sörhaga, Alfhem och Lövekulle. För att bemöta översvämningar och skyfall,
programmet föreslå öppet dagvattenhantering, gröna tak, plantering av träd, grönytor, tekniska system
och sekundära avrinningsvägar som gator, gångvägar, parker m m.
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Smarta och yteffektiva lösningar: uppsamlat dagvatten
återanvänds för odling eller lek
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snabbgående fjärrtåg, lokaltåg och godstrafik. Den
bildar en kraftig barriär mellan norra och södra
delen av staden. Den medför samtidigt att järnvägsstationen och resecentrum ligger centralt på
gång- och cykelavstånd från större delen av staden.
Planfria korsningar finns vid Lövekulle, Alfhem
och Sörhaga, men fler är önskvärda.
Programmet har utformats så att en framtida
utbyggnad av järnvägen är möjlig, förutom vid
befintlig bebyggelse i Alfhem.
Kommunen har en vilja att öka boendeunderlaget
för en ny pendeltågstation i stadens södra del. Det
skulle förbättra tillgängligheten och Alingsås skulle
kunna leva upp till målet om en stad vars utveckling bygger på ett uthålligt och miljövänligt transportsystem.

idrott mm) och läge i staden så kommer det vara
mycket viktigt att jobba med att göra gång, cykel
och kollektivtrafik till förstahandsval. Detta särskilt då många målpunkter riktar sig mot barn och
unga.
Kommunen har upprättat en PM för trafik och
mobilitet som är en kompletterande bilaga till
planprogrammet. Syftet med PM:et är att övergipande beskriva dessa samt de tänkta lösningar som
föreslås för att få till en bra trafiksituation.
Mobilitet i området innebär att fokusera på Mjörnstranden som rekreativt område, där man vistas i
första hand och transporterar sig i andra hand.
För att få en bra trafiksituation krävs en utblick för
alla trafikslag även utanför planområdet, ex cykelKartan visar busshållplatser

Vibrationer
Västra Sörhaga (väster om Poppelgatan), vid en
exploatering av området det krävs någon form av
åtgärder i marken (pålning till fast mark) för att
klara riktvärdet (0,4 mm/s) enligt en utredning
gjord 2012-01-17 av Metron Miljökonsult AB. Om
tvåplanshus övervägs inom övriga området bör
styva bjälklag användas. Vid ytterligare våningsplan bör grundläggning med pålar till fast botten
övervägas. Utredningen har tagit hänsyn till att en
framtida utbyggnad av Västra Stambanan kan komma att förläggas 15 meter närmare tänkt bebyggelse. Enligt Trafikverket kräver en sådan utbyggnad
att de nya spåren förstärks med KC-pålar till fast
mark, vilket inte är fallet med befintliga spår. Utredningen bedömer att detta inte skulle medföra
högre vibrationer än dagens trots ett kortare avstånd.

Mobilitet istället för trafik
På grund av områdets karaktär (fritidsändamål,
32

Planprogram för Mjörnstranden

Sida 38 av 607

väg genom Sörhaga, utvecklat cykelstråk i Nolhagaparken, trafiksituation Viktoriagatan/Stråhles
allé, trafikföring och utformning i Stadsskogen
mm.
Planprogrammet överväger en ny gc-tunnel mellan
Sörhaga och Kavlås/Stadsskogen men strukturen
ska inte vara beroende av att denna byggs.
En gång- och cykelväg genom tunneln skulle kunna
ansluta till Lövekullevägen och eventuellt sträcka
sig vidare till Nolhaga park via en ny bro över
Säveån.

Gångtrafik som huvudval

För att skapa ännu bättre förutsättningar för gående
så förutsätts att man i vissa delar separerar gående
och cyklister. Hela området från piren till Lövekulle
campingen och vidare ska vara ett promenadvänligt
rekreativt stråk. Det ska kännas luftigt och man ska
kunna gå i bredd med t ex två barnvagnar.
Utmed vattnet ges många möjligheter att stanna till
vid bryggor, kajer, parker och torgbildningar.
Förbi Mjörnvallen anläggs ett attraktivt gångutrymme utmed badplatsen. Detta kan eventuellt göras
grusat likt i Nolhaga och förutsätts hållas separerat
från cykel.
Dagens väg mellan Mjörnvallen och hamnen görs
om till cykelväg och nuvarande gc-väg blir till för
enbart gående.
Dagens grusstig mellan hamnen och campingen
rustas upp och förlängs mot Lövekulle via Fritids-

vägen.
En till bro över Säveån vid ångbåtsförening skapar
ytterligare valmöjligheter för gående i området.

Cykeltrafik
Cykelmöjligheten på Mjörnstranden är idag huvudsaklingen god, men kan utvecklas.
Inom området separeras cykel från gång i så stor
utsträckning som möjligt i det genomgående stråket.
Insatser utanför planområdet behövs för att bland
annat skapa en högkvalitativ cykelväg genom
Sörhaga för att koppla ihop Mjörnstranden med
centrum och stationen.

Kollektivtrafik

Den kollektivtrafik som finns i dagsläget trafikerar området via hållplatserna Talluddsvägen och
Ekdungevägen för att sedan fortsätta via Stadsskogen. Bussen går alltså i dagsläget inte genom hela
planområdet. Från hållplats Talluddsvägen och
via Ekdungevägen upp mot Stadsskogen går även
pendlingslinjen Alingsåssnabben, vars framtid i
skrivande stund är under utredning.
I programområdet finns även hållplats Mjörnvallen, som tidigare har trafikerats av stadsbuss men i
dagsläget endast används sommartid.
Busshållplatser planeras in från början och blir
naturliga delar av platsbildningar.
Tre huvudsakliga lägen för busshållplatser föreslås
inom planområdet. Dessa placeras vid Mjörnvallen/förskolan, vid hamnen samt i området kring
bron över till Stadsskogen.
Det är inte aktuellt att hänga upp planeringen av
området på en ny tågstation, men den finns med
som en möjlighet för framtiden och områdets
struktur möjliggör goda kopplingar till en station
i framtiden. En tågstation placeras i direkt anslutning till bron över järnvägen mot Stadsskogen. Mer
exakt läge och utformning kommer att behöva utredas i samband med att en station kan bli aktuell.

Biltrafik
Biltrafik till och från Mjörnstranden kommer att
vara viktig även i framtiden, men på grund av
de begränsningar som finns i infrastrukturen så
kommer det att vara viktigt att begränsa de onödiga
resorna.
De viktigaste åtgärderna för att skapa en bra biltrafiksituation är förutom att hålla nere behovet av
bilresor är att trimma nuvarande system.
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Åtgärder som föreslås inom området är att biltrafik
orienteras närmare järnvägen än idag genom att
flytta Lövekullevägen på vissa delar.
En möjlig åtgärd som behöver studeras i vidare
planering är att låta boende till den västra delen i
västra Sörhaga köra in via Poppelgatan, men utan
att öppna upp för genomfartstrafik denna vägen. På
så sätt avlastas Lövekullevägen på de ställen där det
är avsmalningar.
En tänkbar åtgärd som behöver utredas vidare
utanför området: en till möjlighet att köra in i Sörhaga från Västra Ringgatan via Södra strömgatan.
På så sätt avlastas Viktoriagatan på den del som är
mest belastad då en stor del av trafiken inte fortsätter förbi sjukhuset.
En ytterligare förbindelse för alla trafikslag från
Stadsskogen/Kavlås har studerats översiktligt, men
ser snarare ut att öka trafiken på Viktoriagatan än
tvärtom då en sådan förbindelse skapar en gen körväg från norra stadsskogen till centrum.
En ny väg söder om stadsskogen har också studerats, men enligt trafiksimuleringar kommer en
sådan väg ha mycket begränsad effekt för att minska trafiken på andra vägar.
Utformning - strategi
För att det ska uppfattas som ett gångvänligt område så måste gående ges generösa utrymmen
och helst ges helt separat utrymme från cyklister.
Utmed strandlinjen föreslås nuvarande väg att
behållas som cykelväg men minskas i bredd. Det
ska finnas plats för omkörningar, men även för
motionsslag som t ex rullskidor. Biltrafik finns kvar
inom området men ges en mer avskild plats intill
järnvägen för att skapa en lugnare strandlinje.
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Parkering
Långtidsparkering (inkl boendeparkering) sker i
första hand i parkeringsområdet utmed järnvägen.
Korttidsparkering tillåts inom området för att
skapa flöden, men sker i låg fart. Parkering bör vara
längsgående i första hand då det tar mindre plats,
och även i anslutning till målpunkter, gärna utspritt
och väl placerat för att inte skapa för stora döda
ytor.
Cykelparkering ska finnas nära målpunkter och vid
entréer, med god standard och gärna väderskyddade.
Parkeringsområdet närmast järnvägen anläggs eftersom denna mark inte får bebyggas men också då
den inte är särskilt attraktiv för vistelse. Samtidigt
finns parkering nära områdes entréer för biltrafik
för att minska söktrafik i området.
Radhus i Skaveryd ska kunna ordna parkering på
egen fastighet, men gemensamma besöksparkeringar kan övervägas.
Inom bostadsområdena kan det vara lämpligt
med bil- och cykelpool. Sådan behöver då placeras
centralt i områdena för att det ska bli ett attraktivt
alternativ att använda.
Eventuella garage och båtförvaring i parkeringsområdet närmast järnvägen kan också fungera som
skydd mot buller och annat

Parkering besöksmål
Parkeringar i området förutsätts samnyttjas mellan
verksamheter i området och med besöksmål i stor
utsträckning, men även en mindre del gatuparkering anläggs för besökande till verksamheter i Sörhagadelen. Det översiktliga förslaget på placering
av parkeringar ser ut som följande: cirka 50 parkeringsplatser i ändarna närmast badplatserna, cirka
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25 parkeringsplatser på respektive plats närmast
hamnområdet, samt cykelparkeringar i nära anslutning till besöksmål. Cykelparkeringarna får gärna
vara utspridda, men även några mer koncentrerade
platser är lämpligt.
P-normen för bil i områden är 1,1 bilplats för
radhus i gemensam anläggning, 2 bilplatser för
villor varav minst en ordnas på egen fastighet (kan
även ordnas i gemensamma anläggningar i mindre
kluster), samt 0,9 bilplatser per lägenhet för flerbostadshus.

P-norm cykel
Cykel för villa och radhus ordnas på egen fastighet.
För stadsradhus ordnas parkering inom fastighet/
kvarter (3 platser/bostad).
För lägenheter 2 platser inom kvarter, huvudsakligen i komplementbyggnad.
Besöksplatser ordnas lämpligen i grupper om ca 10
utspridda inom områden, 0,65 platser per bostad.

Fortsatt planarbete

kommunala investeringarna kommer att tas fram i
samband med detaljplaneläggning.

Sammanlagt har 98 yttranden kommit in och nu
håller kommunledningskontoret på att sammanställa och besvara dessa.

Genomförandebeskrivning

Tekniska frågor
Fördjupade utredningar kommer att genomföras i
samband med detaljplaneläggning av området.

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Synpunkternas behandlar en mycket bred palett av
frågeställningar som speglar Alingsåsarnas syn på
planområdet, men belyser även vilka utmaningar
som finns i närliggande stadsdelar. I huvudsak kan
synpunkterna sorteras i de fem ämnesområden
som sammanställningen nedan visar.

Organisatoriska frågor
Efter att planprogrammet antagits initieras detaljplaneläggning av området, vilken föreslås ske i
etapper. Planläggning av första deletappen föreslås
kunna påbörjas år 2022.
I de områden där markanvisning blir aktuellt som
tilldelningsstrategi bör det ske i form av tävlingseller anbudsförfarande. Hur markanvisning ska ske
fastställs genom politiskt beslut i samband med att
detaljplaneläggning påbörjas.

Tidsplan
Samrådsbeslut KS
Samråd		
Godkännande KS
Antagande KF		

2021-10-27
2021-11-11 – 2020-12-12
2022-06-07
2022-06-15

Etappindelningar

Vid genomförande av detaljplaner regleras ansvarsfördelningen av åtgärder mellan privata fastighetsägare och kommunen i exploateringsavtal.

Området som omfattas av planprogrammet är omfattande och flera delvis motstridiga frågor berörs,
samtidigt det finns synergieffekter av att utreda
området som helhet.

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

Forstatt arbete med detaljplaner föreslås genomföras i två-tre etapper. Ambitionen är att dessa genomförs när inpå varandra eller delvis parallellt.

Fastighetsrättsliga frågor
Servitut, gemensamhetsanläggningar m.m. kommer att behöva beaktas i kommande detaljplaneläggning.

Samrådsredogörelse

Ekonomiska frågor
Kommande detaljplaneläggning kommer medföra
kommunala investeringar i samband med planens
genomförande. Alingsås kommun projekterar och
utför samtliga åtgärder på allmän platsmark så som
gata, park och allmänna anläggningar.
Intäkterna från försäljning av tomtmark för bostäder förväntas täcka kostnaderna för utbyggnad av
allmän plats samt de allmänna anläggningarna.
Utförligare underlag gällande kostnaderna för de

Under perioden 11 nov till – 12 december ställdes
kommunens förslag till planprogram för Mjörnstranden ut på turistbyrån på kommunens hemsida, där allmänhet bjöds in för att komma med
synpunkter på förslaget. Förslaget skickades även
på remiss till ett flertal myndigheter.
Det är tydligt att Mjörnstranden väcker stort intresse från alingsåsarna. Under utställningstid besökte
uppskattningsvis ca 500-600 besökare Turistbyrån
och fick då möjlighet at ställa frågor till de tjänstepersoner som jobbet med förslaget. Sedan hemsidan publicerades har den haft 1400 besök.
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Rekreation – Det är många som uppskattar området idag och önskar att möjligheten till rekreation
ska vara kvar. En del synpunkter värnar den mer
lugna formen av rekreationen och är oroliga att en
utveckling ska störa detta. Andra är ser positivt på
att nya rekreationsformer utvecklas och att området
får fler besökare.
Stadsbyggnad – Flera har angett att de tycker att
de uppskattar inriktningen för områdets gestaltning och påpekar att ambitionen på utformning av
bebyggelse och utomhusmiljöer inte får bli lägre.
Andra anser att bebyggelsen tar för mycket plats
eller är för hög och önskar färre bostäder.
Trafik – Flera påpekar att trafiken ut från området
är svår redan idag och vill inte att den ska försämras. De efterlyser svar på hur trafiken som följer
med de nya bostäderna kommer påverka trafiksituationen utanför planområdet.
Naturvärden - Flera påpekar att utvecklingen måste
ske på ett hållbart sätt som värnar de befintliga
naturvärdena. Flera synpunkter synliggör en rädsla
att bebyggelsen, hamn eller strandpromenad ska
påverka natur- och djurlivet negativt.
Bra att veta är också att många inkomna synpunkter blir aktuella för behandling först i detaljplaneskedet, efter att planprogrammet är antaget.
Planprogram för Mjörnstranden
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INTRODUKTION
Mjörnstranden har länge varit en plats dit Alingsåsarna begett sig
på sin lediga tid. Området är uppskattat av flera anledningar och det
finns många uppfattningar om vad områdets styrkor är, eller bör
vara. Flera lyfter fram vattnet, landskapsbilden, Strandgården
och Mjörnvallen medan andra betonar möjligheterna till rekreation,
semesterfirande, bad och föreningsliv som området erbjuder.
Eftersom alla som bor i Alingsås tätort har gång- eller
cykelavstånd till området är alla berörda av dess utveckling.
Utgångspunkten i detta gestaltningsprogram är att identifiera och
lyfta fram områdets befintliga kvalitéer och samtidigt addera nya
som gör Mjörnstranden till en mer naturlig del av Alingsås och ger fler
Alingsåsare möjlighet att komma hit.
Utöver ett utvecklat rekreationsområde föreslås en bebyggelse som
bidrar med
en vacker och trygg miljö inspirerad av den kustnära småstaden och
Alingsås byggnadstradition.
Syftet med denna är att skapa god bostadsmiljö som även innehåller
nya mötesplatser i form av torgbildningar, småskaliga gaturum,
restaurang, förskola och service.
Av planområdets cirka 48 hektar bevaras och utvecklas 36 hektar för
rekreation i flera olika former. Ungefär 12 hektar utvecklas till med
bebyggelse i form av småstadsmiljö som bygger vidare på och stärker
Alingsås särart.
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MJÖRNSTRANDEN - ÖVERSIKT
Mjörnstranden är en unik tillgång för hela Alingsås och platsen innehåller en mängd rekreativa
värden. Båtliv, friluftsliv, bad och idrott samsas med boende och besökare.
Samtidigt finns delar som är trafikstörda, otrygga och blåsiga. Utmaningen är att ta fram
strategier som bevarar det värdefulla landskapet, stärker viktiga aktiviteter och samtidigt
reducerar trafikstörning och otrygghet.
Genom att omvandla lågutnyttjade delar till nya bostadskvarter, vill man dels skapa attraktiva
stadsrum, dels få resurser för att utveckla rekreationsområdet. Målet är en avvägd och
balanserad utveckling på landskapets villkor.
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MJÖRNSTRANDEN - FOKUSOMRÅDEN

VÄSTRA SÖRHAGA

PLAYA MJÖRN

ALFHEM & LÖVEKULLE
ÄNGAR

Sida
48Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3

SKAVERYD
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MJÖRNSTRANDEN - FOKUSOMRÅDEN
De berörda utvecklingsområdena tar avstamp i sitt unika läge i landskapet. Diagrammet
visar deras inbördes förhållande till staden, landet och sjön Mjörn.

STAD

Alingsås uppvisar en unik småstadskaraktär
med välbevarad stadskärna. Sörhaga är en
årsring som präglas av små flerbostadshus,
villor och trädgårdsstad.

LAND
STAD

LAND

VÄSTRA
SÖRHAGA

Skaveryd

Västra Sörhaga

Västra sörhaga ligger i direkt anslutning
till tätorten och blir en naturlig årsring
för stadens expansion. Stadsdelen ges
en småskalig stadsmässighet med Mjörn
som fondmotiv.

SKAVERYD

LÖVEKULLE
ÄNGAR

De öppna ängarna och de inramande
ekbrynen bevaras och hävdas. Siktlinjer
mot Mjörn ligger obrutna. Det sjönära
jordbrukslandskapet ligger öppet och
tillgängligt för alla.

HAMNTORGET
& ALFHEM

PLAYA MJÖRN

SJÖ
SJÖ

Mjörn är tongivande och en naturlig
utgångspunkt för utveckling av de mest
sjönära lägena. Mjörn sätter även prägel
på omgivande landskap.

8

Skaveryd tar avstamp i det agrara
landskapet med stor respekt för olika
landskapselement, ekbackar och öppna
gärden. Kvarter och gator håller en
småstadskaraktär med bykänsla.

Lövekulle ängar

Hamntorget & Alfhem

Båtlivet och tillhörande miljöer ger
spännande och levande karaktär åt
denna del av Mjörnstanden. Hamntorget
ges en småstadsmässig karaktär som
domineras av Mjörn.

Landskapet i det aktuella området präglas
av svagt kuperad jordbruksmark, ekbackar
och bergknallar med tunnare jordskikt.
Kulturlandskapet bjuder på vackra vyer mot
olika landmärken och Mjörn.
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Playa Mjörn

I denna unika strandmiljö är det Mjörn
som spelar huvudnumret. En naturlig
insjöstrand med friska vindar och vågor
är sällsynt och blir därför ett starkt
besöksmål.

Piren

MJÖRNSTRANDEN - FÖRSLAG TILL UTVECKLING

Ny grilllplats, nya bryggdäck
med badstege.

Bef. badplats

Lövekulle badplats.

Utökad camping

Campingen utökas något.
Gräns synliggörs med nytt
bryn mot äng samt gångstig.

Småbåtshamn

Badbrygga & hopptorn

Utökad hamn med vågbrytare.
Plats för båtuppställning,
evenemang samt
sjösättningsramp.

Margareteviken badplats

Upprustad historisk badstrand.

Strandsporter

Brygga samt hopptorn når
när ut
till djupare vatten. Tillgängliga
ramper för rörelsehindrade.
Blickfång från Sörhaga.

Nya planer för beachvolley,
Beachvolley
strandhandboll och andra
Nya planer, plats för åskådare
strandsporter, plats för
och service.
åskådare och service.

Hamntorget

Bättre gångstråk

Strand-häng
Surf - häng

Nya byggnader ramar in
torgyta. Kallbadhus samt
båtbrygga blir fondmotiv.

Kopplar områden till strandpromenaden.

Vindskydd och tak stärker
mötesplats
möttesplatsför
försurfare
surfareoch
strandsportare

Spänger i vass

Blir en del av strandpromenaden.

Lövekulle ängar

Bibehållet öppet landskapsrum med korsande stigar och
gångvägar

Temalekplats

Utflyktslek med tema Mjörn.
Ligger i skärningspunkten
park/strand.

LÖVEKULLE

PLAYA MJÖRN

Strandkiosk

Sommarkiosk inklusive
offentlig toalett och skötrum.

Besöksparkering

Befintlig parkering förbättras
och kompletteras med träd.

HAMNTORGET

Öppen park

Upprustad park med fina vyer
mot Mjörn. Dungar med träd
samt öppna fria ytor. Viktig för
hantering av dagvatten och
översvämning.

SKAVERYD

Idrottsfält

Ekbackar

Strandpromenaden

Två nya fotbollsplaner samt
plats för t ex friidrott. Service
och parkering samutnyttjas
med båtklubb. Ytor för
tillfälliga evenemang.

Bevarade ekbackar med bryn
i västerläge. Fina lägen för
pick-nick.

SKAVERYD

Nytt bostadsområde med
blandad bebyggelse. Tar
avstamp i landskapet med
bykänsla.

VÄSTRA
SÖRHAGA

Bryggdäck i vass bjuder ner
till långsam promenad eller
vistelse vid Mjörn.

Ny vägdragning

Ny vägsträckning

Leder trafik längs spåren
spår och
och
frigör standpromednaden för
gång och cykel.
cykel..

VÄSTRA SÖRHAGA

Ny väg längs spår frigör gamla
vägen för gång- och cykel
samt långsam trafik.

Ny stadsdel med blandad
bebyggelse och
småstadskaraktär.
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MJÖRNSTRANDEN - FÖRSLAG TILL STRÅK
Gång- och cykelvägar, gator och promenadstråk

Järnväg stambanan
Huvudgata
Lokalgata
Gång- och cykelvägar
Cykelgata
Gångvägar
Gångstigar
Hållplatsläge (ungefärligt)
Parkeringsplatser

64 p-platser

64 p-platser
34 p-platser

136 p-platser
P-platser i
P-husett: 92
101 p-platser

183 p-platser

P-platser i
P-husett: 92

P-platser i
P-husett: 92
88 p-platser

P-platser i
P-husett: 92
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ALINGSÅS BEFINTLIGA BEBYGGELSE OCH TYPOLOGIER

Alingsås kallas ibland för trästaden
och

stadskärnan

har

karaktär

av

småstadsidyll med byggnader från 1700och 1800-talet. Runt torget finns en något
högre och mer monumental bebyggelse
med stenkvarter i 3-4 våningar. I de äldre
delarna är det låg trähusbebyggelse med
2-3 våningar i en varm färgskala med
rött, ockra, vitt och grått. Husen ligger tätt

Alingsås stadskärna - kvarterstad

Ett “negativt hörn” i kvartersstrukturen
bildar ett grönt offentligt stadsrum.

Stora delar av Mjörnstranden har tidigare
varit jordbruksmark. Karta över Sörhaga
från 1700-talet.

Gårdsrum med gångstråk bjuder in till
upptäcktsfärd.

Lägre plank binder samman fasaden och
skapar siktlinjer in mot innergårdarna.

Villastad med trädgårdsstaden som ideal.

Varierade höjder och mänsklig skala.

Lägre plank binder samman fasaden och
skapar siktlinjer in mot innergårdarna.

kring små hantverksgårdar.

Varierade sockelhöjder.

Rytm med variation i fasaduttryvk.

En analys av lokala särdrag syftar till att
lära av lyckade rumsliga kvaliteter i det
befintliga stadsrummet. Dessa kan sedan
föras vidare in i den nya bebyggelsen.

Mjörnstrandens

nya

kvarter

bildar

en förlängning av Alingsås stadsrum.
Den

tillkommande

Butikslokaler i bottenplan.

bebyggelsen

samspelar med och tar avstamp i den
befintliga. Samtidig formar det nya en
egen kontemporär årsring, där nutida
byggnadsmaterial,

förhållanden

och

normer sätter sin prägel på gestaltningen.
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Stadsvilla i centrala Alingsås.

R

BYGGNADER
BYGGNADER
BYGGNADER
TAK

TAK FÖR NY
TAKBEBYGGELSE VID MJÖRNSTRANDEN
GESTALTINGSRINCIPER

BYGGNADER BYGGNADER
TAK

ett

TAKKUPOR

Tak med varierade lutningar
skapar vairation.

Takkupor kan skapa ett
dynamskt taklandskap och
möjlggöra inredda vindar.

SOLCELLER VARIERADE TAKHÖJDER

VARIERADE HÖJDER

akkupor kan skapa ett
ynamskt taklandskap och
möjlggöra inredda vindar.

R

och

dar och
r
n gata

TAK

TAK

Gestaltningsprinciperna för den nya bebyggelsen tar avstamp i Alingsås befintliga byggnadsbestånd. Samtidig formar den en egen kontemporär
årsring, där nutida och framtida aspekter som hållbarhet, nya byggnadstekniker och byggnadsnormer sätter sin prägel på gestaltningen.

VARIERADE TAKLUTNINGAR

AKKUPOR

BYGGNADER

SOLCELLER

VARIERADE TAKHÖJDER

VARIERADE
OMSORG
TAKLUTNINGAR
FÖR DETALJER

INSKJUTNA FASADLIV

VARIERADE TAKHÖJDER
VARIERADE TAKLUTNINGAR
OMSORG FÖR DETALJER
VARIERADE
TAKKUPOR
TAKLUTNINGAR

OMSORG OM DETALJER

TAKKUPOR
VARIERADE
SOLCELLER
TAKHÖJDER

TAKKUPOR

FASADER
FASADER
FASADER

byggnadstradition.

En del av en längre
gatufasad kan skjutas in för
att skapa ett micro-torg
/”pocket square”.

BOTTENVÅNINGAR MED LOKALER
På utvalda platser kan lokaler
placeras i bottenplan.

ÖPPNINGAR I FASAD

SOLCELLER

VARIERADE TAKHÖJDER VARIERADE TAKHÖJDER VARIERADE TAKLUTNINGAR
VARIERADE TAKLUTNINGAR
TAKKUPOR
TAKKUPOR
SOLCELLER
SOLCELLER
Tak med passandeOlika
lutning
höjder på tak inom ett
Tak medDetaljer
varierade
avlutningar
god kvalitet bidrar
Takkupor kan skapa ett
Tak med passande lutning
och vinkel kläs medoch
solceller.
samma kvarter.
skapar vairation.
en karaktär som knyter an till
dynamskt taklandskap och
och vinkel kläs med solceller.
Olika höjder på tak inom ettOlika höjder på tak inom ettTak med varierade lutningar
Tak med varierade Takkupor
lutningar kan skapa ett Takkupor kan skapaTak
ett med passande lutning Tak med passande lutning
Alingsås byggnadstradition
möjlggöra inredda vindar.
och samma kvarter.
och samma kvarter.
skapar vairation.
skapar vairation. dynamskt taklandskap ochdynamskt taklandskap
ochoch
vinkel kläs med solceller.
och vinkel kläs med solceller.
möjlggöra inredda vindar. möjlggöra inredda vindar.

Tak med passande
Olika höjder
lutningpå tak inom ett
Olika höjder på takTak
inom
medettvarierade
Detaljer
lutningar
av god kvalitetTak
bidrar
med varierade
Takkupor lutningar
kan skapa ett
Takkupor
Olika
kan
Tak
höjder
med
skapapå
passande
ett
tak inom
lutning
ett
Olika höjder
påsolceller.
tak kvarter.
och byggnation inom och samma kvarter.
Detaljer
av god som
kvalitet
bidrar
envairation.
Takkupor
kanoch
skapa
ett
dynamiskt
och vinkel
kläs
ochmed
samma
skapar vairation.
en karaktär
knyter
skapar
an till
dynamskt taklandskap och
dynamskt
och
taklandskap
samma
vinkel
kvarter.
kläs
och
med solceller.
ett och samma kvarter.
karaktär
som byggnadstradition
knyter an till Alingsåsmöjlggöra inredda vindar. taklandskap
och möjliggör
inredda vindar.
Alingsås
möjlggöra
inredda vindar.

FASADER

TAKKUPOR

FASADER

BOTTENVÅNINGAR MED LOKALER

SOLCELLER VARIERADE TAKLUTNINGAR OMSORG FÖR DETALJER
TAKKUPOR

VARIERANDE TAKUTFORMNING

Tak med passande
Tak med
lutning
varierade lutningar Detaljer av godTakkupor
kvalitet bidrar
kan skapa ett
Detaljer av god kvalite
Variation
lutning och utsprång
och vinkel
klässkapar
medi takens
solceller.
vairation.
en karaktär som
dynamskt
knyter antaklandskap
till
enoch
karaktär som knyte
skapar ett levande taklandskapAlingsås byggnadstradition
möjlggöra inredda vindar.
Alingsås byggnadstrad

FASADER

VARIERADE SOCKELHÖJDER

INSKJUTNA FASADLIV

ÖPPNINGAR I FASAD

BOTTENVÅNINGAR MED LOKALER

VARIERADE SOCKELHÖJDER
VARIERADE SOCKELHÖJDER
INSKJUTNA FASADLIV INSKJUTNA
FASADLIV I FASAD
ÖPPNINGAR
ÖPPNINGARBOTTENVÅNINGAR
I FASAD
MED LOKALER
BOTTENVÅNINGAR MED LOKALER
höjder på socklar och
En del av en längre
ÖPPNINGAR
I FASAD
SOCKELHÖJDER
INSKJUTNA
FASADLIV
MED
Portaler, plank
med grindar
och
Portaler, plank med grindar och BOTTENVÅNINGAR
På utvalda platser kan lokaler VARIERADE Varierade
På utvalda platser
kanLOKALER
lokaler
sockelvåningar.
gatufasad kan skjutas in för
andra öppningar i fasader
andra öppningar i fasader
placeras i bottenplan.
placeras i bottenplan.
Varierade höjder på socklarVarierade
och
höjderEn
pådel
socklar
av enoch
längre
En del av en
längre
Portaler, plank med grindarPortaler,
och plankPåmed
grindar
och kan lokaler
utvalda
platser
På utvalda platser kan lokaler
att skapa
skapar
kopplingar
mellan
gataoch andra
skapar
kopplingar mellan gata På utvalda platser kan lokaler placeras i
Portaler,
plank med
grindar
Varierade
höjder på socklar och
Enett
delmicro-torg
avför
en
längre gatufasad
kan
skjutas
sockelvåningar.
sockelvåningar. gatufasad kan skjutas
in
gatufasad
kan skjutas
in för
andra
öppningar
i fasader andra öppningar i placeras
fasader i bottenplan.
placeras i bottenplan.
/”pocket
square”.
och
gårdsrum.
och/”pocket
gårdsrum.
öppningar
i fasader skapar kopplingar
sockelvåningar.
in för att att
skapa
ettett
micro-torg
att skapa ett micro-torg
skapa
micro-torg
skapar
kopplingar
mellan gata
skapar kopplingar mellan gatabottenplan.
/”pocket square”.
/”pocket
square”.
mellan gata och gårdsrum.
square”.
och gårdsrum.
och gårdsrum.
VARIERADE SOCKELHÖJDER
VARIERADE
SOCKELHÖJDER
VARIERADEBOTTENVÅNINGAR
SOCKELHÖJDER MED LOKALER
INSKJUTNA
FASADLIV
INSKJUTNA
INSKJUTNA FASADLIV
ÖPPNINGARFASADLIV
I FASAD
ÖPPNINGAR
I FASAD MED LOKALER
ÖPPNINGAR I FASAD
BOTTENVÅNINGAR
Varierade höjder på socklar och
sockelvåningar.

Varierade
höjder
socklar och
En del
av enpålängre
sockelvåningar.
gatufasad kan skjutas in för
att skapa ett micro-torg
/”pocket square”.

OMSORG FÖR DETALJ

En
del av plank
en längre
Portaler,
med grindar och
gatufasad
kan skjutas
in för
andra öppningar
i fasader
att
skapa
ett
micro-torg
skapar kopplingar mellan gata
/”pocket
square”.
och gårdsrum.

höjder
på socklar
och kan lokalerEn del av en längre
Portaler,
plank platser
med grindar
och
På utvalda
kan Varierade
lokaler
På utvalda
platser
sockelvåningar.
andra öppningar
fasader
placeras ii bottenplan.
placeras i bottenplan. gatufasad kan skjutas in för
att skapa ett micro-torg
skapar kopplingar mellan gata
/”pocket square”.
och gårdsrum.
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Portaler, plank med grindar och
andra öppningar i fasader
skapar kopplingar mellan gata
och gårdsrum.

BOTTENVÅNINGAR MED LOK

På utvalda platser kan loka
placeras i bottenplan.
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GESTALTNINGSPRINCIPER - BYGGNADSTYPER
Byggnadstyperna som är framtagna för gestaltningsprogrammet tar avstamp i Alingsås befintliga
begyggelse, men hämtar även inspiration från kontemporär arkitektur.

STADSRADHUS

KEDJEHUS/PARHUS/RADHUS

STADSVILLOR 2-3 VÅN

FLERBOSTADSHUS 2 -4 VÅN

PROFILBYGGNADER

Sammankopplade radhus med
entré orienterad mot gata

Enfamiljshus med
förgårdsmark

Friliggande flerfamiljshus med
villakaraktär

Flerfamiljshus med entréer
tydligt orienterade mot gata och
innergård

Enstaka profilbyggnader på
utvalda platser

R
E
F
E
Bild färglagd av Jon Magnusson.

R
E
N
S
B
I
L
D
E
R
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GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTER

KVARTER
KVARTER

VARIERADE
BYGGNADSTYPER
VARIERADE
VARIERADE BYGGNADSTYPER
BYGGNADSTYPER

VARIERADE
FASADER
VARIERADE
VARIERADE FASADER
FASADER

“POCKET
SQUARE”
“POCKET
“POCKET SQUARE”
SQUARE”

Fler
ett
skapar
Fler olika typologier
samsassamsas
om ettom
ochoch
skapar
Fler olika
olika typologier
typologier
samsas
omkvarter
ett kvarter
kvarter
och
skaparvariation i
variation
ii bebyggelsen.
Våningstal
mellan
22 och
4,5
variation
bebyggelsen.
Våningstal
mellan
och
4,5 inredd vind.
bebyggelsen. Våningsantal mellan
2
och
4
våningar
med
våningar.

Dynamik
kan
med
av
Dynamik i fasaduttryck
kan skapas
med hjälp
av variation
av kulörer,
Dynamik ii fasaduttryck
fasaduttryck
kan skapas
skapas
med hjälp
hjälp
av variation
variation
av
kulörer,
material
och
fönstersättning.
av
kulörer,
material
och
fönstersättning.
material, panel- och fönstersättning.

Inskjutna
fasader
eller
ii hörn
lämna
öppna
Inskjutna fasader
längs
gatalängs
ellergata
i hörn
skapa
offentliga
Inskjutna
fasader
längs
gata
ellerkan
hörn
lämna
öppna för
för rum med
att
skapa
ett
litet
offentligt
rum
med
plats
för
grönska
och
att
skapa
ett
litet
offentligt
rum
med
plats
för
grönska
och
plats för grönska, samvaro
och
spontana
möten.
spontana möten.

ÖGONHÖJDSPERSPEKTIVET

KVARTERSTRUKTUR MED ÖPPNINGAR

GRÖNSKA

våningar.

ÖGONHÖJDSPERSPEKTIVET
ÖGONHÖJDSPERSPEKTIVET

En omsorgsfull gestaltning av sockelvåningarna, med lokaldel,
omsorgsfull
av
verksamheter,En
entréer
och gestaltning
fönstersättning
bidrar till enmen
bebyggelse
En
omsorgsfull
gestaltning
av sockelvåningarna,
sockelvåningarna,
men
lokalel,
verksamheter,
och
lokalel,med
verksamheter,
entréer
och fönstersättning
fönstersättning
bidrar till
till
bykänslaentréer
och mänsklig
skala. bidrar
en
en bebyggelse
bebyggelse med
med bykänsla
bykänsla och
och mänsklig
mänsklig skala.
skala.

KVARTERSTRUKTUR
KVARTERSTRUKTUR MED
MED ÖPPNINGAR
ÖPPNINGAR

Typiskt för Alingsås stadskärna är halvöppna kvarter med grindar,
Typiskt
för
Alingsås
stadsgärna
halvöppna
kvarter
med
portaler
och
smyga in
och igenom
kvarteret.
Typiskt
för andra
Alingsåsmöjligheter
stadsgärna är
äratt
halvöppna
kvarter
med grindar,
grindar,
portaler
andra
att
kvarteret.
portaler
och
andra möjlgheter
möjlgheter
att smyga
smyga in
in och
och
igenom
kvarteret.
Kvarteren
bliroch
därmed
inte exkluderande,
menigenom
upplevs
ändå som en
naturlig hemmamiljö för de boende.
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spontana möten.

GRÖNSKA
GRÖNSKA

Med utgångspunkt i trädgårdsstadens ideal skapas lummiga
Med
ii trädgårdsstadens
idéal
skapas
lummiga
mellanrum,
platsbildningar
och gårdsrum
lek och
social samvaro.
Med utgångspunkt
utgångspunkt
trädgårdsstadens
idéalför
skapas
lummiga
platsbildningar
och
gårdsrum.
Genom
öppningar
Genommellanrum,
öppningar
i
kvarterens
fasader
kikar
gårdens
grönska
ut. I det
mellanrum, platsbildningar och gårdsrum. Genom öppningar
kvarterens
fasader
kikar
gårdens
grönska
ut.
II det
varierade
kvarterens
fasader
kikar
gårdens
grönska
ut.
det
varierade
varierade
taklandskapet ges förutsättningar till gröna tak.
taklandskapet ges förutsättningar till gröna tak.
taklandskapet ges förutsättningar till gröna tak.
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KVARTEREN -PRINCIPER GÅRDAR OCH GATURUM
Gårdens funktioner

CYKELSTUGA
OCH VERKSTAD

HUVUDGATOR

Plats för stora gatuträd i rader. Skelettjord, regnträdgårdar och
infiltration. Längs huvudgatan förekommer viss kommersiell
verksamhet i utvalda lägen. Här finns plats för kollektivtrafik och
bilar och cyklar rör sig i lite högre hastigheter än på kvartersgatorna.

FASADGRÖNSKA
MÖTESPLATSER
!

!

Kvarterets gård erbjuder en mer intim
och avslappnad miljö där grannar träffas,
umgås och barn kan leka fritt. Gårdarna har
bra solförhållanden med lägre byggnader i
strategiska lägen.

Grön avskärmning och smitvägar till
gemensam gård.

Klätterväxter eller fasadnära rabatter - mot
såväl gård som gata.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

GÅRDEN

SMÅ PRIVATA UTEPLATSER

Principer dagvattenhantering
Regnvattnets väg leds via
gården och bidrar med estetiska,
pedagogiska och lekfulla värden

KOMPLEMENTBYGGNADER

Skapar rumslighet och kan rymma
stödfunktioner för gårdsliv, redskap,
växthus, cykelparkering.

GRÖNA TAK

På komplementbyggnader och byggnader
med flacka taklutningar.
Uppsamlat dagvatten återanvänds
för odling eller lek

REKREATION

MÅNGSIDIG
VATTENHANTERING

AKTIV GRÖNSKA

KVARTERSGATOR

Smala gator med låg trafikförning. Smal remsa
förgårdsmark för fasadgrönska, bänkar eller enstaka
cykelparkering.
Kvartersgatan ger plats för möten, barn som cyklar
och kanske en spontan forbollsmatch. Utformning och
nyttjande sker tillstor del på de gåendes villkor.

ANGÖRING/RHP

Enstaka utspridda angöringar för korttidsparkering och rörelsehindrade.

PLATSER OCH FICKPARKER

Bevarade platser i bra lägen. Mjuka material
som grus och planteringar. Plats för stora
vårdträd och regnträdgårdar.

Takvatten samlas via enkla
lösningar

ÖPPEN DAGVATTENHANTERING

Lekfulla öppna lösningar med plats för
infiltration och fördröjning.

Smarta och yteffektiva lösningar

Planteringar som gynnar bin och fjärilar

16

Mötesplatser av olika karaktär

Workshopytor - snickra, bygga, måla etc
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BYGGNADER - KULÖR- & MATERIALPALETT

FASADER

FASADER

TAK

Mjörnstrandens nya byggnader bildar
en förlängning av Alingsås stadsrum.
De nya byggnaderna och kvarteren
samspelar med befintlig bebyggelse
och materialpalettens funktion är att
skapa en harmonisk enhetlighet inom
den nya bebyggelsen, samtidigt som
utrymme för variation ges.
Trästaden Alingsås växer vidare in
i Mjörnstranden, där fasaderna till
övervägande del består av trä med
en varierad panelarkitektur. Här finns
i likhet med befintlig bebyggelse
även inslag av andra fasadmaterial.
Träfasaderna skiftar i kulör mellan
grånat och målat trä. Inslag av
fasader i gröna och faluröda toner
förekommer. Kulörer för tegel och
puts i grå och jordfärgade toner
samspelar med träfasaderna. Val
av återbrukade byggmaterial så
som tegel, tegelpannor och plåttak
uppmuntras.
I Västra Sörhaga dominerar trä om
fasadmaterial, men här finns precis
som i kringliggande bebyggelse även
inslag av puts och tegel.
I Skaveryds nya bebyggelse består
fasaderna övervägande av träpaneler
i varierade nyanser och typer, med
inslag av tegel.
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LANDSKAPSELEMENT

BADBRYGGOR
Trappning och vattenkontakt i badlägen

SJÖPROMENADEN

Binder ihop Nolhagas/Sörhagas rekreationsstråk
med Lövekulle och Stadsskogen

18

SPÄNGER
Skapar en skarp kant mot ”vild” omgivning, vass och
befintlig strand

DAGVATTENHANTERING + BROAR

Framförallt Västra Sörhaga är lågt liggande. En funktionell
och vacker dagvattenhantering och ytor för att hantera
översvämningar är en förutsättning

SIKTLINJER

ÄNG

Behålla fina vyer och skapa nya blickfång

Plats för människor, flora och fauna

ODLING

Kan förekomma i lämpliga lägen. Skapar samlingsplats och
samhörighet . Passar på före detta åkermark.
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SKOG

Ädelskogen ger naturvärden och fin
karaktär

VÄSTRA SÖRHAGA
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PLATSANALYS - VÄSTRA SÖRHAGA
Väg till Piren,
Nolhaga park,
naturreservat

Mjörnvallen
+ anrik fotbolls- och friidrottsarena
+ besöksmål / Alingsås ansikte utåt
- genererar trafik

+ koppling till Playa Mjörn

Ångbåtsvarvet
+ båtliv
+ spännande varvsmiljö

MMS/båtklubb
+ båtliv/ föreningsliv
- genererar trafik och tar mycket plats

+ kulturhistoriskt arv

2

3

ny bro planeras

4. Sörhaga i dag - villor och

Äldre villa med trädgård 4
+ kulturhistoriskt arv

potentiellt
nav

flerbostadshus

6
+ öppet landskaps rum

+ djupare vatten

potentiellt
nav

5

+ värdefull strandvegetation

Sörhaga
+ naturliga kopplingar till stadskärnan
+ potential för bostäder
- låglänt - risk för översvämning
- dålig geoteknik
- avskuret av järnvägen mot stadskärnan

Väg till
stadskärnan

1

Väg till
Hamntorget,
Lövekulle/Alfhem/
Skaveryd

möjlig
ny tunnel

5. Öppna generösa grönytor med
vyer mot Mjörn

Stadsskogen

1. Vacker strandvegetation med utblickar mot Mjörn
20

2. Spännande varvsmiljö vid Säveån

3. Säveån och Nolhaga Park - ny bro planlagd
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6. Fotbolls- och idrottskultur

ILLUSTRATION - SÖRHAGA

Strandkiosk

Playa Mjörn

Ny kiosk med publik WC/
skötrum. Ligger i skärningspunkten strand/park.

Nytt hopptorn 5m - blir ett
synligt landmärke och målpunkt. Djup ca 4-5m.

Spännande kopplingar mot
Ångbåtsvarvet och bron.

Besöksparkering

Utökad och förbättrad med
trädplantering.

Utflyktslekplats

Hopptorn

Gränder

Ny lekmiljö med tema Mjörn.
Blir ett givet utflyktsmål för
barnfamiljer.

strand

Ångbåtsvarvet

Förskola i park

Mjörnvallen

Förskola med gård som del i
parken. Byggnad och gård kan
nyttjas kvällar och helger.

Ny bro

Ny gång- och cykelbro kopplar
till Nolhagaparken.

WC/skötrum

Badpiren

strandkiosk
hopptorn
Kvartersplats

tillgänglig ramp

Små bevarade ytor i kvarter ger
plats i mötet mellan gård och
gata. Plats för större vårdträd.

parkering
Delar av badprien utgörs av
rullstolsvänliga ramper och
bad för rörelsehindrade.

förskola

temalekplats

Tillgängligt bad

Lokalgator

Mjörnparken

Sekt

ion A

plats

torg

Perspektiv
Västra Sörhaga

Fotbollskultur

Halva parken utgörs av
fotbollsplan med koppling till
Mjörnvallen.

Smala gator med korta siktlinjer. ”Lånar” trädkronor från
platser, gårdar och parker.

dagvattenstråk

bryggor

Rygg mot spår

huvudgata

11-spelsplan

Högre byggnadskroppar mot
spår skärmar av buller.

GC-väg
lokalgata

Vassparken

mobilitetshub

huvudgata

spänger

on B

kolonilotter
mobilitetshub
huvudgata

Bilpool, cykelgarage och parkering med laddstolpar. Utförs
demonterbart i trästomme.

parkering
Ny huvudgata

Hamntorget

Dagvattenstråk

teknikområde

Parkering & service

Störd zon närmast spår nyttjas
för parkering, återvinningstation och bostadsnära service.

Serie regnträdgårdar och
kopplande dike. Mjuk gräns
mellan kvarter och park.

mobilitetshub
parkering
Parkering
Parkeringen kantas av gröna
zoner och möjliga platser
för återvinningscentral,
hundlekplats, utegym etc.

Mobilitetshub 2 vån

ti
Sek

Försiktigt inpassade bryggor &
spänger gör den unika strandzonen tillgänglig.

Trädplanterad med plats för
dagvattenhantering. Frigör
Mjörnstranden från trafik.

Sida 62 av 607

VÄSTRA SÖRHAGA
250 lgh / 30600 BTA
50 Radhus / 7200 BTA
Ny stadsdel med en blandning av flerbostadshus 2-4 vån samt radhus.
Småskalig kvartersstruktur med gröna gårdar och intima gaturum. God
kontakt med parken och Mjörn. Parkering löses längs spåren vilket möjliggör
god markhushållning och bilfria kvarter och trygga gator. Byggnadskroppar
bildar rygg mot spårområdet och skärmar av buller. Utvecklad inbjudande
park med bibehållna siktlinjer mot Mjörn

VOLYMSTUDIE - VÄSTRA SÖRHAGA
Perspektivbild från 3D-modell
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Sida
63Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3

SOLSTUDIER - VÄSTRA SÖRHAGA

21 mars 11.00

21 mars 16.00

1 juli 11.00

1 juli 16.00

Sida
64Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3
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PRINCIPSEKTION - VÄSTRA SÖRHAGA

MJÖRN

GC VÄG

Sammankopplade
bryggpromenad

Bryggor och platser
inpassade i vassen

PARK

Gata omvandlas till
gång- och cykelbana

Öppna landskapsrum i parken bevaras
för aktivitet och fina vyer.

SEKTION A

GÅRD

GATA

Gata mot järnväg med plats för stora
gatuträd och regnträdgårdar

Högre hus 3-4 vån bildar rygg mot
järnväg och trafik.

Skyddad gemensam gård med öppen
sida mot parken.

SEKTION B

24

Sida
65Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3

PARK

Mjuk men tydlig gräns mellan privat
gård och allmän park. Inslag av vatten
och regnträdgårdar.

PERSPEKTIV - VÄSTRA SÖRHAGA

Sida 66 av 607

REFERENSER-SÖRHAGA

TRÄSTAD

STADSMÄSSIG SMÅSTADSBEBYGGELSE

SPÄNGER OCH BRYGGOR

SMÅSKALIGA GATOR

BEBYGGELSE VÄVS IN I LANDSKAPET

ÖPPEN PARK

Illustration Brunnberg & Forshed
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Sida
67Mav
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REGNTRÄDGÅRD

FICKPARK

PLAYA MJÖRN

Sida
68Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3
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PLATSANALYS - PLAYA MJÖRN

Piren
+ spännande målpunkt
+ panorama vy
+ avskild plats mitt i sjön
- otryggt
- långgrunt

Strandpromenaden
+ djupare vatten
+ vacker strandvegetation
+ naturvärden
- smal landremsa
Playa Mjörn
+ unik, naturlig insjöstrand med vågor och vind
+ dungar med uppvuxna träd
- långgrunt
- brist på service
- blåsigt utan vindskydd

Väg till Hamntorget,
Alfhem/Skaveryd

potentiellt
nav

5
3

2

1

Väg till Sörhaga,
stadscentrum

1. Befintlig parkering - kopplar till strand och park

28

4. Stora ytor med asfalt och
parkeringar

Mjörnvallen
6
+ anrik fotbolls- och friidrottsarena
+ besöksmål / Alingsås ansikte utåt
- genererar trafik
- otrygg trafiklösning
- den långa fasaden stänger till mot stranden

4

Koloniområde,
Naturreservat,
Nolhaga park

MMS/båtklubb
+ båtliv
- genererar trafik och tar mycket plats

2. Strand i västerläge - kvällssol, vind och vågor

5. Sandstrand övergår i
strandvegetation.

3. Populär sjösättningsramp - köbildning vissa dagar

Sida
69Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3

6. Dungar med äldre skuggande träd

ILLUSTRATION - PLAYA MJÖRN
Badbrygga

Längst ut på piren, badstege
vid djup 2-3m

Stenpiren

Hopptorn

Nytt hopptorn 5m - blir ett
synligt landmärke och mötesplats. Djup ca 4-5m.

badbrygga

Badpiren
Tillgängligt bad

Delar av badprien utgörs av
rullstolsvändliga ramper och
bad för rörelsehindrade.

Vassparken

Försiktigt inpassade bryggor &
spänger gör den unika strandzonen tillgänglig.

Mjörn

hopptorn

Bryggor

bryggdäck

Nya bryggdäck för sol, bad och
samvaro.

tillgänglig badramp
Strand - häng
Strandkiosk

Ny kiosk med publikt WC/
skötrum. Ligger i skärningspunkten strand/park.

byggor & spänger

Skärmtak, möblering och
hängmattor för standhäng.

Strandsporter

Plats för beachvolley, strandhandboll, boule, etc,

utflyktslekplats

beachvolley
strandkiosk

vindskyddade sittplatser

surf-häng

lekskulpturer

Mjörnparken

Perspektiv
Playa Mjörn

PLAYA MJÖRN

Utflyktslekplats

Ny lekmiljö med tema Mjörn.
Blir ett givet utflyktsmål för
barnfamiljer.

Mjörnvallen
Besöksparkering

Utökad och förbättrad med
trädplantering.

Sida 70 av 607

Stranden behåller sin unika karaktär men utvecklas med några strategiska
tillägg. En ny byggnad med kiosk, offentlig toalett och skötrum placeras i
skärningspunkten park/strand. En utflyktslekplats med tema Mjörn passas
in bland strandalar. En ny brygga med hopptorn når ut till djupt vatten och
tillgängliga badramper möjliggör bad för rörelsehindrade. Strandpromenaden förlängs med bryggdäck med sittplatser i vass och strandvegetation. Ny
möblering med lekskulpturer och vindskydd.

fyr

VOLYMSTUDIE - PLAYA MJÖRN
Perspektivbild från 3D-modell
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Sida
71Mav
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PRINCIPSEKTION - PLAYA MJÖRN

BADPIREN

Hopptorn blir nytt landmärke och
attraktion

Ramper gör badet tillgängligt för
rörelsehidrade

STRANDPROMENAD

TEMALEKPLATS

Här börjar strandpromenaden

En ny utflyktslekplats passar
in i strandvegetationen

Sida
72Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3

STRANDKIOSK

Strandkiosk med uteservering och
publikt WC/Skötrum

31

PERSPEKTIV - PLAYA MJÖRN
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Sida
73Mav
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REFERENSER- PLAYA MJÖRN

BADPLATS FÖR ALLA

BEACHVOLLEY

STRANDLEKPLATS

HÄNGMATTA

VINDSKYDDADE SITTPLATSER

GLASSKIOSK

Sida
74Mav
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HOPPTORNET

SPÄNGER OCH BRYGGOR
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Sida
75Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
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ALFHEM & LÖVEKULLE ÄNGAR

Sida
76Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3
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PLATSANALYS - ALFHEM & LÖVEKULLEÄNGAR

Mjörn
+ djupare - hamn för segelbåtar
+ djupare - bra läge för kallbadhus
Båt till
Sjövik,
öar

Badplats
+ vacker utsikt
+ både sandstrand och brygga
Väg till
Lövekulle

3

ASS Segelklubb
+ spännande båtliv
- rörig/ostrukturerad
- utvändig gestaltning av
klubbhus bidrar inte till
kvalitet/ upplevelse

Camping

Ramp/utfyllnad
+ öppnar för utveckling av strandzon
- okänslig utfyllnad/grus

Ramp/kran/parkering
+ värdefull service för båtliv
+ spännande hamnmiljö
- stökigt

Strandpromenad
+ värdefull strandvegetation

6

2

+ kurva är
hastighetsbegränsande

5

Öppen äng
+ rest av jordbrukslandskap
+ visuell kontakt - Mjörn och Lövekulle gård
- blåsigt

4. Grusutfyllnad ger plats ute i
Mjörn

Väg till
Playa Mjörn,
Sörhaga

- knepig trafiklösning
4

1
Gångstråk mot
Stadsskogen

Gångtunnel
+ viktig koppling
under järnväg
- otrygg kvällstid

5. Mjuk strandzon med höga

+ värdefullt bryn
+ ekbackar

1. Gångtunnel under spår - otrygg och skräpig
36

2. Spännande hamnmiljö - sjösättningskran ASS

naturvärden

3. Utfyllnad med grus bryter strandvegetationen

Sida
77Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3

6. Gamla lador nyttjas som båtförvaring

Badpiren

ILLUSTRATION - LÖVEKULLEÄNGAR & HAMNTORGET

LÖVEKULLE ÄNGAR OCH HAMNEN
Kallbadhus & brygga

Campingen utökas samt ges en läsbar avgränsning med brynplantering och
allmän gångstig. Återställd badstrand ”Margareteviken” med pick-nick bord,
grillplats och kopplande gångstigar. Ny idrottsplats med två konstgräsplaner
samt parkering. Plats för event och annan aktivitet t ex övningsytor
för kastidrotter. Ny stenpir med permanent vågbrytare för utökad
småbåtshamn. Hamntorg med nya inramande byggnader, t ex restaurang,
Klubbhus ASS, B&B eller annan förenings- rekreationsverksamhet med
koppling till Mjörn. Plats för koloniområde med stödfunktioner såsom
redskapsbod och växthus.

Hamnen
Ny vågbrytare

Permanent vågbytare skyddar
hamn samt ger fina fiskeplatser och sjökontakt.

Utökas med fler båtplatser,
sjöbodar och magasin. Service
och vinterförvaring.

Båtramp och kran
Möjlighet för båtiläggning
för allmänhet

Kallbadhuset

Småbåtshamnen

Hamntorget

Spänger i vass

Ger åtkomst till vacker strandvegetation med rikt fågelliv

A

Upprustad äldre badstrand.
Kompletteras med kopplande
gångstråk, grillplats etc.

Utökas åt öster med gräns i
nytt bryn. Nya stugor passas in
bland träden.

vågbytare
klubbhus
båtramp & kran

Margereteviken

sjöbodar

camping

Badplats

Ramas in av nya byggnader, t
ex ASS klubbhus, restaurang,
sjömagasin.

tion

Sek

fiskeplats

Margereteviken

Utökad camping

Plats för båtar, angöring samt
fiske. Badhuset blir ett nytt
landmärke och en målpunkt.

restaurang

Hamntorget

Perspektiv
Hamntorget
kreativa miljöer

hamnplan
eventyta
kolonilotter

strandpromenad
camping stugor
utökad camping

ny gångväg

Lövekulle
dike
Bryn och dike

Läsbar mjuk gräns samt
buffert mellan camping och
öppna ängar.

idrottsfät

Nya byggrätter

Plats för t ex B&B, kontor eller
båtentreprenörer. Kreativ &
tillåtande miljö.

dike
ny gångväg

Alfhem
Koloniområde

öppna ängar

Nyttjar gammal jordbruksmark. Befolkar och hävdar
platsen.

picknick backar

Lövekulle ängar

Bevarad öppen dalgång med
fria vyer mot Mjörn. Korsande
stigar och gångstråk.

parkering

Ny vägdragning

Samlokaliseras med spår och
parkering. Frigör befintlig väg
för gång- och cykelstråk.

Nya gångvägar

Kopplar befintlig och ny
bebyggelse med strandpromenaden.

Sida 78 av 607

Skaveryd

VOLYMSTUDIE-ALFHEM & LÖVEKULLE ÄNGAR
Perspektivbild från 3D-modell
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PRINCIPSEKTION - ALFHEM & LÖVEKULLE ÄNGAR

MJÖRN

Pir/brygga med kallbadhus, angöring
och gästhamn

HAMNTORG

Sittgradänger samt
angöring båtar.

Möjligt läge för restaurang/café med
uteservering och bästa solläge

GATA

NY BYGGNAD

Ny byggnad 2 ½ våning bildar rygg och
definierar torget.

SEKTION A

Sida
80Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3
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PERSPEKTIV - ALFHEM -HAMNTORGET

Sida 81 av 607

REFERENSER - ALFHEM & LÖVEKULLE ÄNGAR

KALLBADHUS

SJÖBODAR FÖR VERKSAMHETER

HAMNTORG - UTESERVERING

BÅTLIV

BADPLATS - MARGARETEVIKEN

HAMNTORG - CAFÉ / FÖRENINGSLOKALER

Sida
82Mav
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SJÖPROMENADEN

NATURUPPLEVELSER
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83Mav
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SKAVERYD

Sida
84Mav
2 02 1 -09-2 7 | GESTALNIN GSPRO
GRAM
JÖ607
RNSTRANDEN | A3
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PLATSANALYS -SKAVERYD
+ Margareteviken - gammal
strand
Väg till
Lövekulle badplats

Väg till
Hamntorget

+ kulturhistoriskt arv

utveckling av campingen

+ öppet landskaps rum
- saknas tydliga gångvägar
- sankt

3

4. Strandgården

1
5
Väg till
Lövekulle

Alfhem/Skaveryd
+ potential för bostäder med hög densitet
- nära järnväg (risk och buller)

+ värdefullt bry
+ naturvärden ädellövskog
+ ekbackar

Lövekulle
+ öppen äng
+ biologiskt mångsidigt sydbryn

+ kulturhistoriskt arv
4

- risk/buller tåg
+ sandigt/bättre geoteknik
2

+ värdefull ekskog
+ värdefull åkerholme/
naturvärden

potentiellt
nav

möjlig ny pendeltågsstation

5. Ekdungar med äldre
träd

6

Väg till
Lövekulle

Väg till
Stadsskogen

1. Ängsmark kantad av lövskog

44

2. Stadsskogen i bakgrunden

3. Bil och GC-väg genom området

Sida
85Mav
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6. Banvallen i sydost

str

ILLUSTRATION - SKAVERYD

parkering

Lövekulle gård

idrottsfält

sjösikt
Bilfri GC-väg

Trafik leds om på ny väg. Bostadsgårdar med bilfri koppling mot Mjörn och kvällssol.

gångväg

Ny genväg

Fin koppling genom Strandgårdens trädgård mot Margereteviken

stig

Ny väg

Samlokaliseras med järnväg
och parkering.

Gång- och
cykelväg

äng

Se

kti

on

teknikområde

A

Lövekulle Ängar
Rygg mot järnväg

äng

Högre bebyggelse mot järnväg
skärmar av buller och trafik.

camping
Lövekulle ängar

Bevarade öppna ängar med
fri sikt mot Mjörn. Samlar och
fördröjer dagvatten.

bryn

gångväg

Strandgården

Parkering mot järnväg

Samlar all boendeparkering i stört område närmast
järnväg. Markparkering eller i
2 våningsplan.

bygata

ekbackar
stig
bef. ek
äng

plats
bryn

Framtida station

Möjlig framtida station med
perrong.

ny väg
Perspektiv
Skaveryd

P-däck

P-hus
Parkeringshus

ny cirkulation
ekskog

Samlar boendeparkering samt
bilpool. Passas in i terrängen.

Ny platsbildning
Förstärkt bryn

Ger buffert mot dalgång.
Skärmar av ny bebyggelse.

Entréplats för Skaveryd
och bygatan. Skyltläge med
vårdträd.

Sparad ekskog

Skyddsvärd skog sparas i
största möjliga omfattning.
Solitära ekar sparas i kvarter.

Ny cirkulation

Kopplar ny vägsträckning
längs spår. Bidrar till sänkt
hastighet.

Sida 86 av 607

SKAVERYD

188 Lägenheter / 24 400 BTA
74 Radhus/parhus / 9500 BTA

Ny vägsträckning som samlokaliseras längs spår och parkeringar. Gamla
vägen omarbetas till bygata samt gång- och cykelväg med bilfri kontakt
mellan gårdar och sjösida. Blandade kvarter med högre hus 2-4vån mot buller och järnväg, samt lägre hus 2-3vån mot Mjörn och västersol. Gröna och
soliga gårdar samt småskaliga trädplanterade gator. Befintliga ekar sparas i
stor utsträckning samt kompenseras med nya. Blir del i kvarter, gårdar och
platsbildningar. Den öppna dalgången och brynen mot Lövekulle bevaras.

VOLYMSTUDIE - SKAVERYD
Perspektivbild från 3D-modell
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SOLSTUDIER - SKAVERYD

21 mars 11.00

21 mars 16.00

1 juli 11.00

1 juli 16.00
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PRINCIPSEKTION - SKAVERYD

GÅNG- & CYKELVÄG

GÅRD

GATA

JÄRNVÄG

fria utblickar mot Mjörn

Mjuk men tydlig gräns mellan allmän
gångväg och privat gård

Högre byggnader 3-4 vån bildar rygg
mot järnväg och trafik.

Minst 45 m avstånd till järnväg
på grund av risk och buller

SEKTION A

48

Parkering & gata ramas in med träd.
Plats för stora gatuträd och
regnträdgårdar.
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PERSPEKTIV - SKAVERYD
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REFERENSER - SKAVERYD

BYSKALA

ÖPPEN ÄNG

50

INNERGÅRDAR

STADSRADHUS

TRÄSTAD

GEMENSAMMA ODLINGAR
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SKOG

FICKPARK

MODELLBILD MJÖRNSTRANDEN
Perspektivbild från 3D-modell
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GESTALTNINGSPROGRAMMET FÖR MJÖRNSTRANDEN
ÄR UTGIVET AV ALINGSÅS KOMMUN, OCH SYFTAR TILL ATT VARA VÄGLEDANDE.

Sida 93 av 607

PLANPROGRAM MJÖRNSTRANDEN

LOKALISERINGSUTREDNING
Antagandehandling 2022-06-15
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BAKGRUND OCH SYFTE

FÖRUTSÄTTNINGAR

Alingsås är en av många kommuner i Göteborgsregionen som har ett
underskott på bostäder. I kommunens tillväxtprogram anges målet att skapa
minst 1000 nya bostäder fram till 2030 i Alingsås tätort och tre
utvecklingsområden pekas ut. Ett av de utpekade områdena för utbyggnad
är området vid Mjörnstranden, för vilket kommunen nu tar fram ett
planprogram.

Alingsås kommuns översiktsplan 2018

Planprogrammet har två huvudsakliga syften:
1. Skapa förutsättningar för ca 550 bostäder i nära anslutning till befintliga
bebyggelse.
2. Skapa bättre förutsättningar för rekreation och föreningsliv i
Mjörnstrandsområdet.
Med anledning av att stora delar av marken inom föreslaget planområde är
utpekad som brukningsvärd jordbruksmark som skyddas enligt 3 kapitlet 4
§ Miljöbalken, måste kommunen visa att den planerade markanvändningen
är av särskilt allmänt intresse, och motivera varför den föreslagna
lokaliseringen är den mest lämpliga.

Alingsås översiktsplan (ÖP) anger att ny bebyggelse ska förläggas i första
hand till staden Alingsås, som är kommunens naturliga centrum och där
störst tillväxt sker. Här finns även goda förutsättningar för ett hållbart
resande. Alingsås utbyggnadsprincip bygger på idén om en sammanhållen
bebyggelse, där förtätning sker inifrån och ut med förutsättningar för
gemensamt utnyttjande av infrastruktur och tekniska system.
En sammanhållen och tät bebyggelse skapar även bättre förutsättningar för
kollektivtrafik och minskat bilberoende, vilket genererar fördelar både ur
ekologiska och sociala perspektiv. Tätheten ska även ge förutsättningar till
kommersiell och kommunal service och möten människor emellan. Alla
stadsdelar i Alingsås ska innehålla arbetsplatser, service, kultur- och
fritidsaktiviteter och olika bostadstyper. Tätorten Alingsås ska tydligt präglas
av de tre karaktärerna; Cykelstaden, Den sammanhängande staden och
Blandstaden.
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Alingsås kommuns målbilder i översiktsplanen
Målbild 1

Målbild 3

Målbild 4

Ny bebyggelse ska i huvudsak
tillkomma inom befintliga orter och i
goda kollektivtrafiklägen och ska
främja orternas särart.

Alingsås kommun ska vara del i ett
effektivt kommunikationsnät, där
kollektivtrafik och gång- och
cykeltrafik prioriteras.

Värdefulla naturområden och
naturresurser ska säkerställas och
utvecklas.

Översiktsplanen om jordbruksmark

Vid avvägning mellan utbyggnad av tätorter och vid
byggande på landsbygden ska i första hand
jordbruksmark bevaras. Undantag kan förekomma där
ianspråktagandet av jordbruksmark ska vägas mot att
skapa en god bebyggelsestruktur med sammanhållna
tätorter. En sammanhållen bebyggelse där redan
existerande infrastruktur tillvaratas och närhet till
arbetsplatser och service utnyttjas, är positivt utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Det bidrar till att minska
samhällets bilberoende genom korta avstånd och ger
goda förutsättningar för ökad gång- och cykeltrafik.

Översiktsplanen om Mjörnstranden

Översiktsplanen pekar ut delar av planområdets två
utbyggnadsområden Skaveryd och Västra Sörhaga för
framtida utbyggnad. Utbyggnadsområdet i ÖP är något
mer begränsad yta än det nu föreliggande planförslaget
föreslår. Andra stora delar av Mjörnstrandsområdet är
utpekat både som jordbruksmark samt naturvård och
friluftsliv kopplat till bad, båtliv, m.m. vid Mjörn sjön. Tre
områden är utpekade för fritidsanläggning.

Fig. 1. Mark och vattenavändningen i Alingsås kommuns översiksplan, 2018.
Röd marklering är utbyggnadsområden. Blå markering utredningsområden.
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Tillväxtprogram 2021–2030

Tillväxtprogrammet för Alingsås tätort pekar ut områdena Mjörnstranden,
Norra Bolltorp och Södra stadsskogen som områden för bostadsändamål.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren anges bl a
utifrån följande: Minst 1000 bostäder ska skapas inom tillväxtprogrammets
10-årsperiod. Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas.

Budget 2022–2024

Tidigare planprogram

2010 antog Alingsås kommun ett planprogram som gav förutsättningar för
ca 30 småhus inom det nu aktuella bostadsområdet. Denna inriktning på en
gles villabebyggelse stämmer dock inte överens med översiktsplanens
intentioner om en tät och sammanhållen stad. Det stämmer inte heller
överens med tillväxtprogrammet som föreslår ett större antal bostäder. Den
låga exploateringsnivån innebar även en dålig resurshållning av
stationsnära mark för bostäder och att exploateringsekonomin blev ohållbar.

Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller
resultat-, balans och kassaflödesbudget för de kommande tre åren och
investeringsbudget för de kommande fem. I budgeten presenteras
prioriterade mål med Vision 2040 som ledstjärna. Målen 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
planarbetet är:





Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv
och föreningsliv
I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk,
social och ekonomisk hållbar utveckling
Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande
från kommunen
Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med
bevarad natur och kulturmiljö

Alingsås kommuns budget för 2022–2024 listar Mjörnstrandens
genomförande som en konkret åtgärd för samhällsbyggnadsprocessen i
kommunen. Planprogrammet ska visa inriktningen för kommande utveckling
av området med nya ytor för rekreation, utveckling av befintliga
verksamheter samt visa på placering och kvaliteter för ca 550 nya bostäder.
Programmet tar också ett grepp om de utmaningar som finns kring ändrat
klimat och behovet av hållbart byggande.

Fig. 2. Översiktsbild Alingsås kommuns tillväxtområden.
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JORDBRUKSMARK

Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra dagens och framtidens matproduktion samt för att
långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. Exploateringen av jordbruksmark är därför lagstyrd
enligt 3 kapitlet 4 § Miljöbalken (MB 1998:808). Vid exploatering av jordbruksmark måste kommunen
kunna påvisa att bebyggelsen eller anläggningen behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse
och att detta behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
För att göra en sådan bedömning ska olika alternativa lokaliseringar pekas ut, beskrivas och slutligen
vägas mot varandra för att kunna påvisa den mest lämpliga. Den alternativa lokaliseringen ska vara fullt
godtagbar från samhällsbyggnadssynpunkt, tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig för
den planerade markanvändningen.

 Brukningsvärd jordbruksmark definieras av
Mark- och miljödomstolen, 2015-P 4087
domskäl i sak som följande: Med begreppet
”brukningsvärd jordbruksmark” avses mark
som med hänsyn till läge, beskaffenhet och
övriga förutsättningar är lämpad för
jordbruksproduktion.

6

5
4

2

1

3

Fig. 3. Delområden som klassas som jordbruksmark i
planområdet.

Fig. 4. Kartbild som visar jordbruksmark samt jordbruksmark som tas i anspråk enligt
förslag till planprogram.
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Bedömning av jordbruksmarkens värde

som jordbruksmark vid ett framtida behov. För den del som planeras för
bostäder och parkering är det dock inte möjligt.

Om jordbruksmarken på Mjörnstranden

Ytan som avses för nyttjanderätten omfattar ca 13 ha. Totalt område för
jordbruksmark inom Mjörnstranden är 19,89 ha, där 9,33 ha tas i anspråk.
Alingsås kommun anser att ianspråktagandet av jordbruksmark som
planprogrammet avser är av mindre omfattning och att exploateringen är
varsam och tar hänsyn till bevarandet av jordbruksmark. Nyttjanderättens
ändamål var ett sätt att använda området fram till dess att Mjörnstranden
bebyggs. Avtalet upprättades år 2019 och är således något som tillkommit i
närtid för att det vid tillfället inte fanns någon anledning att neka personen
att klippa gräset/ta slåtter på ytan. Något annat bruk av marken (så som
odling eller liknande) är inte tillåtet. Innan nyttjanderättsavtalet upprättades
år 2019 har området inte omfattats av någon form av jordbruk under lång
tid.

Enligt
Lantbruksstyrelsens
åkerklassificering
(1971)
graderas
jordbruksmarken vid Alingsås som klass 4 i en 10-gradig skala, där klass 10
utgör bäst förutsättningar för god avkastning. Denna skala redovisar
förhållanden mellan produktionsgrader inom Sverige, men ger ingen
nyanserad bild av den enskilda jordbruksmarkens produktionsvärde då dess
beskaffenheter kan skilja sig stort inom ett och samma klassningsområde.
Denna skala tar inte heller hänsyn till de förändrade förutsättningarna inom
jordbruket som minskade åkerarealer, förändrade klimatförhållanden eller
den egna kommunens möjlighet till försörjning. Jordarten inom planområdet
består främst av glacial lera och postglacial sand.
Under tiden kommunen arbetat med att ta fram ett programförslag för
kommande planläggning tillät kommunen en privatperson att klippa gräset
på del av fastigheterna Lövekulle 1:1, Lövekulle 1:21, Lövekulle 1:26-27
samt Lövekulle 1:103. För ändamålet upprättades ett nyttjanderättsavtal
med avtalstid om ett år, vilken förlängs årligen efter överenskommelse
mellan parterna. Avtalet avser inte ett jordbruksarrende utan ett
nyttjanderättsavtal som ger nyttjanderättshavaren rätt att klippa gräset utan
att erlägga ersättning. Nyttjanderättshavaren är medveten om att
upplåtelsen endast gäller fram till utbyggnad av Mjörnstranden.
I planprogrammet föreslås ytan som nyttjats för gräsklippning att bebyggas
med bostäder i den västra delen (inom område 1 och 3, se Fig. 3. ovan),
utvidgning av befintlig camping i nordväst (2, Fig. 3.), gräsplaner med
tillhörande parkering (4, Fig. 3.) och kolonilotter i den östra delen (5 och 6,
Fig. 3.). Anläggandet av gräsplaner och kolonilotter innebär ett
ianspråktagande där jordbruksmarken fortfarande kan användas och brukas
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Jordbruksmarkens brukningsvärde

Bedömning om jordbruksmarkens brukningsvärde utgår från följande fem värden;
produktionsvärden, naturvärden, landskapsvärden, kretsloppsvärden och sociala värden.

Produktionsvärden

Jordbruksmarken i planområdet är fragmenterad och uppdelad i flera mindre delområden (se karta ovan) som inbördes är skilda åt av vägar, diken och
bebyggelse. Utåt sett är jordbruksmarken avgränsad genom bostadsbebyggelse, västra stambanan, skog och berg och ingår inte i något
sammanhängande område med annan jordbruksmark.
Eftersom jordbruksmarken i Mjörnstranden både har en liten yta, är fragmenterad inom området, ligger avskild från annan jordbruksmark samt är
svårtillgänglig med konventionella jordbruksmaskiner, är den svår att bruka. Det visas av de senaste årens användning av marken.





1993 – 2003
Delområde 1, 2, 3, 4 och 5 nyttjas för slåtter.
2001 – 2005
Delområde 1 nyttjas för betesmark.
2006 – 2017
Marken nyttjas inte alls. Kommunen putsar ängarna för att hindra igenväxt.
2018 – idag
Privat jordbrukare nyttjar område 2 och 4 genom att slå gräset för ensilage en gång/år. Kommunen putsar område 1, 3, 5 och 6 vid behov för att
hålla efter kanter och sly för att motverka igenväxt.

Den sammanlagda bedömningen av detta är jordbruksmarken i planområdet har ett lågt produktionsvärde. Särskilt lågt är det i område 3, 5 och 6, som är
områden där bostadsbebyggelsen planeras.
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Naturvärden

I naturvärdesinventeringen som gjorts för
programområdet anges inga särskilda naturvärden
inom jordbruksmarken, som består av öppen äng eller
äng med mindre växtlighet. Området har dock en
funktion som del av en större ”grönkil” från väst som
leder vidare in mot Nolhaga park.

Landskapsvärden

Område 1, 2 och 4 har en karaktär av öppna ängar i
en kilform som sluttar ner mot Mjörn och bildar en
vacker landskapsbild.

Sociala värden
Kretsloppsvärden

Samtliga områden används för att leda bort dagvatten
från stadsskogen, framför allt i slutna system. Det
finns potential att ändra detta till en öppen
dagvattenhantering.

Område 1, 2 och 4 används för rekreation och
bedöms ha ett visst socialt värde. Dessa delar är
föreslagna som rekreation i planprogrammet. Inom
område 6 finns två beachvolleybollplaner som
används sommartid. I övrigt är detta område delvis
igenväxt med ungträd och används mycket sällan för
social aktivitet. Även område 3 och delvis område 5
har mycket lågt nyttjande för sociala aktiviteter.
Detta visas bland annat av den socialtopskarta som
kommunens parkenhet håller på att ta fram.
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Slutsats gällande jordbruksmark

Den sammanlagda bedömningen av jordbruksmarkens värden är att den
kan klassas som brukningsvärd, bland annat för att den till viss del har
använts för bete och slåtter. Däremot är produktionsvärdet lågt och de
områden som föreslås tas i anspråk för nybyggnation har även mycket låga
sociala värden.
Utifrån definitionen av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark”, där det
anges att marken med hänsyn till läget ska vara lämpad för
jordbruksproduktion, kan det inte anses att jordbruksmarken vid
Mjörnstranden har ett högt brukningsvärde. Dels eftersom den är
fragmenterad och uppdelad i flera mindre delområden och därmed svårare
att bruka på ett effektivt sätt, dels eftersom att den är avskild och inte
sammanlänkad med andra åkerarealer.
Planförslaget innebär att Mjörnstranden minskar arealen av jordbruksmark
med ca 8 ha när mark tas i anspråk för den nya bostadsbebyggelsen.
Ytterligare 1 ha föreslås tas i anspråk för utökning av den befintliga
campingen. Övrig åkermark planläggs som park eller naturmark och
bevaras för rekreation och föreningsliv.
En exploatering skulle innebära att brukningsvärd jordbruksmark försvinner
men eftersom dessa områden redan är avskilda, eller ligger i ytterkanten av
jordbruksområdet, kan exploateringen inte anses bidra till en ökad
fragmentering av åkermarken.
De områdena med höga sociala värden planeras i huvudsak för rekreation
och föreningsliv även i fortsättningen.
Sammantaget så bedöms huvuddelen av den jordbruksmark som tas i
anspråk för byggnation och parkeringar ha ett mycket lågt värde. Den hektar
som avsätts för utökning av den befintliga campingen har ett högre värde
men kan även till viss del i fortsättningen användas av allmänheten.
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VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE

Enligt 3 kap 4 § Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses på ett,
från allmän synpunkt, tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Det är 2 kap 2 § Plan- och bygglagen som anger att bestämmelserna om
hushållning med mark och vattenområden i Miljöbalken ska tillämpas vid
planläggning. I detaljplaner och tillhörande planprogram ska kommunerna
därmed föra ett resonemang kring den brukningsvärda jordbruksmarkens
kvalitet samt om det exploaterande intresset verkligen är ett väsentligt
samhällsintresse, samt redogöra för varför förutsättningarna att ta annan
mark i anspråk inte är tillfredsställande.

Behovet av bostäder

Ett exempel på väsentligt samhällsintresse är bostadsförsörjningsbehovet,
eller intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära
varandra. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer
i ett hållbart samhälle och grundpelare i plan- och bygglagens
bestämmelser. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet utgör
sedan 2014 ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen.
De senaste fyra åren har de allra flesta kommuner i Västra Götalands län
bedömt att de har ett underskott på bostäder. Situationen är, enligt
länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät, oroande och svårigheten att hitta en
lämplig bostad påverkar människors livskvalitet samt ungdomar och barns
uppväxtvillkor. Alingsås är en av flera kommuner i regionen som har ett
underskott på bostäder och är även en av de kommuner i
Göteborgsregionen som har lägst procentuell ökning av antalet bostäder.
Alingsås önskar dessutom bidra till bostadsförsörjningen inte bara utifrån ett
lokalt behov utan också sett till det regionala perspektivet med rådande
bostadsbrist. För att Alingsås ska kunna bidra till den regionala
bostadsförsörjningen och utveckla sin centralort samt kommunal och
kommersiell service behöver markresurser tas i anspråk.

Bedömning av väsentligt samhällsintresse

Mjörnstranden är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i kommunens
översiktsplan och tillväxtprogram. I det planprogrammet föreslås en något
större yta för bostadsbebyggelse än som utpekas i översiktsplanen. Detta
bedöms dock vara en förutsättning för att bebyggelsen ska uppnå
översiktsplanens intentioner om en sammanhängande bebyggelse med
utrymme för såväl bostäder som arbetsplatser, att staden ska växa inifrån
och ut samt för att uppnå en rimlig genomförandeekonomi. Närheten till
centrala Alingsås och befintlig bebyggelse innebär även förutsättningar till
att skapa en tätare bebyggelse som ger underlag för såväl service som
kollektivtrafik. Närheten till rekreativa områden innebär även en god närmiljö
för nya och befintliga boende i Alingsås tätort. Därmed minskar behovet av
att privatisera mark för dessa ändamål, på det sätt som görs vid
småhusbebyggelse med stor del privat tomtmark.
Området är redan ett etablerat stråk för boende i Lövekulle och delar av
Stadsskogen, som tar sig till Alingsås centrala delar för att arbeta eller resa
vidare från stationen. För nya boende i planområdet kommer gång och cykel
dessutom vara att ett mycket tidseffektivt sätt att arbetspendla till regionens
stora arbetsgivare exempelvis på Alingsås lasarett (ca 700 m) eller Alingsås
centrum (1,6 km) där pendeltåg till Göteborg central finns eller buss till
Borås. En bostadsbebyggelse har därför stor potential att bidra till att
utveckla den typ av cykelstad som översiktsplanen förordar. Utöver
bostadsförsörjning syftar planprogrammet även till att stärka områdets
kvalitéer som rekreationsområde med bland annat anrättningar för båtliv,
bad och annan rekreation vid och på vattnet. Detta bedöms bidra till en god
boendemiljö för de närboende men är också genom sina park- och
naturområden, frilufts- och idrottsanläggningar och stora föreningsliv, en
samlingsplats för boende i hela Alingsås tätort. Översiktsplanen redovisar
etablering av en ny pendeltågstation vid Skaveryd, vilket planprogrammet
ger utrymme för.

Sida 104 av 607

Slutsats om relationen mellan jordbruksmark och
väsentligt samhällsintresse
Utifrån ovanstående resonemang bedöms planläggningen tillgodose ett
väsentligt samhällsintresse; att möjliggöra för uppförandet av nya
bostadshus med tillhörande infrastruktur i ett läge som stödjer
utbyggnadsprinciperna i översiktsplanen och andra strategiska dokument.
Även utvecklingen av ett stads- och vattennära rekreationsområde som
programmet möjliggör, innebär ett visst samhällsintresse.
Miljöbalkens utgångspunkt är att brukningsvärd jordbruksmark ska bevaras
och inte användas för bebyggelse. Denna utgångspunkt kan dock prövas i
förhållande till samhällsintresset. I fallet med visionen för Mjörnstranden
anses jordbruksmarken framför allt ha sociala värden men låga
produktionsvärden. Särskilt låga värden har de områden där
bostadsbebyggelse föreslås.
Kommunens slutsats är därför att ett väsentligt samhällsintresse avseende
bostadsbebyggelse överstiger intresset för att bevara den aktuella
jordbruksmarken.

Sida 105 av 607

ALTERNATIVA OMRÅDEN

För att bedöma om Mjörnstranden är den mest lämpliga platsen för ny
bostadsbebyggelse har kommunen även undersökt om det finns andra platser
med lägre skyddsvärd mark där motsvarande etablering av bostäder kan
genomföras på ett acceptabelt sätt.

Urvalskriterier

Syftet med denna lokaliseringsutredningen är att utreda den mest lämpliga
platsen för att möjliggöra byggnation av bostäder. Området ska vara
storleksmässigt och ekonomiskt rimligt att exploatera samt får inte innebära
olägenheter för bostäder och skyddade områden. Urvalet av alternativa områden
har utgått från två kriterier:

1. Inom tre km från stationen.
Översiktsplanen anger att Alingsås stad ska byggas tätt och småskaligt
och att ny bebyggelse huvudsakligen lokaliseras inom tre km från
stationsläget.
2. Stort nog att inrymma minst 250 bostäder och minst 400 000 m2
Tillväxtprogrammet syftar till att identifiera och utveckla nya områden i
Alingsås tätort. Därför är enskilda husprojekt inte en relevant
jämförelse. I Tillväxtprogrammet angavs 250 bostäder som ett minimum
för Mjörnstranden, därför det som minsta rimliga omfattning av ett
alternativt utvecklingsområde 400 000 m2 motsvarar den täthet som
planeras i Mjörnstranden; en tät bebyggelse på mellan två till fyra
våningar som ger möjlighet till i huvudsak flerfamiljshus, men även ett
antal radhus.
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Lokaliseringsalternativ

Utifrån kriterierna har kommunen identifierat tolv områden, där vissa är utpekade för byggnation medan andra inte tidigare varit
aktuella för byggnation. Syftet med detta är att ha ett brett anslag i utredningen.

ÖP och Tillväxtprogram
Områden som är utpekade i politiskt beslutade
styrdokument och därmed prioriterade för de
kommande 10 åren.
1. Mjörnstranden
2. Norra Bolltorp
3. Stadsskogen

ÖP – Utbyggnadsområden
Områden som endast är utpekade för
utbyggnad av bostäder i ÖP.
7. Rothoffskärr
8. Östra Ängabo

ÖP – Utredningsområden
Områden som är utpekade för utredning
för bebyggelse i ÖP.
4. Tomteredsfälten
5. Lyckan
6. Kristineholm och Nygård

Övriga områden inom 3 km från stationen
Övriga områden som uppfyller kriterierna.
9.
10.
11.
12.
13.

Sydväst om Vardsjön
Söder om Hjortmarka
Väster om Tegelbruket
Väster om Kvarnsjön
Stadsomvandling i Bolltorp
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Fig. 5. Översiktsbild för de 13 lokaliseringsalternativen i lokaliseringsutredningen.
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Bedömning av alternativa områden

Dessa områden har därefter utvärderats utifrån nedan angivna bedömningskriterier. Underlag för analyserna har
återfunnits i tidigare beslutade styrdokument, stadens sociotopskarta, stadens ekosystemanalys samt genom
samtal med tjänstepersoner i kommunen. Bland annat Plan, exploatering och park.

Bedömningskriterier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tillgänglighet – Befintliga vägar och kollektivtrafik.
Sammanhållen stad – Hur väl knyter ny bebyggelsen an till den befintliga stadsväven.
Närhet till samhällsservice – Finns befintlig samhällsservice som kan nyttjas?
Närhet till rekreation – Närhet till grönområden, lekplatser och rekreationsområden.
Hälsa och säkerhet – Finns möjligheter att skapa en god boendemiljö?
Natur och kulturvärden – Möjlighet att bevara eventuella höga natur- och kulturvärden.
Ekonomisk genomförbarhet – Behövs omfattande markarbeten och nya ledningssystem
eller kan man använda befintlig struktur?
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JÄMFÖRELSETABELL

Vid jämförelsen mellan de olika lokaliseringsalternativen har tabellen nedan fyllts i. I översta raden finns
rubriker som syftar till att få fram de förutsättningar som är relevanta inom de olika bedömningskriterierna.
Område

Tillgänglighet

Sammanhållen stad

Samhällsservice

Rekreation

Hälsa och säkerhet

Natur och kulturvärden

Genomförbarhet

Kommentarer

1
Aktuellt
planområde

HÖG – Gång- och
cykelvägar samt
bilvägar finns och kan
användas. Området är
försörjt med
kollektivtrafik till
Alingsås C och
Göteborg C redan
idag.

HÖG – Mjörnstranden är
omgiven av bebyggelse på
alla håll utom mot vattnet.
En utveckling av området
bidrar till att närliggande
områden i Lövekulle och
Stadsskogen blir mer
sammanhängande med
den övriga staden,
framförallt Sörhaga. Västra
Sörhaga kan även ses som
en utvidgning av den
centrala delen av staden.

HÖG – Plats och
underlag finns för ny
förskola. Skola för åk F-6
samt vårdboende finns
och byggs i Stadsskogen
(avstånd ca 700 m).
Ytterligare skola till och
med åk 9 planeras i
Stadsskogens femte
etapputbyggnad. LSSboende finns i området.

HÖG – Används för
rekreation av allmänheten.
Delar av Mjörnstranden
nyttjas av föreningslivet
med anläggningar i form
av bollplaner, hamn,
beachvolleybollplaner och
beachhandbollsplaner. Det
finns ytor och
anläggningar för friluftsliv
och övrig idrott.

MELLAN – Järnvägen
medför störningar som
buller, vibration och risk vid
urspårning. Området är även
påverkat av risk för
översvämningar. Detta har
tidigare gjort att området har
en LÅG nivå. Utredningar i
planprogrammet har dock
visat att dessa utmaningar
kan hanteras och inte
behöver innebära en stor
negativ påverkan om
relevanta åtgärder
genomförs. Bl. a. har
stabiliteten längs med
Säveån/Lövekullevägen
utretts och nyligen åtgärdats.

MELLAN – Strandskyddade
områden och några områden
med höga naturvärden
påverkas, men planförslaget
visar att en kommande
byggnation till största del kan
anpassas efter dessa.
Det finns bl. a. skyddsvärda
ekar i området. Områden med
höga naturvärden påverkas
inte i stor utsträckning.
Jordbruksmark som inte
brukats på längre tid, till annat
än gräsklippning, behöver tas
i anspråk.

HÖG – Området har en väl
utbyggd infrastruktur. Området
är platt och tillgängligt. Det finns
goda förutsättningar för ett
effektivt resursutnyttjande samt
att bygga vidare på nuvarande
infrastruktur. Marken är till
största del kommunalt ägd,
vilket underlättar
exploateringen. En tät
bebyggelse underlättar
möjligheten att hantera
kostnadsdrivande utmaningar
som fördyrad grundläggning,
bullerdämpande åtgärder och
en hög gestaltningsnivå nivå
inom allmän platsmark.

Mjörnstranden uppfyller
översiktsplanens intentioner
om en tät och sammanhållen
stad. Det finns mycket goda
förutsättningar att nyttja
befintlig infrastruktur i vägar
och ledningsnät, samt att få
en hållbarhet i
genomförandeekonomin.
Områdets utmaningar kopplat
till risker under ”Hälsa och
säkerhet” kan hanteras.
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MELLAN – Ca 500
meter till hållplats.
Gång- och cykelvägar
finns.

MELLAN - Ansluter
naturligt till befintlig stad
men innebär en utvidgning
av tätorten. Inte omgiven
av bebyggelse.

MELLAN / HÖG –
Avstånd till förskola är ca
300 meter, grundskola
(Nolbyskolan) finns inom
ca 2 km. Vårdcentral
ligger på ett avstånd om
ca 1,5 km.

HÖG – Goda
förutsättningar. Används
av allmänheten till
vandring i idag. Närhet
finns till naturområde.

HÖG – Inga hälsorisker
identifierade. Goda
förutsättningar för god
boendemiljö.

MELLAN – Området består till
stor del av god jordbruksmark
som nyttjas idag för odling
och bete. Enligt kommunens
översiktsplan identifieras
området som kulturlandskap.
Skyddsvärda ekar finns inom
området.

HÖG – Inga kända hinder. Till
stor del kommunalägd mark.
Platt mark som troligen kan
exploateras till låg kostnad.

Området uppfyller
översiktsplanens kriterier och
har goda förutsättningar för
genomförbarhet. Området
kan skapa en god
boendemiljö.
Jordbruksmarken, som
området till största del består
av, brukas aktivt och bedöms
vara värdefull till skillnad från
annan jordbruksmark.

3

Stadsskogen är det område i Alingsås tätort som har haft den mest omfattande utvecklingen de senaste åren. I dagsläget pågår det byggnation av bostäder på flera platser i området, arbete med två detaljplaner som möjliggöra för ca 550 bostäder och
skola pågår i den mellersta/ södra delen av Stadsskogen. Eftersom detta område redan anses vara under utveckling utvärderas detta inte vidare.
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MELLAN – Inga större
vägar ansluter till
området.
Busshållplats finns i
direkt anslutning till
områdets norra del.
Delvis utbyggd gångoch cykelväg finns vid
Prästerydsvägen

MELLAN / LÅG – Är inom
tre km från Alingsås station
och ansluter till befintlig
villabebyggelse i den norra
delen. Bidrar dock inte till
översiktsplanens
intentioner om en
sammanhållen stad om
utbyggnad sker. Inte
omgiven av bebyggelse
utan blir en utvidgning
söder om staden.

MELLAN / LÅG –
Avstånd till förskola är ca
2 km, grundskola finns
inom ca 1,5 km.
Vårdcentral ligger på ett
avstånd om ca 1 km.
Plats för att bygga ny
samhällsservice finns.

MELLAN – Flera stigar
finns inom området.
Intilliggande sjön
Gerdsken är ett populärt
rekreationsområde.
Fornlämningar finns inom
området.

HÖG – Inget definierat
buller. Inga kända risker.
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MELLAN / LÅG – Stor andel
skog samt jordbruksmark
behöver tas i anspråk. Oklart
värde på dessa områden,
men jordbruksmarken brukas
idag.

MELLAN – Privata
markägoförhållanden vilket
försvårar genomförbarheten
påtagligt. Saknas utredningar
för geoteknik. Utbyggnad av ny
teknisk infrastruktur krävs. Nya
ledningar till reningsverket för
vatten och avlopp behövs pga.
kapacitetsproblem. Hög
exploateringsgrad krävs för att
tillgodose den ekonomiska
genomförbarheten.

Innehåller sammanhängande
jordbruksmark som brukas
idag. Området lämpar sig för
byggnation och har på längre
sikt en potential att bidra med
de kvalitéer som
översiktsplanen efterfrågar.
En utveckling i närtid skulle
dock innebära en ganska
kraftig utglesning av staden
och motverka nuvarande
översiktsplans syfte.
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HÖG – Gång- och
cykelväg planeras.
Busshållplats in till
centrala Alingsås finns
i anslutning till
området.

MELLAN – Ligger i
utkanten av staden, men
inom tre km. Bidrar inte till
en mer sammanhållen
bebyggelse av staden utan
anses bli en utvidgning.

HÖG – Förskola, skola
och vårdcentral finns
inom ett avstånd om ca
700–1000 m.

MELLAN – Nära till
naturreservat. Inga värden
i området är utpekade i
tidigare inventeringar.

HÖG – Visst buller från
Marydsvägen.

HÖG – Barr-och lövskog,
delvis för produktion, behöver
tas i anspråk.

LÅG / MELLAN – Delvis
privatägd mark, delvis
kommunalt ägd. Kuperad
terräng och berglandskap. Svårt
och kostsamt för utbyggnad av
ny teknisk infrastruktur, men
inte omöjligt.

Detaljplanering för ca 150
bostäder påbörjades 2019
men pausades med
anledning av ekonomiska
utmaningar (problem att få
ekonomi i genomförandet).
Kan eventuellt startas om i
framtiden men oklart när och
under vilka förutsättningar.
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HÖG – Busshållplats
finns inom ca 220 m
från området. Det är
2,5 km Alingsås
station och 2 km till
E20. Gång- och
cykelväg finns i direkt
anslutning till området.

LÅG – Skulle innebära en
fragmentering av staden
och direkt motverka
översiktsplanens
intentioner. Området ligger
i direkt anslutning till
tätortsgränsen och innebär
en utvidgning av staden
och bidrar inte till en mer
sammanhållen bebyggelse.

LÅG – Förskola, skola
och vårdcentral finns
inom ett avstånd om 2–4
km.

MELLAN – Nära till ett
sammanhängande
grönområde med värdefull
natur. Det finns stigar inom
området.

MELLAN – Eventuella
störningar från befintlig
industriverksamhet.
Visst buller från
Vänersborgsvägen. Inga
risker identifierade.

MELLAN – Jordbruksmark,
som är upplåten med avtal
om jordbruksarrende, behöver
tas i anspråk. Marken har
brukats aktivt under en lång
tid, där befintligt avtal är från
1994.

HÖG / MELLAN – Marken ägs
av kommunen. Ledningsnät för
vatten och avlopp finns inom
området. Marken består av flack
åkermark.

Jordbruksmark som brukas
aktivt sedan längre tid tillbaka
behöver tas i anspråk.
Området angränsar till
industriverksamhet och
bedöms vara mest lämpligt
som verksamhetsområde än
för bostadsbebyggelse.
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HÖG – Vägar och
kollektivtrafik är väl
utbyggt i området.
Direkt närhet till E20
och stationen.

HÖG – Området är en del
av den centrala staden och
skulle bidra till en mer
sammanhållen stad.

HÖG – Avstånd till skola
och förskola samt
vårdcentral är ca 200–
500 m.

MELLAN / LÅG – Inget
befintligt i området. Dessa
kvalitéer måste skapas.
Närhet till centrala stadens
parker och Gerdskens
badplats, dock inget
grönområde inom 300
meter.

HÖG – Inga naturvärden som
påverkas negativt, snarare
ges en möjligheter att skapa
nya värden, till exempel i form
av ekosystemtjänster.

HÖG – Väl utbyggd
infrastruktur.
Majoriteten privatägd mark.

Området är lämpligt för
ombyggnation och har
potential att skapa goda
värden som översiktsplanen
efterfrågar. Området är dock
inte redo för att planläggas för
bostäder idag eftersom det
finns oklarheter gällande E20.
Samtal med Trafikverket och
grannkommuner om
gemensam infrastruktur pågår
och behöver vara klart innan
exploatering sker.
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HÖG/ MELLAN –
Busslinje inom 500 m.
Ny gång och
cykelbana finns
utbyggt intill E20.

MELLAN – Delvis närhet
till den centrala staden men
utan tydliga kopplingar till
övrig stadsväv. Skulle
delvis bidra till en mer
sammanhållen stad, men i
huvudsak utvidgning.
Utvecklingen av E20
påverkar utfallet.

LÅG – Förskola finns
inom ca 3 km, grundskola
inom ca 4,5 km. Närmsta
vårdcentral finns på ett
avstånd om ca 4 km.

MELLAN – Närhet till
naturreservat. Delar av
området är i anspråkstaget
för industri. Övriga delar är
skogsområde som delvis
används för skogsbruk.

LÅG / MELLAN – E20 och
järnvägen innebär stora
risker och oklara
förutsättningar. Pågående
ställningstaganden
tillsammans med
Trafikverket om E20 måste
komma till stånd innan
området kan exploateras för
bostäder. Stationens och
bussterminalens behov för
utveckling behöver
kartläggas. Föroreningar i
mark finns.
MELLAN – Närheten till E20
innebär risk och utsatthet för
buller och vibration. I
anslutning till skogen finns
inga kända risker.

MELLAN – Mark- och
vattenanvändning är utpekat
för naturvård och friluftsliv.
Del av sammanhängande
grönområde som påverkas.
Fornlämningar inom området.

MELLAN – Skogsområdet är till
största del kommunal mark.
Området har delvis kuperad
terräng, anpassning behöver
göras.

Delar av området är redan
ianspråktaget för industri och
viss sällanköpshandel, vilket
anses vara en lämplig fortsatt
utveckling. Naturområdet kan
komma att studeras vid
arbete med ny översiktsplan
och när Kristineholms
utveckling tydliggjorts. Det
finns flera utmaningar vad
gäller naturvård, friluftsliv,
fornlämningar och
sammanhängande
grönområde.
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LÅG – 1,4 km till
busslinje. Ingen gångoch cykelväg finns
utbyggd. Vägar för
anslutning behövs.

LÅG – Skulle innebära en
fragmentering av staden
och direkt motverka
översiktsplanens
intentioner. Innebär i
huvudsak en utvidgning
utan direkt anslutning till
resterande stad.

LÅG – Ingen befintlig
utbyggnad av förskola
eller skola på rimligt
avstånd. Närmsta
vårdcentral finns på ett
avstånd om ca 3 km.

MELLAN – Nyttjas inte av
allmänheten idag. Närhet
till naturområden finns.
Goda förutsättningar att
skapa områden för
vistelse.

MELLAN – Visst buller
förekommer enligt
kommunens kartläggning.
Inga kända risker.

MELLAN – Mark- och
vattenanvändning är utpekat
för naturvård och friluftsliv.
Delar av området är utpekad
med höga naturvärden.

MELLAN – Delvis kuperad
mark. Privata
markägoförhållanden. Ingen
teknisk infrastruktur finns idag
utan kräver omfattande
ledningsdragningar. Vatten- och
avloppsledningar svårt och
kostsamt att bygga ut med
anledning av de stora
höjdskillnaderna.

Bidrar inte till en
sammanhållen stad och ligger
avsides centrala Alingsås.
Området anses mer lämpligt
som verksamhetsområde.
Kommunen äger ingen mark i
området. Kostsamt
genomförande utifrån flera
aspekter, bland annat
kuperad terräng som
försvårarar för utbyggnad av
exempelvis VA.
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LÅG – Infrastruktur
avseende vägar
saknas. Ingen lämplig
kollektivtrafik i
närheten.

LÅG – Skulle innebära en
fragmentering av staden
och direkt motverka
översiktsplanens
intentioner. Innebär i
huvudsak en utvidgning av
tätorten snarare än
förtätning.

MELLAN – Förskola,
skola och vårdcentral
finns inom ett avstånd om
ca 1–1,5 km.

MELLAN – Skogsområde
med stigar. Nyttjas inte av
allmänheten idag i någon
större utsträckning.
Förutsättningar finns för att
skapa områden för
vistelse.

HÖG – Inga större risker.
Inget identifierat buller.

MELLAN – Markanvändning i
översiktsplan avser större
skogsområde dels för
avverkning.

LÅG /MELLAN – Till största del
privata markägoförhållanden,
mindre områden mark är
kommunalt ägda. Ingen teknisk
infrastruktur finns idag utan
kräver omfattande
ledningsdragningar. Vatten- och
avloppsledningar svårt och
kostsamt att bygga ut med
anledning av de stora
höjdskillnaderna i den kuperade
terrängen.

Står i direkt motsats till
översiktsplanens intentioner
att utveckla detta område
innan ”Östra Ängabo” är
bebyggt. Utmaningar att få
ekonomin att gå ihop för att
genomföra projektet, främst
avseende utbyggnad av VA
och annan infrastruktur med
anledning av terrängen.
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MELLAN – Ligger
nära väg 180.
Anslutningsvägar
behövs. Gång- och
cykelväg finns i
anslutning till
områdets östra del.

LÅG – Området ligger till
stora delar utanför 3 km
radien. En utveckling av
området skulle bidra till en
utglesning av staden.

LÅG – Förskola, skola
och vårdcentral finns
inom ett avstånd om ca 2
km.

MELLAN / HÖG – Utpekat
i översiktsplanen som
område för naturvård och
friluftsliv.

HÖG – Visst trafikbuller från
väg 180, utöver det finns
inga stora risker
identifierade.

MELLAN / LÅG –
Översiktsplanens intention är
naturvård och friluftsliv. Inga
sociotopsvärden identifierade.
Utmaning att exploatera
området och samtidigt behålla
skogsområdena.

LÅG – Privatägd mark i sin
helhet. Kuperad terräng som
kräver anpassningar och
markarbeten. Ingen teknisk
infrastruktur finns idag utan
kräver omfattande
ledningsdragningar. Vatten- och
avloppsledningar svårt och
kostsamt att bygga ut med
anledning av de stora
höjdskillnaderna i den kuperade
terrängen.

Strider mot översiktsplanens
intentioner avseende
sammanhållen stad samt att
området är utpekat för
naturvård och friluftsliv.
Kommunen äger ingen mark i
området. Kostsamt
genomförande utifrån flera
aspekter, bland annat
kuperad terräng som
försvårarar för utbyggnad av
exempelvis VA.
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MELLAN – Ligger
nära väg 180.
Anslutningsvägar
behövs. Gång- och
cykelväg behöver
byggas ut. Närhet till
busshållplats finns.

LÅG – Området ligger till
stora delar utanför 3 km
radien. En utveckling av
området skulle bidra till en
utglesning av staden.

LÅG – Förskola, skola
och vårdcentral finns
inom ett avstånd om ca 2
km.

MELLAN / HÖG – Utpekat
i översiktsplanen som
område för naturvård och
friluftsliv. Angränsar till
naturreservat.

HÖG – Visst trafikbuller från
väg 180, utöver det finns
inga stora risker
identifierade.

MELLAN / LÅG – Del av ett
större skogsområde och är
delvist utpekat i som viktig
grönstruktur i översiktsplanen.
Intentionen i översiktsplanen
är grönstruktur, åkermark och
kulturmiljö.

LÅG – Privatägd mark i sin
helhet. Kuperad terräng som
kräver anpassningar och
markarbeten. Ingen teknisk
infrastruktur finns idag utan
kräver omfattande
ledningsdragningar. Vatten- och
avloppsledningar svårt och
kostsamt att bygga ut med
anledning av de stora
höjdskillnaderna i den kuperade
terrängen.

Området är inte utpekat för
bebyggelse i tidigare planer.
Bidrar till en utglesning av
staden istället för att främja
en sammanhållen stad.
Utpekat för naturvård,
friluftsliv och kulturlandskap i
översiktsplanen. Kommunen
äger ingen mark i området.
Kostsamt genomförande
utifrån flera aspekter, bland
annat kuperad terräng som
försvårarar för utbyggnad av
exempelvis VA.
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I dagsläget pågår det detaljplanering av bostäder i området. Eftersom detta område redan anses vara under utveckling utvärderas detta inte vidare.
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SAMLAD BEDÖMNING

Det aktuella planområdet bedöms ha mycket goda förutsättningar för en
tekniskt och ekonomiskt rimlig exploatering. Området ligger inom rimligt
avstånd från Alingsås centrala del, vilket är positivt för de boende att enkelt
ta sig in till staden med cykel eller gång. En bostadsbebyggelse i området
har stöd i översiktsplanen och blir en naturlig förtätning av bostadsområdena
i Lövekulle, Stadsskogen och Sörhaga. Sålunda uppfyller det de intentioner
som översiktsplanen har gällande bebyggelse som främjar en
sammanhållen stad. Befintlig teknisk infrastruktur kan användas för nya
ändamål samt byggas ut för att möjliggöra föreslagen bebyggelse enligt
planprogrammet. Det finns närhet till befintlig samhällsservice i form av
förskola, grundskola och vårdcentral. Rekreation i området är hög, vilket
planprogrammet avser bevara i stora delar samt bygga vidare på.
Det finns utmaningar i form av buller från järnvägen, som behöver tas
hänsyn till i kommande detaljplanering med fokus på byggnadsutformning.
En annan utmaning området ställs inför är farligt gods, vilket också är
kopplat till järnvägen. I planprogrammet har hänsyn tagits till dessa två
utmaningar bland annat genom att byggnaderna placerats på ett avstånd
om maximalt 45 meter från spårens mitt, att anordna bullerdämpande
åtgärder samt placering och utformning av byggnader. Strandskyddade
områden och några områden med höga naturvärden påverkas, men
planprogramsförslaget visar att en kommande byggnation till största del kan
anpassas efter dessa. Ingen kulturmiljö och inga naturvärden påverkas
negativt, utan hänsyn tas till värdena genom att anpassa den nya
bebyggelsen samt att stora områden bevaras och förvaltas. Den enda
nackdelen med etablering på platsen är att delar av jordbruksmark tas i
anspråk. När det gäller jordbruksmark som behöver tas i anspråk, för
utbyggnad av bostäder och allmänna ytor, har dessa anpassats till att göra
så litet intrång som möjligt. Utgångspunkten för jordbruksmarken i
Mjörnstranden är att dess brukningsvärde påverkas negativt av att åkrarna
avgränsas med bilväg och därför inte är sammanhängande. Trots det ser

kommunen ett värde i att bevara den största ytan jordbruksmark norr om
Lövekullevägen, som idag delvis nyttjas av allmänheten för rekreation.
Områdena 2 och 3 har pekats som utbyggnadsområden för bostäder i
kommunens översiktsplan. Stadsskogen (3) genomgår redan en pågående
utveckling, med detaljplaneläggning och utbyggnad, och kan därför inte ses
som ett alternativ till Mjörnstranden. I jämförelsetabellen har därför detta
område plockats bort. Bolltorp (2) bedöms ha goda förutsättningar för
bostäder men består till största del av jordbruksmark som brukas aktivt. Det
är även en del av ett större område sammanhängande jordbruksmark, vilket
medför ett högre brukningsvärde. Vidare består område 2 till stor del av
jordbruksmark som nyttjats aktivt sedan 1993 för odling och bete. Enligt
kommunens översiktsplan identifieras området som kulturlandskap.
Gällande markägoförhållanden är fördelade mellan kommunen och privat
markägare, vilket kan försvåra en eventuell exploatering.
De två områden som pekats ut som utbyggnadsområden i översiktsplanen,
område 4 och 5, bedöms inte vara förenligt med översiktsplanens intention
om att verka för en sammanhållen stad. En exploatering av dessa två
områden hade inneburit en utvidgning och fragmentering av staden, vilket i
dagsläget inte är förenligt med översiktsplanens syften. Eftersom det finns
områden i staden som är aktuella för förtätning bör därför dessa prioriteras
i första hand för utbyggnad. Vidare består område 4 till stor del av skog,
samt delar av aktivt brukad jordbruksmark, som kommer behöva tas i
anspråk vid en eventuell exploatering. Det finns ingen befintlig teknisk
infrastruktur att använda eller bygga vidare på, utan det kommer att
behövas en gedigen utbyggnad i samband med eventuell exploatering.
Inga större vägar ansluter till området men det finns delvis utbyggd gångoch cykelväg vid Prästerydsvägen. Kommunen äger ingen mark i området,
vilket är en grundläggande förutsättning för exploatering. Privata
markägoförhållanden innebär i värsta fall kostsamma och långdragna
processer vilket äventyrar genomförandet av exploateringen.
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Vad gäller område 5 består det området av produktiv barr- och lövskog.
Område 5 bedöms kunna vara lämpligt för en utveckling av ca 150
bostäder, där det sedan tidigare funnits en påbörjad detaljplan. Detta
arbete har dock pausats på grund av svårigheter att få ihop ekonomin för
genomförandet. Eftersom platsen är kuperat med stora skillnader i
topografin är utbyggnad av teknisk infrastruktur ytterst kostsamt i det
området. Med ovanstående som grund bedöms ingen av dessa två
områden kunna ses som ett alternativ till Mjörnstranden.
I kommunens översiktsplan pekas de tre områdena 6, 7 och 8 ut som
utredningsområden för bostadsbebyggelse. De är idag utbyggda där
befintlig markanvändning avser ändamål för industri och handel. Av dessa
tre anses område 7 och 8 vara etablerade som områden för industri och till
viss del sällanköpshandel. De fungerar även som viktiga nav för näringslivet
i kommunen. Utifrån jämförelsetabellen bör en fortsatt utveckling av dessa
områden innebära en utveckling av befintliga och angränsande
verksamheter, inte bostäder. Planprogrammet för Lyckan, vilken berör
område 7, anger till viss del en inriktning avseende bostadsbebyggelse.
Området är dock till stor del redan i anspråkstaget av befintliga
verksamheter. Vid en eventuell exploatering av området för att möjliggöra
för bostadsbebyggelse behöver verksamheterna omlokaliseras. Utöver det
påverkas området av E20, både utifrån buller och risk (farligt gods), men
även utifrån pågående utredningsarbete för utvecklingen av vägen där
dialog med Trafikverket och de privata fastighetsägarna pågår. Utifrån
ovanstående är slutsatsen är att området inte är redo för planering av
bostäder innan förutsättningarna har tydliggjorts och bekräftats.
Område 9 och 10 anses ha alltför dåliga förutsättningar för exploatering
främst med anledning av topografin, höga naturvärden och avståndet till
Alingsås tätort. För område 9 är markägoförhållandena helt privata och
marken är delvis kuperad. För område 10 ägs marken till största del av
privata fastighetsägare och kommunen äger mindre delar i norra delen av
området. Det finns ingen utbyggd teknisk infrastruktur i något av områdena,
vilket innebär att det krävs omfattande ledningsdragningar. Det är kostsamt
och utmanande att bygga ut ledningar för vatten och avlopp när topografin

är för varierad. Att exploatera någon av dessa två områden bidrar inte till
översiktsplanens intention om en sammanhållen stad, utan skulle istället
innebära en fragmentering av staden.
Område 11 och 12 har förutsättningar för utveckling avseende dess närhet
till befintlig infrastruktur för väg. Båda områdena ligger nära väg 180, men
behöver anslutningsväg, samt har närhet till befintliga gång- och cykelvägar.
Områdena har dock en kuperad terräng där anpassningar och omfattande
markarbeten behövs för att möjliggöra för utbyggnad av vatten- och
avloppsledningar. Det medför i sig stora kostnader i projektet vilket påverkar
ekonomin för genomförandet av bebyggelsen. Utöver topografins
utmaningar är områdena utsatta för buller från väg 180 samt utpekade som
områden för naturvård och friluftsliv i översiktsplanen. Område 12 angränsar
även mot ett naturreservat. En utveckling i dessa områden är inte heller
förenligt med översiktsplanens intentioner om en sammanhållen
bebyggelse.

SLUTSATS

Av de 13 lokaliseringsalternativ som studerats är bedömningen att endast
område 2 kan ses ha tillräckligt med fördelar, efter angivna
bedömningskriterier, för att vara jämförbart med det aktuella planområdet.
Det aktuella planområdet och område 2 är tekniskt, funktionellt och
ekonomiskt rimliga att exploatera. Både område 2 och planområdet har stöd
i kommunens översiktsplan. Den nackdel som identifierats för det aktuella
planområdet är att jordbruksmark behöver tas i anspråk, men eftersom även
område 2 består av jordbruksmark kan det inte anses mer fördelaktigt ur den
aspekten. Område 3 består till största del av jordbruksmark som nyttjats från
1993 för odling och bete. Enligt kommunens översiktsplan är området även
identifierat som kulturlandskap och skyddsvärda ekar finns inom området.
En nackdel med område 2 är att kommunen inte äger all mark som området
innefattar, vilket försvårar exploateringsgraden och kan innebära en lång,
oförutsägbar och kostsam process. En utveckling av området skulle också
innebära större konsekvenser på befintlig trafikmiljö och en ökad belastning
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på vägnätet. Framförallt bedöms trafiken öka på den redan vältrafikerade
statliga väg 180 (Kungälvsvägen). Till följd därav bedöms en exploatering
inom område 2 inte vara lika tillfredsställande ur allmän synpunkt jämfört
med en exploatering inom det aktuella planområdet.
Slutsatsen är att det aktuella planområdet har fler fördelar än samtliga
lokaliseringsalternativ. En exploatering av 550 bostäder samt platser för
sociala mötesplatser kräver en tillräckligt stor yta, som inte är helt säker
avseende befintliga markägoförhållanden i någon av de andra
lokaliseringsalternativen. Den tänkta exploateringen i planförslaget kan
därför inte tillgodoses på någon alternativ plats som på motsvarande sätt
erbjuder den närhet till staden och befintlig samhällsservice och som inte
också skulle ta jordbruksmark i anspråk. Det finns även redan teknisk
infrastruktur inom området som skapar goda förutsättningar för en fortsatt
utbyggnad.
Motiven till att exploatera på jordbruksmark på Mjörnstranden är främst hur
området anpassar sig till befintlig bebyggelse och bidrar till en naturlig
förtätning av staden samt att området har goda möjligheter för att ansluta
sig till och bygga ut befintlig infrastruktur.
Sammanfattningsvis är det efter noga överväganden bedömt att
Mjörnstranden är det område som bäst lämpar sig för exploatering av
bostäder och att det inte finns några alternativa lokaliseringsområden som
är bättre lämpade. Behovet att tillskapa ny bostadsmark kan inte tillgodoses
på ett, från allmän synpunkt, tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk. Alingsås kommun har som ambition att möta efterfrågan på
bostäder inom kommunen och regionalt. Eftersom bostäder anses vara ett
väsentligt samhällsintresse är kommunens slutsats att möjliggörandet av
nya bostäder på Mjörnstranden överstiger intresset för att bevara den
aktuella jordbruksmarken.
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Inledning
Planeringen av programområdet för Mjörnstranden kommer att pågå under många år och
många inblandade kommer inte att finnas med under hela genomförandet. PM:et har därför också till syfte att beskriva ställningstaganden och rekommendationer för trafikstruktur
och mobilitet inom och till området, så att dessa finns med i senare skeden av planeringen.
Ställningstaganden och resonemang kommer dock att behöva fördjupas i kommande delar
av planeringen, vilket gör att planprogrammet främst ska ses som en inriktning för vidare
studier.
Under samrådet framkom önskemål om tydligare beskrivningar av förslaget och dess effekter på trafiksituationen utanför planområdet.
Den långsiktiga visionen för Mjörnstranden är att knyta området närmare staden och med
tiden låta området definieras som ett attraktivt sjö- och centrumnära område.

Syfte

Denna sammanfattande PM för trafik och mobilitet är en kompletterande bilaga till planprogrammet för Mjörnstranden. Då det finns flera komplicerande förutsättningar i området så
är syftet att övergripande beskriva dessa samt de lösningar som föreslås för att få till en
bra trafiksituation.

Områdets förutsättningar
Planprogrammet
Programområdet ligger väster om Alingsås stadskärna vid sjön Mjörn. Området avgränsas
av Västra Stambanan, Säveån, Mjörn och bostadsområdet Lövekulle. Planområdets landareal uppgår till ca 62 hektar. Delen närmast Sörhaga ligger ca 1 km från stadskärnan och
Skaverydsdelen drygt 2 km.
Mjörnstranden ska vara ett levande och tillgängligt område för boende i området, för allmänheten och besökare. Programmet syftar till att skapa utrymme för ca 550 nya bostäder, marina, utveckling av campingområde samt restaurang med mera som stimulerar till
liv och rörelse i området. Det ska vara lätt att nå området med cykel och att promenera
från stadskärnan och stationen. Närheten till centrum och befintlig bebyggelse innebär
även förutsättningar till att skapa en bebyggelse som ger underlag för såväl service och
kollektivtrafik.

Läget i staden
Mjörnstranden är omgivet av bebyggelse på alla håll utom mot vattnet. En utveckling av
området bidrar till att närliggande områden i Lövekulle och Stadsskogen blir mer sammanhängande med övriga staden, framförallt Sörhaga. Västra Sörhaga kan även ses som en
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utvidgning av den centrala delen av staden. Befintlig infrastruktur för trafik och teknik kan
nyttjas i stor utsträckning.
Det finns två entréer till området med bil; Viktoriagatan i Sörhaga som övergår till Lövekullevägen och Stadsskogsgatan med bro över järnvägen. Fotgängare och cyklister kan även
ta sig över Säveån via Mjörnsvallsbron eller genom tunneln i Alfhem. Kommer man sjövägen finns det inte många ställen att lägga till som gäst, även om strandområdet är stort.
Västra stambanan är en barriär i området. I takt med att trafiken genom åren har ökat på
järnvägen så har den effekten förstärkts. Där det tidigare fanns övergångar i plan är det
idag staket eller andra hinder för att korsa. Järnvägen ligger dock väl placerad i landskapet
och upplevs inte så tydligt som att den bryter upp staden.
Säveån är en självklar tillgång för staden men skapar också en uppdelning mellan de norra
och södra delarna.
Bilar och bussar kan korsa järnvägen på bron mellan Stadsskogen och Lövekulle samt i
viadukten på Västra Ringgatan, varemellan det är ett avstånd på ca 2,7 km. Gående och
cyklister har några fler passager. Mellan Lövekullebron och gång- och cykeltunnel vid Alfhem är det 960 m (faktiskt avstånd) och 705 m fågelvägen. Mellan Alfhem och tunneln i
Swedenborgsgatans förlängning är det 1340 m (faktiskt avstånd) och 940 m fågelvägen.

Bild 1. Dagens passager för gående och cyklister under eller över järnvägen.
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Resvanor
Resvanor och färdmedelsandel är svårt att mäta. De undersökningar som har gjorts visar
på att 44 % av vardagsresorna i Alingsås sker till fots, med cykel eller kollektivt och 51 %
med bil. Andelen bilresor är näst lägst av kommunerna i Västra Götaland efter Göteborg.
Detta beror sannolikt på Alingsås kompakthet som föranleder korta avstånd inom tätorten,
samt en stark lokal arbetsmarknad. I Alingsås slutar ca 80 % av kommuninvånarnas resor
på vardagar i den egna kommunen. Sett till andelen resor som görs med cykel utmärker
sig invånarna i Alingsås med högst andel cykelresor i regionen.

Mobilitet istället för trafik
På grund av områdets karaktär (fritidsändamål, idrott mm) och läge i staden så kommer
det vara mycket viktigt att jobba med att göra gång, cykel och kollektivtrafik till förstahandsval. Detta särskilt då många målpunkter riktar sig mot barn och unga.
Mobilitet i området innebär att fokusera på Mjörnstranden som rekreativt område, med vistelse i första hand och transport i andra hand.
För att få en bra trafiksituation krävs en utblick för alla trafikslag även utanför planområdet,
exempelvis cykelväg i Sörhaga, utvecklat cykelstråk i Nolhagaparken, trafiksituationen vid
Viktoriagatan/Stråhles allé, trafikföring och utformning i Stadsskogen m.m.

Bild 2. Lövekullevägen förslås att flyttas närmare järnvägen vilket skapar en lugnare strandlinje med mer utrymme för gång och cykel. Nya gångvägar och stigar föreslås på ytor som idag är svårtillgängliga.
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Beskrivning per trafikslag
Gång

Mjörnstranden ska fortsatt vara ett område för rekreation och vistelse. Möjligheten att flanera, motionera och ta sig till målpunkter utmed strandlinjen behöver utvecklas även om
utgångsläget är gott.

Bild 3. Dagens trafikmiljö förbi Mjörnvallen kan upplevas som otrygg då både bilar, gående och cyklister blandas på ett otydligt sätt. Parkerade bilars backrörelser utgör också en risk.

För att skapa ännu bättre förutsättningar för gående så förutsätts att gående och cyklister i
hög grad separeras. Hela området från piren till Lövekulle camping ska vara ett promenadvänligt rekreativt stråk och en del av strandpromenaden. Utmed vattnet ges många möjligheter att stanna till vid bryggor, kajer, parker och torgbildningar.

Möjliga åtgärder
•

Förbi Mjörnvallen anläggs ett gångutrymme utmed badstrandens bakkant. Detta
kan eventuellt göras grusat likt i Nolhaga och förutsätts hållas separerat från cykel.

•

Dagens väg mellan Mjörnvallen och Alfhem görs om till cykelväg och nuvarande
gång och cykelväg blir till för enbart gående.
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•

Dagens grusade stig mellan Alfhem och campingen rustas upp och förlängs mot
Lövekulle via Fritidsvägen.

Cykel

Cykelmöjligheterna på Mjörnstranden är idag goda men kan utvecklas, främst i relation till
centrum och stationen. En av de viktigaste åtgärderna för att få fler att känna sig bekväma
med att välja cykeln är att det finns ett bra sammanhängande nät. Insatser behövs för att
skapa en högkvalitativ cykelväg genom Sörhaga för att koppla ihop Mjörnstranden med
centrum och stationen.
Inom området bör cykel separeras från gång i så stor utsträckning som möjligt i det genomgående stråket. Fler förbindelser mot Nolhaga och Kavlås på sikt kan också göra systemet mer finmaskigt för cyklister och gående.

Bild 4. Kartan illustrerar saknade länkar för cykel mot Nolhaga och Sörhaga (blå streckad linje). Röda streck
illustrerar dagens gång och cykelvägar. Dessa varierar i kvalitet och motsvarar inte alltid dagens krav på god
standard.
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Kollektivtrafik

Bussar trafikerar i dagsläget inte området på ett tillräckligt bra sätt, men förutsättningarna
bedöms som goda ur geografisk synvinkel då området ligger mellan befintliga stadsdelar.
Fler boende i området ger ett bättre underlag för kollektivtrafik som förbinder centrum, Sörhaga, Mjörnstranden och Lövekulle med varandra.
Busstrafik mellan centrum och Lövekulle kan på ett naturligt sätt passera genom området
med behöver fler av- och påstigande på sträckan utmed Mjörnstranden. Programmet avser
att ge förutsättningarna för detta genom att planera för både fler boende och besökande.
Busshållplatser planeras in från början och blir naturliga delar av platsbildningar. Tre busshållplatser föreslås inom området vid Mjörnvallen, Alfhem och vid bron till Stadsskogen.
Dessa får ett lagom långt avstånd mellan varandra, och korta avstånd till bostäder och
målpunkter.
Det är inte aktuellt att hänga upp planeringen av området på en ny tågstation, men den
måste finnas med som en möjlighet. En tågstation placeras i direkt anslutning till bron över
järnvägen vid Skaveryd.

Bil

Biltrafik till och från Mjörnstranden kommer att vara viktig även i framtiden. På grund av de
begränsningar som finns i infrastrukturen kommer det att vara viktigt att undvika de onödiga resorna.
De viktigaste åtgärderna för att skapa en bra trafiksituation är, förutom att hålla nere behovet av bilresor, att trimma nuvarande system. Nedan beskrivs åtgärder som har studerats i
programarbetet.

Åtgärder inom området
•

Biltrafik orienteras närmare järnvägen än idag genom att flytta Lövekullevägen på vissa
delar.

•

En ny cirkulation där Skaverydsvägen och Lövekullevägen möts (intill Stadsskogsbron).

Studerade åtgärder utanför området
•

En till möjlighet att köra in i Sörhaga från Västra Ringgatan via Södra strömgatan ger
enligt trafikanalyser mycket god effekt. På så sätt avlastas Viktoriagatan på den del
som är mest belastad då en stor del av trafiken inte fortsätter förbi lasarettet.

•

En ytterligare förbindelse för alla trafikslag från Stadsskogen/Kavlås har studerats översiktligt, men ser snarare ut att öka trafiken på Viktoriagatan än tvärtom då en sådan förbindelse skapar en gen körväg från norra stadsskogen till centrum.
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•

En ny väg söder om Stadsskogen har studerats, men enligt trafiksimuleringar kommer
en sådan väg ha mycket begränsad effekt för att minska trafiken på andra vägar.

•

Se över utformningen av Stadsskogsgatan för att öka framkomligheten utan att det får
negativ inverkan på trafiksäkerhet. Åtgärder som föreslås att utreda vidare är att ta bort
förhöjningar i gatan intill cirkulationerna, mer robusta och delvis överkörningsbara rondeller, samt att se över den centrala timglashållplatsens utformning.

Beräknad biltrafik utanför planområdet
Sörhaga
Antalet bilpassager kommer att öka främst på Lövekullevägen och Viktoriagatan jämfört
med dagens trafikflöde. På nedanstående bild redovisas antaganden om hur biltrafiken fördelas samt förslag på åtgärder och vilken effekt dessa bedöms ha. Antaganden bygger på
planprogrammets föreslagna placering av bostäder inom området. Antalet bilresor per hushåll har bedömts till 2,5 bilresor per bostad och dag i Sörhaga och 3 bilresor i Skaveryd,
vilket bygger på normala antaganden för bedömningar i liknande arbeten.

Bild 5. Beskrivning av antaganden och möjliga åtgärder.
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Att fördela trafiken in till Sörhaga från Västra Ringgatan på två korsningar istället för en
som idag kommer att ge betydande effekter på trafiken på Viktoriagatans östra delar. På
den östliga delen av Viktoriagatan beräknas en minskning på knappt 40 %, men åtgärden
ger även en minskning fram till ungefär Oxelgatan. Denna effekt innebär att även med en
generellt ökad trafik samt en exploatering på Mjörnstranden så kommer den östra delen av
Viktoriagatan ha mindre trafik om ca 20 år än idag (se bilder nedan, figur 96 och 97).

Bild 6. Förändring i trafikflöde mellan scenario 16 (öppning av infart från Södra strömgatan till Sörhaga) och
nulägemodellen. Rött innebär ökning, grönt minskning. Tjockare streck betyder större skillnad.
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Bild 7. Beräknade trafikflöden (fordon/vardagsdygn) i scenario 16 år 2040.

På sträckan väster om Oxelgatan är det möjligt att leda in trafik som ska till delar av de nya
bostäderna via Poppelgatan för att hantera en ökad trafik på grund av planförslaget. På så
sätt undviker man den mest känsliga delen, vilket är de två avsmalningar som finns i höjd
med ångbåtsvarvet.
I den trafikmodell som tagits fram för Alingsås beräknas trafiken att öka från dagens ca
1900 fordonspassager vid avsmalningarna väster om Poppelgatan en normal vardag till ca
3300 år 2040, vilket innefattar ett antagande om exploatering på Mjörnstranden som helt
belastar dagens vägnät (se bild 8 nedan).
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Bild 8. Beräknade trafikflöden år 2040 (fordon/vardagsdygn).

Skulle istället Poppelgatan användas som huvudsaklig infart för en stor del av de nya bostäderna i Sörhagas förlängning så bedöms trafiken vid avsmalningarna att minska med ca
600 fordonspassager jämfört med om alla använder Lövekullevägen.
Bedömning har förutom i trafikmodellen även gjorts med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Verktyget ger resultat som ligger ungefär i linje med ovanstående, men
överskattar antalet gående och kollektivtrafikresenärer jämfört med dagens fördelning, och
underskattar också antalet bilresor och cykelresor.
Utifrån normala antaganden om vilken kapacitet en gata har så uppstår inga större kapacitetsproblem i Sörhaga även med ökad trafik, särskilt om Södra Strömgatan öppnas mot
Sörhaga från Västra Ringgatan.
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Bild 9. Bilden beskriver en situation år 2040 utan förändringar i dagens vägnät, där orange färg illustrerar hög
belastning och grön färg inom en normal belastning för vägens dimension.

Hur många bilar från de tillkommande bostäderna som väljer Viktoriagatan som genomfart
påverkas självklart av hur attraktiv gatan upplevs att köra, och hur alternativen ser ut. Därför kan åtgärder för att underlätta genomfart på Stadsskogsgatan till exempel få effekter på
Viktoriagatan, på samma sätt som att fartdämpande åtgärder på Viktoriagatan likt de som
finns på Stadsskogsgatan kan minska genomfartstrafiken. Utöver detta finns god potential
att få fler att åka kollektivt, gå och cykla till, från och inom Mjörnstranden, vilket minskar
trycket på den befintliga infrastrukturen.
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Stadsskogen
Trafikbelastningen på Stadsskogsgatan bedöms bli ungefär densamma som dagens nivåer, förutsatt att den nya gata som planeras i detaljplanen för etapp 4 i stadsskogen
byggs, vilken förbinder Skogskullegatan med Rubingatan. Detta innebär att fler fordon använder denna väg istället för Stadsskogsgatan än vad som tillkommer till följd av exploatering på Mjörnstranden.
Effekter på E20 och andra vägar till följd av nya bostäder mm på Mjörnstranden är svåra
att bedöma, men troligen kommer tillkommande trafik att märkas främst vid Hedvigsbergs
korsningen med en ökning av ca 400 fordon utifrån antaganden gjorda med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och övriga antaganden om resvägar som redovisats ovan.
Bedömningen i programarbetet är att planens påverkan på det statliga vägnätet är marginell och att utbyggnaden inte utgör någon påtaglig skada på riksintresset för kommunikation. Vidare görs den generella bedömningen att bostadsutbyggnad i detta läge i Alingsås, i
lägre grad kommer att bidra till trafikbelastningar på de statliga vägarna än vad som skulle
ske om motsvarande mängd bostäder skulle byggas längre från stadens centrum.
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Samrådsredogörelse för planprogram Mjörnstranden
Bakgrund
Under perioden 11 nov till – 12 december ställdes kommunens förslag till
planprogram för Mjörnstranden ut på turistbyrån på kommunens hemsida, där
allmänhet bjöds in för att komma med synpunkter på förslaget. Förslaget skickades
även på remiss till ett flertal myndigheter.
Det är tydligt att Mjörnstranden väcker stort intresse från alingsåsarna. Under
utställningstid besökte uppskattningsvis ca 500-600 besökare Turistbyrån och fick då
möjlighet at ställa frågor till de tjänstepersoner som jobbet med förslaget. Sedan
hemsidan publicerades har den haft 1400 besök.
Sammanlagt har 98 yttranden kommit in och nu håller kommunledningskontoret på
att sammanställa och besvara dessa.

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Synpunkternas behandlar en mycket bred palett av frågeställningar som speglar
Alingsåsarnas syn på planområdet, men belyser även vilka utmaningar som finns i
närliggande stadsdelar. I huvudsak kan synpunkterna sorteras i de fem
ämnesområden som sammanställningen nedan visar.
Rekreation – Det är många som uppskattar området idag och önskar att möjligheten
till rekreation ska vara kvar. En del synpunkter värnar den mer lugna formen av
rekreationen och är oroliga att en utveckling ska störa detta. Andra är ser positivt på
att nya rekreationsformer utvecklas och att området får fler besökare.
Stadsbyggnad – Flera har angett att de tycker att de uppskattar inriktningen för
områdets gestaltning och påpekar att ambitionen på utformning av bebyggelse och
utomhusmiljöer inte får bli lägre. Andra anser att bebyggelsen tar för mycket plats
eller är för hög och önskar färre bostäder.
Trafik – Flera påpekar att trafiken ut från området är svår redan idag och vill inte att
den ska försämras. De efterlyser svar på hur trafiken som följer med de nya
bostäderna kommer påverka trafiksituationen utanför planområdet.
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Naturvärden - Flera påpekar att utvecklingen måste ske på ett hållbart sätt som
värnar de befintliga naturvärdena. Flera synpunkter synliggör en rädsla att
bebyggelsen, hamn eller strandpromenad ska påverka natur- och djurlivet negativt.
Genomförande - Det påpekas även att det behöver bli tydligare kring själva
genomförandet av de tankar och idéer som planprogrammet föreslår. De
visioner/planer/idéer som finns behöver tydligare beskrivas hur de ska genomföras
och inom vilken tidsperiod de ska utföras.

Om förslaget

Förslag till planprogram finns tillgängligt via kommunens
hemsida: www.alingsas.se/mjornstranden.

Inkomna yttranden/synpunkter
Samtliga inkomna synpunkter redovisas i tabellen. I högerspalten ges kommentarer
till respektive synpunkt i de fall det ansetts nödvändigt. Privatpersoner har
anonymiserats och endast synpunkter som bedöms relevanta ur
planeprogramsperspektiv har tagits med.
Bra att veta är också att många inkomna synpunkter blir aktuella för behandling först i
detaljplaneskedet, efter att planprogrammet är antaget.
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Statliga, regionala och mellankommunala myndigheter
Statliga, regionala och mellankommunala myndigheter

Yttrande
Trafikverket
Ärende
Trafikverket har av Alingsås kommun fått ovan rubricerade
ärende för samråd.
Syftet med planprogrammet är att få till en utveckling av
rekreationsområdet och de befintliga verksamheterna längs
sjön Mjörns strand, göra en översyn av vägstrukturen och
pröva en komplettering med bostäder och verksamheter.
Infrastruktur
Längs programområdets södra del går järnvägen Västra
stambanan, bandel 612, som är utpekad som riksintresse
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Banan är av internationell
betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Den är
mycket viktig för person- och godstrafik och ingår även i det
utpekade strategiska godsnätet. I programmets
gestaltningsförslag finns bostadsbyggnader inritade cirka 50
meter från järnvägen.
Ärendet berör även indirekt väg E20 för vilken Trafikverket är
väghållare. E20 är av Trafikverket utpekat som riksintresse i
enlighet med § 3:8 miljöbalken och klassas även som ett
funktionellt prioriterat vägnät. En del av den trafik som
kommer att alstras av programområdets nya bebyggelse
kommer att ansluta till väg E20 i korsningen med
Hedvigsbergsvägen.
Tidigare samråd
Delar av programområdet har tidigare varit föremål för
samråd, bland annat Programsamråd - Detaljplan för
Mjörnstranden, där dåvarande Banverket lämnade yttrande
2010-02-25 (dnr F09-17235/SA30) och Detaljplan för
Alingsås, bostäder med mera väster om Poppelgatan med
yttrande från Trafikverket 2011-10-10 (ärendenr TRV
2011/57807).
Trafikverkets synpunkter
Järnväg
Det är positivt att programmet har utformats med ambitionen
att en framtida utbyggnad av järnvägen ska vara möjlig.
Alingsås kommun reserverar också mark i översiktsplanen för
ytterligare ett dubbelspår med 15 meter på vardera sidan om
befintlig järnväg. Med skyddszoner (bebyggelsefria zoner) på
30 meter från spåret blir zonen för extra dubbelspår ca 45
meter på varje sida om nuvarande spår.
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Kommentar
De utredningar som
efterfrågas kommer att göras
i tidigt skede i DP arbetet, för
hela planområdet. Vi har
upprättat en trafik-PM som
tydligare förklarar
programmets effekter och
åtgärder för att hantera dessa
utmaningar.
Trafik – PM kommer bli en
bilaga till
programhandlingarna.
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Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på
30 meter från järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste
spår). Verksamhet som inte är störningskänslig och där
människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering,
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från
spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. Trafikverket noterar
att i gestaltningsprogrammet finns så kallade mobilitetshubbar
inritade cirka 15 meter från befintligt spår.
Parkering invid järnväg
Det är en god planering att förlägga parkeringsområden längs
järnvägen. Trafikverket vill dock framhålla att
parkeringsplatser bör anläggas minst 15 meter från järnvägen
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Problemet med
parkering nära järnvägen är att det finns risk att bilar skadas i
lacken exempelvis av partiklar från inbromsande tåg samt
gnistor från kontaktledning och strömavtagare. Det finns även
risk för fallande last, snö och is från passerande tåg.
Pendeltågsstation
Planprogrammet omnämner att kommunen har en vilja att
öka boendeunderlaget för en ny pendeltågstation i stadens
södra del. Det är inte aktuellt att hänga upp planeringen av
området på en ny tågstation, men den finns med som en
möjlighet för framtiden och områdets struktur möjliggör goda
kopplingar till en station i framtiden.
Trafikverket vill i sammanhanget föra fram att ett nytt
stationsläge i Lövekulle har analyserats i
”Västtågsutredningen - en komplettering av Målbild Tåg 2035
med nya stationer”, framtagen av Västra götalandsregionen
och beslutad av regionfullmäktige 2018-10-09. Utredningen
rekommenderade att inte öppna en ny station i Lövekulle då
den inte klarade uppsatta kriterier avseende
resandekonsekvenser och trafikekonomi.
Buller
Som konstateras i planprogrammet påverkas mer eller mindre
hela området av buller från trafiken på järnvägen.
Bullerutredningar kommer att behöva tas fram för respektive
kommande detaljplan för att utreda om bebyggelsen kommer
klara kraven enligt bullerförordningen (SFS 2015:216).
Trafiken ska redovisas enligt prognosår 2040.
Vibrationer
Vid byggnation i närheten av väg och järnväg är det viktigt att
tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafikverket
anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas.
Planprogrammet hänvisar till en utredning gjord 2012 för
Västra Sörhaga (väster om Poppelgatan). Trafikverket var i
yttrande till tidigare planläggning för detta område mycket
frågande till om marken var lämplig för bostadsändamål samt
gjorde bedömningen att då föreslagen markanvändning
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kunde innebära påtaglig skada på riksintresset Västra
Stambanan samt risk för hälsa och säkerhet.
En översyn alternativt ny vibrationsutredning kommer att
behöva tas fram för respektive kommande detaljplan, där
placering av byggnader i förhållande till järnvägen får
studeras mer i detalj samt vilka skyddsåtgärder som kan
komma att krävas.
Geoteknik
Trafikverket förutsätter att det i det fortsatta plan- och
projekteringsarbetet säkerställs att den tillkommande
bebyggelsen inte medför sättningar, stabilitetsförändringar
eller liknande som kan komma att påverka
järnvägsanläggningen negativt.
Riskhantering
Trafikverket vill framhålla, vilket också lyfts i planprogrammet,
att Västra stambanan är transportled för farligt gods. Hänsyn
till farligt gods ska beaktas för exploatering enligt
rekommendationer berörd länsstyrelse anger. En översyn och
eventuell fördjupning av riskutredningen lär bli aktuell för
respektive kommande detaljplan, där placering av byggnader
i förhållande till järnvägen får studeras mer i detalj samt vilka
skyddsåtgärder som kan komma att krävas. Trafikverket vill
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande
åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte får
placeras inom Trafikverkets fastighet.
Trafiksäkerhet
De flesta personolyckor kopplat till järnvägstrafik inträffar vid
plankorsningar samt när personer vistas i spårområdet. Att
vistas i spårområdet obehörigt är förenat med livsfara och är
även förbjudet enligt lag.
En exploatering enligt planprogrammet kan leda till ett ökat
”behov” av att gena över spårområdet mellan de lagliga
passager som finns. Åtgärder som exempelvis uppsättande
av stängsel bör framgå i planhandlingarna till kommande
detaljplaner. Det är viktigt att sådana åtgärder planeras och
genomförs i samråd med Trafikverket.
Trafikmängd
Trafikverket ser positivt på att programmet jobbar med
”Mobilitet istället för trafik” där gång, cykel och kollektivtrafik
ska vara förstahandsval. Programområdet kommer likväl att
generera en hel del biltrafik vilket även framgår av
gestaltningsskisserna som redovisar ett stort antal
parkeringsplatser. En inte obetydlig andel av den trafik som
kommer att alstras av programområdets nya bebyggelse kan
antas komma att ansluta till väg E20 i korsningen med
Hedvigsbergsvägen. Det behöver analyseras vidare hur
mycket trafik det rör sig om och hur den kan komma att
påverka kapaciteten i korsningen Hedvigsbergsvägen/E20.
Trafikverket rekommenderar att man använder sig av
Trafikalstringsverktyget för att få en uppskattning av hur
mycket trafik som kommer att genereras.
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Trafikalstringsverktyget finns på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se

Sammantagen bedömning
Trafikverket ser i stort positivt på planprogrammet, den
föreslagna markanvändningen och arbetet med Mobilitet
istället för trafik. Särskilt följande frågeställningar behöver
dock belysas mer i det fortsatta planarbetet:
 I hur nära anslutning till Västra stambanan är det lämpligt
att planlägga markområden för bostadsändamål? Även där
det går att tillskapa en ur buller- och vibrationshänseende
acceptabel boendemiljö genom att riktvärdena klaras måste
det ändå beaktas att boende i områdena trots detta kan
komma att uppleva sig som störda.
 Riskerar markanvändning för bostäder att påverka
möjligheterna att utnyttja järnvägen effektivt och därmed att
påverka ett enligt miljöbalken 3 kap 8 § utpekat riksintresse
för kommunikation negativt?
 I dagsläget är det inte aktuellt att lokalisera en
pendeltågsstation i anslutning till planområdet. Hur tillskapas i
stället goda anslutningar med buss, gång och cykel till den
befintliga stationen?
För närmare information om ändrad markanvändning och
exploatering nära järnväg se gärna Trafikverkets rapport
”Transportsystemet i samhällsplaneringen”. Den finns
tillgänglig via följande webadress; http://trafikverket.divaportal.org/smash/get/diva2:1466488/FULLTEXT01.pdf .
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i
planeringsprocessen.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen har tagit fram ett
planprogram för Mjörnstranden. Att kommunen utreder
möjligheterna för en utveckling av rekreationsområdet samt
förutsättningarna för att bygga bostäder i ett centralt läge
inom kommunen.
Länsstyrelsen anser att kommunen på ett föredömligt sätt
arbetat med gestaltning samt ekosystemtjänster av
utvecklingsområdena inom planprogrammet. Detta ger goda
möjligheter att skapa/uppnå en god bebyggd miljö.
Utmaningar finns dock kopplat till hälsa och säkerhet
avseende buller och farligt gods samt risk för översvämning.
De utgör omständigheter som kommunen behöver hantera
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Under tiden kommunen
arbetat med att ta fram ett
programförslag för
kommande planläggning tillät
kommunen en privatperson
att klippa gräset på del av
fastigheterna Lövekulle 1:1,
Lövekulle 1:21, Lövekulle
1:26-27 samt Lövekulle
1:103, se bilaga X. För
ändamålet upprättades ett
nyttjanderättsavtal med
avtalstid om ett år, vilken
förlängs årligen efter
överenskommelse mellan
parterna. Avtalet avser inte
ett jordbruksarrende utan ett
nyttjanderättsavtal som ger
nyttjanderättshavaren rätt att
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inom framtida planarbete för att åstadkomma en god bebyggd
miljö.
Länsstyrelsen bedömer att flertalet av länsstyrelsens
prövningsgrunder kommer att aktualiseras vid framtida
planering av planområdet.
Att söka dispens från artskyddet kan bli aktuellt. Kommande
naturvärdesinventeringar eller fördjupningar till den
genomförda naturvärdesinventeringen behöver redovisa och
utreda påverkan på biotopskyddade objekt, skyddade arter
samt berörd vattenmiljö.
I samband med kommande detaljplanering kommer
Länsstyrelsen också att ställa krav på arkeologisk utredning
steg 2 för att klargöra eventuell förekomst av fornlämningar
inom planområdet.
Programmets syfte
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för en
utveckling av rekreationsområdet samt en nybyggnation om
ca 550 nya bostäder samt lokaler för verksamhet inom
planområdet. Då gällande översiktsplan, antagen 2018, delvis
anger en annan markanvändning (sammanhängande område
med värdefull natur för naturvård och friluftsliv) än vad som är
utgångspunkten för detta arbete har kommunen bedömt att
det är lämpligt att upprätta detta planprogram.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för
att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om
dessa kan antas strida mot någon av de fem
prövningsgrunderna.
Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)
Strandskydd (MB 7kap)
Hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning,
erosion)
Här längre ner följer länsstyrelsen synpunkter på vilka
prövningsgrunder som kan komma att bli aktuella vid framtida
detaljplanering inom planprogrammet.
Riksintresse
Naturvård
Kommunen behöver i detaljplanen redogöra för
exploateringens påverkan på riksintresset och hur påtaglig
skada på riksintressets värden undviks.
Natura 2000
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klippa gräset utan att erlägga
ersättning.
Nyttjanderättshavaren är
medveten om att upplåtelsen
endast gäller fram till
planläggning av
Mjörnstranden.
I planprogrammet föreslås
ytan som nyttjats för
gräsklippning att bebyggas
med bostäder i den västra
delen, utvidgning av befintlig
camping i nordväst,
gräsplaner med tillhörande
parkering och kolonilotter i
den östra delen. Anläggandet
av camping, gräsplaner och
kolonilotter innebär ett
ianspråktagande där
jordbruksmarken fortfarande
kan användas och brukas
som jordbruksmark vid
framtida behov. För den del
som planeras för bostäder
och parkering är det inte dock
inte möjligt. Ytan som avses
för bostäder och parkering är
ca 1 ha, där hela området för
nyttjanderätten omfattar ca
13 ha. Alingsås kommun
anser att ianspråktagandet av
jordbruksmark som
planprogrammet avser är av
mindre omfattning och att
exploateringen är varsam och
tar hänsyn till bevarandet av
jordbruksmark.
Nyttjanderättens ändamål var
ett sätt att använda området
fram till dess att
Mjörnstranden bebyggs.
Avtalet upprättades år 2019
och är således något som
tillkommit i närtid för att det
vid tillfället inte fanns någon
anledning att neka personen
att klippa gräset/ta slåtter på
ytan. Något annat bruk av
marken (så som odling eller
liknande) är inte tillåtet. Innan
nyttjanderättsavtalet
upprättades år 2019 har
området inte omfattats av
någon form av jordbruk under
lång tid.
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Programområdet gränsar i norr mot Natura 2000-området
SE530100 Nolhagaviken. För att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön
i ett Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken. Även verksamheter eller åtgärder utanför ett
sådant område kan omfattas av tillståndsplikt.
Genomförandet av programmet skulle kunna innebära en risk
för att Natura 2000-området påverkas negativt. Prövning
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kan därför komma att
behövas. I en kommande miljökonsekvensbeskrivning
behöver påverkan på Natura 2000-området belysas och
möjliga åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka
betydande påverkan på miljön i området beskrivas.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN vatten
Enligt planprogrammet är den översiktliga bedömningen är
planen inte kommer försämra enskilda kvalitetsfaktorer eller
äventyra
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Kommunen
kommer att vid detaljplaneskedet behöva visa på vilka
grunder bedömningen har gjorts, exempelvis med stöd av
uppgifter från dagvattenutredningen eller annat underlag som
berör vattenkvalitén. Enligt PBL 2 kap 10§ fårplanläggning
inte medverka till att en MKN överträds.
MKN luft
Kommunen anger att planen inte kommer att innebära att
någon
miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken överträds. Länsstyrelsen
instämmer att miljökvalitetsnormen för luft troligtvis inte
överskrids inom programområdet, detta behöver dock
säkerställas i detaljplaneskedet. Enligt 2 kap. 10 § PBL får
planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap Miljöbalken överträds.
Strandskydd
Hela programområdet, förutom för delar av Lövekulle
camping, Alfhem och kring Mjörnvallen, omfattas av
strandskydd. Om gällande planer ersätts med ny detaljplan
inträder strandskyddet i dessa områden igen och då krävs ny
prövning mot strandskyddsbestämmelserna för upphävande
eller dispens.
I planprogrammet föreslås utveckling av de befintliga
aktivitetsområdena och att befintliga grönområden bevaras
och säkerställs genom kommande detaljplan, vilket
Länsstyrelsen ser positivt på. Av programförslaget framgår
också att undantag eller dispens från
strandskyddsbestämmelserna kommer att behövas för att
utveckla och förbättra allmänhetens tillträde till strandområdet
och sjön, utvidga bebyggelsen vid Sörhaga, utveckla
Lövekulle camping samt område söder om småbåtshamnen.
Länsstyrelsen antar att kommunen med undantag syftar på
upphävande.
I planprogrammet beskrivs inte vilka särskilda skäl som ska
åberopas för dispens eller upphävande eller i vilka områden
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som upphävande kommer att bli aktuellt. Länsstyrelsen anser
att strandskyddet i vattenområdet, områdena närmast vattnet
och i de områden där markanvändningen planeras bli allmän
plats och natur inte ska upphävas då den planerade
verksamheten i dessa områden normalt går att genomföra
med bibehållet strandskydd. Att behålla strandskyddet i
dessa områden kommer därmed inte innebära någon
osäkerhet i genomförandet av planen. För enstaka åtgärder
som är förbjudna enligt strandskyddsbestämmelserna kan
dispens sökas. Strandskyddet ger ett starkt allemansrättsligt
skydd och är därmed väsentligt att behålla i områden som
fortsättningsvis kommer vara allemansrättsligt tillgängliga.
För de områden där upphävande kommer att bli aktuellt
påminner Länsstyrelsen om att vid hänvisning till upphävande
av strandskydd av hänsyn till ett angeläget allmänt intresse,
enligt 7 kap. 18c § punkt 5 miljöbalken, behöver det visas att
syftet med exploateringen (detaljplanen) inte kan tillgodoses
utanför det skyddade området. Detta görs lämpligen i en
lokaliseringsutredning, med en rimlig geografisk avgränsning.
Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning i dom MÖD
P 8096–19 kan kraven på utredning av den geografiska
avgränsningen om andra möjliga lokaliseringar inte gälla hela
kommunen. Hur detta område ska avgränsas och hur stort
området det ska vara kan enligt Mark- och
miljööverdomstolens uppfattning inte bestämmas generellt,
utan måste bero på omständigheterna i det enskilda fallet.
Med hänsyn till att planering av mark är en kommunal
angelägenhet kan en omständighet av betydelse i många fall
vara vilken användning av marken som kommunen har avsett
eller uttryckt i andra styrande eller vägledande dokument,
såsom översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning mm.
Ytterligare omständigheter som kan ha betydelse i
lokaliseringsutredningen är de krav och förutsättningar som
måste mötas för att planens syfte ska kunna tillgodoses. Det
skulle bland annat kunna handla om nödvändiga ytanspråk,
närhet till olika typer av service, särskilda krav på infrastruktur
med mera.
Lokaliseringsutredningen bör presentera ett antal områden
som potentiellt kan tillgodose utvecklingsintresset och visa
hur de olika alternativen vägts mot varandra. Dessa områden
ska i första hand ligga utanför strandskyddat område och i
andra hand inom strandskydd där strandskyddets syften
påverkas i lägre grad. Lokaliseringsutredningen behöver även
förklara hur kommunen slutligen landat i att särskilt skäl för
upphävande finns. En bedömning ska också göras av
huruvida intresset att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset (4
kap. 17 § plan- och bygglagen).
I kommunens översiktsplan från 2018 anges större delen av
programområdet som del i ett sammanhängande område
med värdefull natur för naturvård och friluftsliv där obebyggda
ytor rekommenderas utgöra jordbruksmark. Lövekulle
camping och segelklubben redovisas som fritidsanläggningar.
I planprogrammet beskrivs att motivet till upprättandet av

Sida 141 av 607

11
planprogrammet är att det syftar till en delvis annan
markanvändning än vad översiktsplanen anger.
Länsstyrelsen vill, mot bakgrund av detta, understryka att
höga krav på lokaliseringsutredning och motivering till vald
lokalisering därmed kommer ställas. Att kommunen i sitt
tillväxtprogram och i sin flerårsstrategi anger Mjörnstranden
som utvecklingsområde kan potentiellt ge vägledning för
lokaliseringsutredningens geografiska avgränsning.
Kommunen behöver samlat utifrån sina vägledande
dokument och strategier för utveckling göra en lämplig
geografisk avgränsning av möjliga alternativa lokaliseringar.
Strandskyddsintresset med värdefulla naturmiljöer och
rekreationsområden i området får anses som höga.
Länsstyrelsen ser därför att lokaliseringsutredningen blir en
viktig planeringsförutsättning i det kommande arbetet.
Utredning av alternativa lokaliseringar behöver även göras vid
hänvisning till 7 kap. 18c § punkt 3 och 4 miljöbalken, dvs. för
en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
för utvidgning av pågående verksamhet. Länsstyrelsen
konstaterar att Alingsås kommun tagit fram en
lokaliseringsutredning för byggande på brukningsvärd
jordbruksmark. Exploateringen på jordbruksmark är dock inte
samma som den som planeras inom strandskydd och har då
inte heller samma syfte därav behöver kommunen göra två
olika lokaliseringsutredningar.
Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Föreslagen exploatering kommer att påverkas av höga
bullervärden från framför allt järnvägen. Länsstyrelsen
konstaterar att det kommer att utföras bullerutredningar vid
detaljplaneläggningen.
Farligt gods
Västra Stambanan är en strategiskt och prioriterad
godstransportled där det är tillåtet att transportera all form av
farligt gods.
Alingsås kommun tillämpar Länsstyrelsernas policy avseende
farligt gods och utreder/bedömer risker inom 150 m från leder
där farligt gods förekommer. För detta planprogram är en
riskutredning framtagen men har inte funnits tillgänglig för
granskning. Vissa delar är dock presenterade i
planprogrammet.
En tabell är framtagen för vilken typ av bebyggelse som kan
vara lämplig beroende på avstånd och införda skydd. Det
framgår av material att det kan vara möjligt att placera
bebyggelse närmare järnvägen men detta bör då utredas i
detaljerad riskanalys med beräkningar på samhällsrisk och
individrisk. Av material är det oklart vad som menas med
”närmre järnvägen”, vilket avstånd används som
utgångspunkt men som går att minska?
Det är bra att kommunen kommer utreda risker mer specifikt i
detaljplaner. Länsstyrelsen vill råda kommunen till att tänka
”lämplig bebyggelse/markanvändning” och sträva efter att
upprätthålla avstånd framför tekniska skydd speciellt för
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bebyggelse så som bostäder och vård (zon C i den policy
som tillämpas). Tabellen som redovisas i programmet
indikerar på att kommunen tänker i dessa banor, dvs låg
personintensitet och ”mindre känslig” verksamhet närmast
järnvägen och ”mycket känslig” verksamhet och hög
persontäthet längst bort vilket är bra. Vi vill ändå lyfta att
avstånd ofta är det bästa skyddet.
I tabellen finns ”teknisk anläggning” inom 0-45 m utan
skyddsåtgärder. Teknisk anläggning är brett begrepp och
skulle en sådan anläggning ha en viktig funktion för samhället
anser vi att kommunen bör tänka på placeringen samt
överväga lämpliga åtgärder.
I gestaltningsprogrammet finns även mobilitetshub i området
närmast järnvägen där ytparkering är en möjlig
markanvändning enligt Länsstyrelsen riskpolicy. Även för en
mobilitetshub bör lämpliga åtgärder övervägas.
Reningsverket
Reningsverket bedöms ha tillräcklig kapacitet för att ta emot
avloppsvatten från den planerade bebyggelsen.
Reningsverket ligger endast 200 meter från planerad
bebyggelse med bostäder och förskoleverksamhet.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det finns
risk för luktolägenheter när bostäder ligger så pass nära
avloppsreningsverk. I skriften ”Bättre plats för arbete” bör
skyddsavstånd till ett reningsverk med upp till 20 000
personekvivalenter vara omkring 500 meter.
Eftersom det även kan finnas risk för spridning av aerosoler
med smittämnen från reningsverket bedömer Länsstyrelsen
att det kan vara lämpligt med en miljömedicinsk bedömning
vid de detaljplaner som läggs nära avloppsreningsverket. En
förskola planeras relativt nära reningsverket.
Kommunen kan även behöva utreda frågan om spridning av
smittämnen när man planerar för att göra Playa Mjörn mer
attraktivt för fler besökare.
Avloppsreningsverket har Säveån som recipient. Det finns
även bräddningspunkter från ledningsnätet som går ut i
Säveån. Badplatsen är befintlig och det har, enligt
samrådshandlingen, visat att vattenkvaliteten på badvattnet
inte är helt tillfredsställande. Detta kan även bero på att
platsen är mycket nära mynningen till Säveån. Om det är
lämpligt att utveckla badplats och badbryggor vid Playa Mjörn
bör därmed utredas.
Förorenade områden
Det finns två områden med båtuppställningsplats som båda
kan innebära markföroreningar. Båda platserna är
registrerade i EBH stödet med riskklass 2 utifrån
branschklassning.
Alingsås segelsällskaps hamn. I registret anges att det
framför allt förekommer förorenade sediment. (MIFO-id:
F1489-0166). Anteckning från registret anger att prover har
tagits i jord, grundvatten och sediment. Resultat från jord och
grundvatten visar på föroreningsnivåer understigande NV
riktvärden för KM. Resultat från sediment påvisar höga halter
utav krom och TBT.
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Mjörns Motorbåtssällskap (MIFO-id: F1489-0134.) Även här
misstänker man höga halter av TBT.
Risk för översvämning
Planprogrammet belyser frågan om översvämning orsakad
från vattendrag och skyfall, vilket är bra. På delar av området
råder översvämningsrisk men enligt planprogrammet ska
detta hanteras bl.a. genom att höjda marknivån eller
golvnivån för byggnader på vissa ställen.
Länsstyrelsen vill framföra att vi anser att det är det
beräknade högsta flödet (BHF) som ska ligga till grund för
planeringen för nya sammanhållen bebyggelse. Detta i
enlighet med vad Boverket rekommendera i sin
tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker. Boverket
lyfter också att tillgängligheten generellt ska säkerställas med
tillfartsvägar som klarar översvämning motsvarande den
grundläggande utgångspunkten. Det är därför viktigt att även
planera så att framkomligheten till områden säkerställs.
Det är bra att kommunen planerar för att ta fram en
skyfallskartering och att resultaten av den hanteras i
kommande detaljplaner. Som minst ska bebyggelsen
anpassas till ett skyfall med återkomstiden 100 år.
Stabilitet
I planprogrammet anges det att stora delar av marken består
av lera som sluttar ner mot Mjörn. Närmare undersökningar
behöver göras i samband med detaljplanering.
Stabilitetsförhållandena ska klarläggas med lägst detaljerad
utredningsnivå enligt EEG Rapport 4:2010 alternativt IEG
Rapport 6:2008. Framkommer det efter utredning att det
erfordras åtgärder
eller restriktion för att marken ska vara lämplig ska dessa
regleras i detaljplanen. Geotekniska aspekter såsom
säkerhetsfrågor avseende skred, ras inklusive blocknedfall
och erosion ska bedömas, men även aspekter avseende
sättningar, grundläggning, hantering av grundvatten och
ytvatten etc. bör belysas. Vidare ska alla förutsättningar (t ex
belastningar i form av byggnader, uppfyllnader, trafiklast,
avschaktningar etc.), som den nya planen medger,
kontrolleras i den geotekniska utredningen. Annars har man
inte visat på planens lämplighet enligt PBL.
Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter
under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2
kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det
behövs från allmän synpunkt.
Allmänna intressen
Energihushållning
I samrådshandlingen anges att området kan vara utsatt för
väder och vind vilket påverkar hur energiåtgången blir i
bebyggelsen. Vid planläggningen bör kommunen även ta
hänsyn till klimatfrågor.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
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Länsstyrelsen välkomnar kommunens vision om att
Mjörnstranden ska inneha en blandning av olika
boendeformer. Detta gör det möjligt för människor från olika
generationer och med olika ekonomiska förutsättningar att
mötas naturligt.
Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
Länsstyrelsen anser att kommunen på ett bra sätt illustrerat
en god bebyggelsestruktur med plats för god gestaltning och
goda förutsättningar för ekosystemtjänster.
Det är positiv att de kulturvärden som identifierats tillvaratas
och ny bebyggelse håller sig till de områden som illustreras i
programmet.
Trafik
Det är positivt att kommunen väljer att lägga bilvägen och
parkeringarna nära järnvägen och att man på så sätt kan
minska biltrafik på övriga platser inom området.
Ur barnperspektivet är det positivt med att det blir färre bilar
inne i bostadsområdet.
Vattendrag
Länsstyrelsen önskar mer information om hur det lätt me
ändrande diket vid Poppelgatan ska implementeras i
kommande skede och detaljplanen. I dagsläget går det ej att
bedöma eller yttra sig på den information som finns.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Jordbruksmark
Enligt Miljöbalken 3 kap. 4 § får brukningsvärd jordbruksmark
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Kommunen har gjort en lokaliseringsutredning där 13
alternativ ställt emot varandra. Däremot har inte alla dessa
alternativ varit realistiska då vissa av dem redan tagits i
anspråk.
Kommunen skriver att lokaliseringsutredningen visar på att
marken inte brukats under lång tid. Länsstyrelsen håller inte
med om detta då delar av jordbruksmarken i dagsläget, är
stödberättigande jordbruksmark. Arrendatorn har registrerat
marken för jordbruksstöd från år 2020. Det gäller dels marken
som man enligt planen inte tänker ta i anspråk, dels vissa
delar av marken som man enligt planen avser att ta i anspråk.
Länsstyrelsen anser därav att lokaliseringsutredningen har
sina brister och är osäker på hur den står sig rättsligt vid ett
ev. överklagande.
Artskydd
Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap.
MB och artskyddsförordningen (2007:845) gäller parallellt
med PBL. Artskyddsförordningen innebär förbud mot att
genomföra vissa fysiska åtgärder som kan skada fridlysta
arter. En lagakraftvunnen detaljplan innebär inte att en åtgärd
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som är förbjuden i § 4 i artskyddsförordningen får ske utan en
dispens enligt 14 § artskyddsförordningen.
Programområdet utgörs till stor del av värdefulla natur- och
vattenmiljöer, jordbruksmark och rekreationsområden.
Kommande naturvärdesinventeringar eller fördjupningar till
den genomförda naturvärdesinventeringen bör redovisa och
utreda påverkan på biotopskyddade objekt, skyddade arter
(särskilt fåglar och groddjur vars samtliga arter är fridlysta),
samt inkludera berörd vattenmiljö. Dessa utgör sedan
underlag för miljökonsekvensbeskrivningen.
KML
Planprogrammets redovisning av kulturvärden bör
kompletteras med information om arkeologisk utredning steg
1 som genomfördes 2020 (Länsstyrelsens ärende 43133629-2019, Arkeologisk rapport Rio Göteborg 2020:10). Vid
utredningen identifierades ett antal troliga lägen för
fornlämningar som inte är synliga ovan mark. I samband med
kommande detaljplanering kommer Länsstyrelsen att ställa
krav på arkeologisk utredning steg 2 för att klargöra eventuell
förekomst av fornlämningar inom planområdet. Om
fornlämningar framkommer bör kommunen beakta dessa i
den planerade exploateringen. Beroende på resultatet av den
arkeologiska utredningen steg 2 kan det komma att bli
aktuellt med ytterligare arkeologiska åtgärder på land och i
vattenområde.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att tillstånd
för vattenverksamhet behöver erhållas vid:
Arbeten i eller i direkt anslutning till Ytvatten. T ex byggnad i
vatten, bro, tunnel, kulvert, brygga, kaj, väg, stabilitetsåtgärd,
erosionsskydd, invallning, översvämningsskydd, utfyllnad,
omgrävning av vattendrag mm. Även
tillfälligaåtgärder/konstruktioner vid anläggande.
Arbeten som påverkar Grundvatten. Framförallt
Underjordiska anläggningar - t ex tunnlar, vägar under
befintligt markplan, parkeringsgarage (eftersom det kan
medföra grundvattenbortledning eller kräver infiltration).
Markavvattning – dvs
avvattning/dränering/torrläggning/invallning av mark för att
permanent förbättra markens lämplighet för bebyggelse,
vägar etc.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen bedömer dock att
betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande,
inte går att utesluta. Detta behöver utredas vidare. Skälet är
dels den potentiella påverkan på platsen; riksintresse
naturvård, Natura 2000, skyddade arter. Därutöver behöver
kommunen se på den påverkan som kan åstadkomma de
som ska bo på platsen avseende: risker pga. farligt gods, risk
för översvämning. Enskilt eller tillsammans kan de ge uttryck
för betydande miljöpåverkan
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Västtrafik
Västtrafik har tagit del av samrådshandling för Planprogram
Mjörnstranden. Syftet med programhandlingen är att beskriva
förutsättningarna och önskemål för utvecklingen av
Mjörnstranden och beskriva principiella lösningar av en
framtida markanvändning.
Vi ber att få lämna ber att få lämna följande synpunkter per
mail istället för via E-tjänsten
på kommunens hemsida, för att ha möjlighet att diarieföra
yttrandet i vårt diarie:
Sammantaget prövas möjligheten till drygt 500 nya bostäder
inom området. För att tillkommande bebyggelse inom
programområdet ska ges möjlighet till hållbara resor behöver
lokaliseringen i första hand förhålla sig till befintlig
kollektivtrafik och möjlighet att ta sig till den. Förutsättningar
för tillkommande kollektivtrafik till och genom området
behöver ses över som en helhet eftersom det pågår flera
strategiska utbyggnadsprojekt i Alingsås samtidigt. Det
kommer behöva ske prioriteringar av tätortstrafiken, för att
kunna skapa förutsättningar för kollektivtrafik med ett
tillräckligt utbud för att vara ett attraktivt alternativ. För
rekreationsområden behöver det finnas andra starka
målpunkter för att öka potentialen för ett mer stabilt resande
med kollektivtrafiken. Därför kan det vara lämpligt att i ännu
högre grad komplettera med bostadsbebyggelse och
verksamheter i närhet till befintlig infrastruktur. Områden som
till stor del har ett fritidsresande har ofta en högre andel
bilburna resor och mindre regelbundet resande.
Det är positivt att det finns en tydlig tanke för hållbar mobilitet
mellan området och centrala Alingsås. Gång- och cykel som
hel eller del av resa behöver ges goda förutsättningar i
området och vi är därför positiva till att det i programmet
pekas på behov av att skapa förutsättningar för gena gångoch cykelkopplingar vid kommande detaljplanering.

Kommunen tackar för
Västtrafiks synpunkter och
ser fram emot att samarbeta
vidare i frågan om hållbara
resor för Mjörnstranden.
Givet de mål som vi ska
uppnå gällande hållbar
stadsutveckling ser
kommunen att det är av stor
vikt att det går en busslinje
genom området då det i
dagsläget är relativt långt till
befintliga hållplatser.
Kommunen kommer att
fortsätta ta höjd för att det
ska kunna gå en buss genom
området, med hållplatser,
vägdimensioner och liknande
åtgärder. Vi ser att det är
viktigt att ha en fortsatt dialog
om detta i kommande
upphandlingsarbete för nytt
trafikavtal samt de årliga
trafikplaneprocesserna, och
givetvis inom ramen för de
fortsatta planarbetena.

Från Västtrafiks sida vill vi självklart gärna medverka i fortsatt
dialog om infrastruktur för kollektivtrafik i området och
eventuella behov kopplat till den utveckling som beskrivs i
planen.
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten har följande synpunkter på granskade
handlingar:
Riskhantering
Utifrån genomförd riskanalys för närheten till Västra
stambanan som farligt godsled finns ett koncept kring
skyddsavstånd och olika säkerhetshöjande åtgärder för olika
verksamheter. Räddningstjänsten tycker att
sammanställningen ser bra ut men har inte granskat
riskanalysen i sin helhet. I planarbetet med enskilda
detaljplaner och bygglov önskar räddningstjänsten därför
granska detta mer i detalj.
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Kommunen tackar för
Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
synpunkter och ser fram
emot att samarbeta vidare i
alla de berörda frågorna.
Synpunkterna kommer
beaktas i sin helhet.

17
Säkerhetshöjande åtgärder behöver efter det vävas in som
förutsättningar i kommande bygglov.
Brandposter
Brandpostnätet behöver byggas ut i området.
Räddningstjänsten anser det lämpligt att följa skrivelserna
från Svenskt Vatten (VAV) kring dimensionering av
brandpostnätet. I praktiken innebär det 150 m mellan
brandposterna och ett flöde som är dimensionerat utifrån
tänkt verksamhet.
Tillgänglighet
Hamntorget behöver vara öppet för räddningstjänstens
genomfart. Om det inte ska hållas öppet för allmän genomfart
så går det att lösa med en särskild räddningsväg utifrån BBR
5:721.
Räddningstjänstens iläggningsplats
Räddningstjänsten har idag en brygga och iläggningsplats för
våra båtar. Denna iläggningsplats finns till för att alltid
garantera att det vid ett drunkningstillbud, brand eller annan
olycka, snabbt kunna få i en båt och påbörja en
räddningsinsats. Om det finns planer på att använda denna
plats till annat är det av största vikt att det tidigt initieras en
diskussion om att ersätta denna plats på annat lämpligt vis.
Insatstid
Räddningstjänstens insatstid uppskattas till 13-15 minuter till
aktuellt område. Detta innebär att det finns begränsningar
utifrån ett eventuellt förväntat åtagande om stegutrymning
utifrån BBR 5:323.
Kontaminerat släckvatten
Vid en räddningsinsats finns en risk att kontaminerat
släckvatten når känslig recipient. För detta område bedömer
räddningstjänsten det därför som skäligt att särskilda
släckvattenutredningar genomförs i arbetet med kommande
detaljplaner.
Risk för översvämning
Myndigheten för samhällsskydd (MSB) har pekat ut Alingsås
som en av 25 översvämningskänsliga platser i Sverige. Figur
1 är hämtad från MSB:s Översvämningsportal och visar
vattennivåer vid ett 100-årsflöde. I Planprogrammet finns en
kort skrivelse om detta enligt nedan;
”Översvämningsrisk råder i området. Hanteras bl.a. genom att
höjd marknivån eller golvnivån för byggnader på vissa
ställen.”
Räddningstjänsten anser att detta är en för enkel förklaring
för ett så pass känsligt område. Vidare utredningar om risker
och åtgärder bör genomföras för att visa på lämpligheten och
behovet av säkerhetshöjande åtgärder för området.
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Vattenfall
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av
Synpunkterna kommer
planprogram för Mjörnstranden. Vattenfall lämnar följande
beaktas i sin helhet.
yttrande. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av
planområdet vilket visas av bifogad karta. Lila linje = 130 kV
högspänningsmarkkabel, grön linje = 40 kV
högspänningsmarkkabel. Kablarnas läge i kartan är ungefär.
För att få exakt placering av kablar så måste personal ut på
plats som mäter in kablar så kallad
kabelutsättning, vilket beställs via:
https://www.ledningskollen.se/ . Nätstation visas som blå
blixtförsedd kvadrat. Notera att nätstation är schematisk i
kartan. Notera att det är flera kablar som ligger tätt ihop och
därför ser det ut som att det är endast en kabel.
Kablarna kommer i konflikt med planområdet. Vattenfall har
riktlinjer för kablar som måste följas, se riktlinjer nedan.
Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning beställas. Om
ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon:
020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då
beställaren.
Vid arbete nära Vattenfalls ledningar ska bevakning beställas
via:
https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/bevakning/.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs
av Vattenfall, men bekostas av exploatören.
Vattenfall har följande riktlinjer:
Ny byggnad invid markkabel
Byggnader som kräver grundläggning skall placeras på ett
minsta avstånd av 5 meter till markkabelns närmaste fas.
Inom ett område med minst 3 meter på vardera sidan om
markkabelns yttersta faser bör markanläggning t ex träd och
buskar inte planteras.
Om växtlighet i form av buskar och prydnadsväxter planteras
inom ett område av 5 meter från ledningens mitt kan
Vattenfall vara tvungen att flytta dessa vid en eventuell åtgärd
på Vattenfalls markkabel vid t ex en
driftstörning på markkabeln. Aktuella markanläggningar kan
därvid skadas.
Vattenfall skall i sådant fall hållas skadeslöst.
Ny parallell vägsträcka eller gång- och cykelväg invid
markkabel
Ny väg bör inte placeras så att vägområdet hamnar över
befintlig markkabel.
Vägbanekant för parallell väg bör placeras minst 2,5 meter
horisontellt avstånd från markkabelns närmaste fas.
Vägbanekant för parallell gång- och cykelväg bör placeras
minst 0,5 meter horisontellt avstånd från markkabelns
närmaste fas. För rekommendationer vid förläggning invid
väg samt gång- och cykelväg se aktuell EBR-publikation samt
Svensk Standard SS 424 14 37 [12]. EBR:s rekommendation
är att förläggning i vägbana vid belagd väg inte är tillåtet.
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Ny korsande vägsträcka med markkabel
Vid ny korsande asfalterad, gatstensbelagd eller liknande
belagd vägsträcka, både bilväg samt gång- och cykelväg, ska
befintlig markkabel förläggas i rör alternativt flyttas. Vid annan
typ av beläggning ska befintlig markkabel förläggas i rör
alternativt flyttas om vägsträckan kommer trafikeras av tung
trafik. Rekommendationer vid förläggning se EBR-publikation.
Ny parkeringsplats invid markkabel
Inga nya parkeringsområden bör etableras över befintliga
markkablar. För anslutningsväg till parkeringsplats gäller
samma förutsättningar som ovan
(Ny korsande vägsträcka med markkabel).
Nytt upplag invid markkabel
Upplag får finnas invid markkabeln under förutsättning att
detta inte placeras så att underhåll av markkabeln försvåras.
Det horisontella avståndet från markkabelns närmaste fas till
upplaget bör inte understiga 5 meter.
Övrigt avseende ny anläggning invid markkabel
Fundament för belysningsstolpe, reklamskyltstolpe eller
liknande anordning bör placeras på ett minsta avstånd av 5
meter till markkabelns närmaste fas.
Arbete invid markkabel
Schaktning / Grävning
Säkerhetsbestämmelser vid schaktning/grävning invid
markkabel enligt följande:
- Schaktning/ grävning vid förändring av markens
nyttjande får inte ske inom ett avstånd av 5 meter från
befintlig markkabel om risk för skada föreligger på
Vattenfalls anläggning.
- Allt arbete skall utföras enligt EBR-anvisningar i
aktuell EBR-publikation avseende förläggning av
markkabel.
- Vid arbete närmare än 2 meter till markkablar gäller
att entreprenör skall inneha intyg avseende ESAutbildning ESA Entreprenör - ESA-E.
- Innan schaktning eller grävarbete påbörjas skall
Vattenfall kontaktas avseende kabelanvisning. Detta
skall ske minst fem arbetsdagar innan arbetena
påbörjas.
- Vattenfalls representant anger i samråd med
gräventreprenören hur arbetet skall bedrivas och i
vilken omfattning handgrävning måste ske vid
friläggning av markkablar. Med handgrävning menas
grävning med spade, skyffel eller liknande.
Tryckluftspett eller andra verktyg av denna typ får inte
användas.
- Vattenfalls representant, Elarbetsansvarig, anger
vidare hur markkablar ska förläggas samt skyddas
under och efter arbetet.
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Då markkablar frilagts skall föreskriftsenlig täckning
och markering av mark-kablarna göras vid återfyllning.
Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av
exempelvis sättning i marken.
Vattenfalls representant skall vid friläggning av kablar
ges möjlighet att utföra skärmmätning av berörda
kablar före friläggning och innan skyddsfyllning får ske
av kablar. Om Vattenfalls markkabel skadas vid
grävarbete är den som utför grävarbetet
(entreprenören eller entreprenörens uppdragsgivare)
skyldig att ersätta Vattenfall för de kostnader som
uppstår i samband med reparation av skadan. Även
kostnader som tredje man drabbats av på grund av att
markkabel eller luftledning skadas kan bli aktuella.

Sprängning
Man får inte utföra sprängning invid befintlig lednings
närområde som kan medföra fara för ledningen eller medföra
att ledningen kan vålla skada på person eller egendom.
Sprängning i ledningsrätts/servitutsområde får inte ske utan
att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande.
Vid sprängning invid Vattenfalls markkablar gäller följande:
- Riskanalys för arbete/sprängning i närheten av
Vattenfalls markkablar skall utföras och presenteras
för Vattenfall i god tid före arbetets början.
- Vid sprängning i närheten av markkablarna skall
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete AFS
2007:1 tillämpas.
- All hantering samt förändring av markkablar sker i
samråd med Vattenfall.
- Vattenfall skall ha full tillgång till sina markkablar
under pågående arbete.
Telestörningsnämnden – TSN
För ny elanläggning som placeras i närheten av Vattenfalls
nätanläggning gäller att matningen till denna skall vara
försedd med extra yttre isolation på så lång sträcka att
isoleravstånden uppnås.
I detta sammanhang hänvisas till Telestörningsnämndens
(TSN)
meddelande nummer 21.
I TSN meddelande nummer 21 under rubrik ”Avstånd mellan
starkströmskabel för högspänning och andra markförlagda
anläggningar” står:
- För att förebygga risk för skador på i marken förlagda
ledningar och kablar vid normal drift eller jordfel på
närliggande starkströmskablar för högspänning bör
angivna avstånd hållas.För gällande avstånd se TSN
meddelande nr 21.
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Föreningar
Föreningar

Yttrande
TB Gruppen (Bilaga PM)

Kommentar

Sammanfattning

Kommunen ser positivt på den samsyn
kring gemensamma frågor som TB-gruppen
uttrycker. Synpunkterna stödjer planens
intentioner.

Livet vid strandängarna
I arbetet med att utveckla området finns
goda förutsättningar för att ta ett samlat
grepp om Lövekulle och skapa en ny
destination i Alingsås. Strandgården och
campingen är redan idag på plats och
fastighetsägarens och Campingens vision
är att utveckla området utifrån den karaktär
och igenkänning som är möjlig tack vare
dessa befintliga komponenter.
Strandgården i centrum
Strandgården i sin nya funktion som
pensionat och restaurang/café ger karaktär,
identitet och en historisk förankring åt
området. Strandgården som ett centrum för
utvecklingen av hela området och en
destination som drar besökare och
alingsåsare till området under hela året. För
att detta ska vara möjligt behöver
trafiksituationen anpassas efter de flöden
som Strandgården genererar.
För att skapa liv och rörelse på denna
centrala plats finns också möjlighet att
komplettera med hyresrätter, kanske
exempelvis med inriktning äldre (eller
yngre) samt brf/äganderätter.
Lövekullevägen: en parkgata
Lövekullevägen föreslås vara kvar i sitt
nuvarande läge för ett fortsatt naturligt
flöde. Gatan får en tydlig identitet som
parkgata och befolkar området utan att
verka som barriär. Genom att en kortare
passage över ängarna förläggs väster om
Strandgården slopas också den befintliga
farliga korsningen över Strandängarna. En
ny cirkulationsplats föreslås vid korsningen
Lövekullevägen/Skaverydsvägen då
Strandgården i sin nya funktion genererar
nya besökare till området.
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Strandängarna: bilfri stadspark
Nuvarande Badplatsvägen föreslås som
gång och cykelväg för att frigöra ett öppet
parklandskap utan biltrafik. Detta möjliggör
ett aktivt liv på Strandängarna för träning,
lek och rekreation. Trafiken till och från
campingen (ofta husbilar och bilar med
husvagnar och släp) förslås i stället
västerut längs en ny sträckning, en genare
väg för den tyngre trafiken till och från
campingen.
Lövekulle camping
Campingen blir en destination för turister
och alingsåsare med ny receptionsbyggnad,
bastu, brygga, glasskiosk och ett 20-tal nya
stugor i skogen. Allt med hög arkitektonisk
kvalitet och charm.
Bibehållen möjlighet till utfyllnad enligt
nuvarande detaljplan för eventuell framtida
expansion av campingen. Campingens
storlek är i dagsläget inte bärkraftig då den
innehåller för få platser, det finns goda
förutsättningar för att låta campingen
expandera.
Eksluttningens samfällighetsförening
En anledning till att vi som bor i radhusen
med fönster som vetter mot väster har valt
att bosätta oss just här är utsikten mot sjön
och de ängar som föregår den. Där som det
nu ska byggas ett nytt bostadsområde. Vi
har valt det för att vi tycker om lugnet och
naturen som vi ser. Vi har valt det för att det
inte känns som att vi bor i ett stort
bostadsområde utan som att vi bor i
naturen, men ändå med närhet till allt. Vår
utsikt är slående, medan vi är relativt
anonyma för förbipasserande. Vi har fotat
våra solnedgångar över sjön otaliga gånger
och vi har vaknat tidiga mornar och sett
dimman över fälten. Det finns ett lugn
framför våra hus. Det är numer en ganska
unik verklighet i Stadsskogen, och delvis
därför har vi valt att bo här.
Vi skulle helst se att det inte byggs alls i vår
vy, men samtidigt förstår vi att området ska
växa och ser också stora fördelar med det.
Vi motsätter oss därför inte denna
bebyggelse. Men.

Synpunkterna kommer beaktas.
Lämplig exploateringsgrad, byggnadshöjd,
och byggnadsplacering studeras i
kommande planläggning.
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För oss är det viktigt att vi kan känna ett
lugn när vi blickar ut från våra hus, även om
sceneriet kommer att ändras från natur till
bostadsområde. Det vi i första hand
kommer att se, som i förslaget till plan- och
gestaltningsprogrammen anges som en
baksida, är vår framsida! Det är därför av
allra störst vikt att det område som
namnges Alfhem/Skaveryd där den nya
bebyggelsen ska uppföras, planeras med
omsorg och med ett sådant perspektiv i
beaktande.
Här är våra högst prioriterade synpunkter:
1. I beskrivningen av området finns en
mur av lägenhetshus som planeras
som en ”baksida” av området, som
vetter mot järnvägen.
a. Detta är inte en baksida för
oss utan det som vi kommer
att se när vi tittar ut. Vi vill att
man istället glesar ut husen
för att inte mötas av en vägg
av hus. Och om det är tänkt
att man använder husen som
ett bullerplank genom att
exempelvis inte bygga några
fönster som vetter mot
järnvägen är det än värre då
det blir en än mindre estetiskt
tilltalande vy. Vi vill se låga
hus och mysiga gator. Inte
en mur.
b. Muren av lägenhetshus
kommer att skydda det nya
området från buller från
järnvägen, men kommer att
skapa ett mycket större buller
för oss som bor uppe på
berget.
c. Ett bullerplank kommer att
behöva byggas på båda
sidor järnvägen, och det
behöver vara högre på sidan
mot berget än mot
bostadsområdet för att bullret
inte ska studsa tillbaka upp
till oss.
2. I beskrivningen av området står att
lägenhetshusen inte kommer vara
mer än 4 våningar höga. Vi vill se att
man inte bygger mer än 3 våningar,
samt att den västra delen av
området är lägre än den östra.
Sadeltak eller likartade som
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beskrivningarna visar, kommer
medföra att bostadshusen blir ännu
högre än det som anges i antal
våningar. Det av stor vikt att
takhöjden är låg på lägenhetshusen.
a. Om man vid bebyggelse
fyller upp marken så vill vi se
att man minskar antalet
våningar motsvarande
markhöjningen.
3. Det planeras ett parkeringshus i
södra delen av området men det
anges inte hur stort eller högt det
ska bli. Vi förstår att parkeringar är
en nödvändighet men återigen vill vi
markera att det som byggs hamnar i
vår vy.
4. Vi vill se att de planer som finns för
Strandpromenaden, Hamntorget och
Margareteviken realiseras i de första
etapperna av byggnationen. Detta är
något som vi ser som avgörande för
områdets attraktivitet och det är av
största vikt att detta blir av.
Övriga synpunkter:
1. Då taken på husen till största del är
det som vi kommer att se vill vi att
dessa ska vara gröna tak, alltså med
levande växtlighet som
takbeläggning. Detta går också i
linje med Alingsås kommuns
dagvattensstrategi.
2. Vi vill se att man blandar upp radhus
och lägenhetshus med fristående
villor då detta skulle bidra mer till en
”bykänsla” än vad lägenhetshus
kommer att göra.
3. Fasaderna på husen i området ska
främja ”bykänslan”. Vi vill inte se en
ny Stadsskogsgatan där
betongklump efter betongklump
reses, enbart för att de får plats,
utan några större tankar på estetik
eller hänsyn till kringboendes utsikt
och omgivningar.
4. För att människor ska kunna bo
kring Mjörnstranden behöver de
kunna ta sig till sina jobb. En plan för
infrastrukturen måste finnas innan
man påbörjar arbetet och då mer
specifikt en dragning av ny väg ut till
E20 för att avlasta både
Stadsskogsgatan och Viktoriagatan
som idag är hårt trafikerade.
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5. Vi önskar att man tänker över
belysning så att man riktar armaturer
med hänsyn till hur det påverkar
oss.
6. Den fotbollsplan som planeras
måste fredas från bebyggelse då det
är ont om plana ytor att vara på.
Detta skulle då även kunna bli en
yta för boende i Stadsskogen.
7. Vilken målgrupp tänker man ska
flytta in i området? Antalet
lägenhetshus är väldigt stort i
planen, men önskan kanske är att
det ska finnas fler villor och radhus.
8. Då det inte finns några planer på att
bygga ut järnvägen på många år än
bör den tanke om ett tågstopp som
tidigare har funnits återupptas. Detta
skulle avhjälpa mycket trafik i
rusningstid.
Innan kommunen tar nästa steg i processen
behöver vi se följande:
• Att det i kravspecifikationer för
upphandling/försäljning av mark,
exploatering och bebyggelse finns
med specifika krav på den
”bykänsla” som kommunen har som
vision för området, och vad det i
praktiken ska betyda i form av
materialval, höjd på hus osv.
• Att det finns en infrastruktur och en
dragning av väg ut till E20 från
området innan bebyggelse startar.
• Att det görs en bullermätning, visavi
buller från tåg, vid våra hus i
planeringsstadiet för bebyggelsen.
Bullernivåerna får ej öka i och med
bebyggelse.
• Att det tas ett beslut om att starta
upprustningen och bebyggelsen av
Strandpromenaden, Margareteviken
samt Hamntorget som en av de
första etapperna i byggnationen.
Med detta sagt vill vi påstå att en förflyttning
av bebyggelsen tillbaka till Lövekulle ängar,
som var den ursprungliga planen, skulle
många kompromisser och problematik med
buller och annat kunna undvikas.
Sammanfattning
Gestaltningen av det nya bostadsområdet
är av största vikt för oss som kommer att se
ut över området dagtid och nattetid. Att vår
utsikt störs så lite som möjligt är av största
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vikt, och att bullernivåerna inte blir högre än
de är idag är av största vikt. Att de områden
och stråk som planeras runtomkring
genomförs tidigt är av största vikt. Estetik,
utsikt, buller, funktion.
Naturskyddsföreningen i Alingsås
Sammanfattning Naturskyddsföreningens
synpunkter på planprogrammet kan
kortfattat sammanfattas i ett antal punkter
enligt nedanstående lista. Föreningen vill
främst framhålla vikten av att
exploateringen inte äventyrar de
naturvärden och den tillgänglighet som
området har i nuläget. Föreningen anser
sålunda att följande måste beaktas:
• Mjörn är klassad som riksintresse för
naturvård
• Angränsande Nolhagaviken är
naturreservat och natura 2000-område
• Ekskogarna inom området ingår i LerumAlingsås värdetrakt för ädellövskogar
• Kavlåsbäcken anpassas så att den
biologiska mångfalden gynnas
• Färre spänger i vassarna
• Beakta behovet av sanering av
bottensedimenten vid byggande i vatten
• Varsam exploatering av ”Hamntorget”
• Ingen bebyggelse vid
Skaveryd/Strandgården • Bebyggelse
begränsas till ”Västra Sörhaga”
• Bevara Lövekulle ängar
• Skapa ny bäck inom Lövekulle ängar
• Begränsa utbyggnaden av campingen
• Beakta noga den ökande
trafikbelastningen

Tackar för synpunkter, dessa kommer
beaktas i den fortsatta planeringen.
Kommunen avser att fortsätta utreda
bebyggelse i samma omfattning. Ser fram
emot en fortsatt dialog i kommande
detaljplan.

Alingsåssegelsällskap
Planprogrammet
Synpunkter på planering av Mjörnstranden Alingsås segelsällskap
Vi utgår från den bild som finns i
planprogrammet Mjörnstranden förslag till
utveckling
Det första vi skulle vilja säga är att en hamn
måste få vara en hamn, att det enligt någon
i ert team är så att folk är rädda för att gå
förbi uppställda båtar låter märkligt och i en
hamn finns båtar, de innebär att det står på
land en viss del av året. De som besöker en
hamn går runt och tittar på båtar vare sig de

Tackar för synpunkter, dessa kommer
beaktas i den fortsatta planeringen.
Lämplig exploateringsgrad, och
byggnadsplacering studeras i kommande
planläggning. Kommunen vill ha ett levande
hamn.
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är på land eller i sjön. En hamn med en tom
hamnplan vore ingen hamn, vi behöver vårt
område till allt vad båt ägande och
verksamhet innebär. Inte en tillrättalagd yta
utifrån en oklar uppfattning vad en hamn
innebär. Självklart är vårt mål att utveckla
hamnen och ytorna så de ser inbjudande
och trevliga ut.
1-De två vita byggnader som är in målade
på vår nedre hamnplan undrar vi vad de
står för. Vi kan inte ha byggnader där eller
andras verksamhet mitt bland båtar och
material. Vi använder hamnplan under
sommaren för tävlingar och uppställning av
båtar/ jollar. Så vi bestrider att andra
verksamheter åberopar hamnplan för andra
aktiviteter.
2-Vi är nöjda med den västra nya pirens
placering och hoppas att den på något sätt
kan bli verklig och göra hamnen levande
hela året. Där även plats för fiske och fler
motorbåtsplatser kan få utrymme.
3-Vi är nöjda med nuvarande placering av
klubbhuset då den ligger perfekt placerad
att gå in och byta om i, ha avslutande teori
för seglarskola och jolleträning, förvaring,
glass och fika finns nära barnen och deras
föräldrar och blir en naturlig samlingspunkt
mitt i verksamheten. Vi behöver ett
permanent bygglov för att kunna utveckla
byggnaden ytterligare. Ett behov att bygga
ut och bygga fler byggnader för förvaring,
kontor och verksamhet kan bli aktuell.
4-Kran området kommer inneslutas för att
inte längre vara publik parkering för större
säkerhet och plats för barn och ungdomar
som sätter i båtar från jollebryggan.
5-Som ni även nämnt tidigare så är de tre
bryggorna endast inritade på måfå. Västra
och Östra bryggan behöver ligga där de gör
i verkligheten då det är mycket grunt mellan
dem så där kan endast göras båtplatser om
kommunen muddrar upp området.
6-DET VI VÄNDER OSS STARKT EMOT är
den pir med kallbadhus som ritats ut på ett
sätt som innebär att vi inte kommer in i
hamnen, att segla innebär att vinden ibland
kräver att man tar sig sicksack in i hamnen
och med barn i seglarskola skulle det
innebära att det blir omöjligt att bedriva
verksamhet med barn, för att inte tala om
att ha simmande människor mitt i
hamninloppet. ETT ABSOLUT NEJ FRÅN
VÅR SIDA. Vårt förslag är att flytta den
delen betydligt längre in i viken och göra
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isättningsramp för motorbåtar i samband
med den piren samt en rejält tilltagen
parkeringsplats ovanför vägen mot
järnvägen då det är både bilar och släp som
behöver komma ur vägen snarast efter
isättning om det inte ska bli det kaos som
råder idag. Den parkeringsplats som då
hamnar öster om gångvägen till
stadsskogen skulle under vintertid kunna
användas till att förvara båtar.
7-Vår Kajkant vid Kranen är i akut behov av
renovering då den riskerar att falla i vattnet
bör planeras som en helhet med en
fortsättning mot öster och det så kallade
hamntorg ni ritat men som enligt ovan bör
hamna längre in i viken mot Playan.
8-Hamntorget bör vara en publik del med
restaurang och café och bygga en kortare
pir ut för gäst båtplatser och fiske. Men
alltså placerad längre i viken. Fler båtplatser
skulle kunna skapas med en kortare brygga
öster om vår kran som en inramning av den
del som blir hamn. Placering av
räddningstjänstens skulle i detta kunna
ligga kvar där den är idag. Det är viktigt att
isättningsrampen har tät anslutning till
parkering för fordon och släp för att inte
skapa kaos och farliga trafik situationer, den
kan absolut inte ligga inne på vårt
nuvarande område.
9-Övrehamn plan har vi behov av att utöka
vårt arrende så det innefattar marken som
båtskjulen står på och gärna en bit mot
gångvägen där ett plank kan byggas för att
förvara båtkärror bakom och då skapa en
inramning och avskiljning från gångvägen.
10-Flera fotbollsplaner precis ovanför den
ostörda naturen runt hamnen det skulle
förstöra lugnet och njutningen av att befinna
sig i hamnen samt bidra till att ökad trafik
och parkeringsplatser i anslutning till vår
verksamhet.
AIF Alliansförening
Alingsås IF är en idrottsallians som bedriver
fotboll, friidrott och gymnastik. Tillsammans
har vi mer än 1000 aktiva utövare med
fokus på barn- och ungdomar.
Alingsås IF är en av Alingsås´ äldsta
föreningar, med mer än 100 år på nacken.
Större delen av denna tid har
huvudanläggningen varit arenan
Mjörnvallen, vackert belägen vid
Mjörnstranden. Föreningen är

Tackar för synpunkter, dessa kommer
beaktas i den fortsatta planeringen.
Kommunen avser att fortsätta utreda
bebyggelse i samma omfattning.
Översvämningsrisk råder i området.
Området är tänkt att fördröja och
omhänderta dagvatten.
Ser fram emot en fortsatt dialog i
kommande detaljplan.

Sida 159 av 607

29
fastighetsägare till själva det inhägnade
arenaområdet och arrenderar dessutom ett
stort stycke av omgivande grönytor för
fotbolls- och friidrottsträning.
På alla våra ytor sker en intensiv
verksamhet, främst för ungdomar, under
vår-sommar-höst. Med kompletterande med
inomhusbanor för friidrott, gym, klubblokal
och omklädningsutrymmen är aktiviteten
stor även vintertid. På så vis är Mjörnvallen
och grönytorna runtomkring en av de
största, kanske den allra största,
besökspunkten i hela Alingsås.
Alingsås IF ser mycket positivt på att
kommunen med detta planprogram vill
utveckla denna den västra delen av staden.
Med ett strandområde nästan mitt i staden
finns alla möjligheter att skapa miljöer och
stråk längs Mjörnstranden ut mot Lövekulle
som ytterligare förstärker
Alingsås´attraktionskraft. Samtidigt gäller
det att gå varsamt fram, att hitta en balans i
det nya. Alingsås IF förutsätter att idrottsoch fritidsverksamheten skall utgöra basen i
den kommande planeringen.
Då finns ju redan Mjörnvallsområdet,
Alfhemsområdet och campingområdet som
självklara utgångspunkter plus själva sjön
Mjörn. Komplettering med bostäder och
andra verksamheter får inordnas och få
stadsmässighet där det passar.
Alingsås IF vill för sin del behålla och
förstärka möjligheterna till idrotts- och
friluftsliv på de gröna, öppna, fälten i västra
Sörhaga mellan Mjörnvallen och järnvägen.
Dessa fält har nog den största potentialen i
hela Alingsås för attraktiv
utomhusverksamhet, förutom själva
badstränderna. Här finns plats för såväl
helorganiserad verksamhet, som fotbollsoch friidrottsträning, kombinerat med
halvorganiserade aktiviteter som kräver
mindre anläggningar som beachvolley och handboll, till oorganiserade
spontanaktiviteter som brännboll och
utegym.
Alingsås IF vill ta på sig ansvaret för att
utveckla detta stora område, kanske med
namnet ”Mjörnparken”, till en attraktiv
utomhusyta, vackert inramat av träd och
annan vegetation. Grönytan omfattar då
inte bara föreslagen 11-mannaplan utan
även grönytorna mot föreslagen bebyggelse
i öster samt ytorna i söder upp mot den
föreslagna nya gatan vid järnvägen. (Just
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här får alltså föreslagna bostäder och
kolonilotter strykas)
Alingsås IF ser också behovet av fler
parkeringsplatser för bilar. Trots att
förhoppningsvis allt fler väljer cykel eller att
gå till fots, ökar parkeringsbehovet med
ökad attraktivitet längs stranden och i
”Mjörnparken”. Grusparkeringen direkt vid
stora entrén till Mjörnvallen kan utökas, men
den stora resursen får skapas nere vid
järnvägen som också visas i
samrådsförslaget.
Alingsås IF har även behov av att
komplettera med nya byggnader inne på
själva Mjörnvallsområdet. Det gäller
ytterligare omklädnings- och servicelokaler
samt en möjlighet att på vår b-plan kunna
uppföra en större inomhushall i framtiden.
Vi ser även en positiv potential att kunna
utveckla Mjörnvallen med verksamheter
kopplade mot flera av AIFs aktiviteter,
såsom t ex skadekliniker, rehabilitering,
idrottsutbildning, testcenter, hälsa, mm.
Mjörnvallen skulle på så sätt kunna bli ett
centrum för idrott och friskvård i framtiden. I
detta planprogram bör dessa byggnader tas
med, för att i den fortsatta detaljplaneringen
läggas fast mer exakt gällande lokalisering,
innehåll och användning. Ett framtida
samarbete med kommunen och föreningar
stärker attraktionen för mjörnstranden som
helhet även utanför vår fastighetsgräns.
Exempelvis kan vi mycket väl tänka oss ett
gemensamt projekt kring kaféverksamhet
vid stranden, mm.
För att undvika att alla utomhusytor bara
kan användas vår-sommar-höst föreslår vi
att en yta iordningsställs för allvädersbruk
med belysning. En sådan yta skulle bli en
viktig och attraktiv målpunkt under mörka
årstiden.
AIF ser även positivt på planprogrammets
förslag till idrottsfält vid Hamntorget/Alfhem.
Det är en mycket bra resurs, speciellt vid
större arrangemang som exv Gothia Cup.
Avslutningsvis vill AIF framföra att
exploateringskalkylen för genomförandet av
planprogrammet måste vara realistisk. Det
vill säga att exploateringsgraden för de nya
värdeskapande bostadsytorna balanseras
så att kostnaderna för allmänna
anläggningarna kan täckas och gärna ge
överskott till Alingsås kommun.
AIF välkomnar och ser fram emot arbetet
med kommande detaljplaner och hoppas att
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vår verksamhet kan utvecklas ytterligare i
samförstånd med Alingsås kommun.
Alingsås IF den 15 december 2021
Yttrande över förslag till Planprogram
Mjörnstranden.docx (bilaga)
Bevara Lövekulle ängar
Sammanfattning:
Vi uppmanar kommunen till att inte bebygga
norra sidan av Lövekullevägen.
Det är viktigt för alla Alingsåsare att den
vackra, lantliga och lugna landskapsmiljön
får fortsätta att utgöra en rofylld plats för
rekreation med vackra, långa siktlinjer.
Miljön är unik och viktig att bevara som
stadsnära och lättillgängligt
rekreationsområde, för stor del av
kommuninvånarna.
Vi uppmanar kommunen att spara de
värdefulla bestånden av ädellövträd och
åkerholmar, som nu är ett viktigt och
dominerande bidrag till landskapsmiljön.
Vi understryker vikten av att kommande
bebyggelse görs småskalig och med låga
trähus, anpassade till omgivningarna. Detta
för att smälta in i det befintliga
landskapsrummet. Kommunen bör tänka
långsiktigt och fortsätta leva upp till sina
egna formulerade mål och visioner med
småskalig trähusbebyggelse.
Många kommuner bygger idag nytt med
lantlig karaktär. Det har blivit uppenbart att
människor söker sig från storstäder till
mindre städer, med småskaliga och lantliga
miljöer. Kommuner med moderna visioner
bör beakta dessa strömningar i samhället.
Detta understryker vikten av att ta ansvar
för att bevara Lövekulle ängars karaktär
som
naturnära rekreationsmiljö till Alingsås, och
inte förändra den till en stadsmiljö.

Vi avser att fortsätta utreda möjligheten att
bygga i enlighet med planprogrammets
förslag. Lämpliga volymer och omplacering
kommer att studeras i detaljplanskedet.

FRÅGOR
I tillägg till ovan ställda frågor önskar vi
också resonerande svar på följande:
· På vilket sätt avser man skydda och
bevara Grönkilen som öppen äng, den
skogsbeklädda kullen nordväst om
Strandgården och åkerholmen utmed gcvägen, så
att dessa miljöer får ett bestående skydd?
· Hur kan planprogrammet föreslå bostäder
på Lövekulle ängar som står i strid med
Daniel Filipssons uttalande i Alingsås
Tidning, 2021-07-08, där det stod att bara
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Sörhaga området skall bebyggas?
· Vi hävdar att eklandskapet i Alingsås är av
unik karaktär. Bebyggelse mellan
järnvägen och Lövekullevägen med
planerad cirkulationsplats medför risk för att
ytterligare ekskog försvinner. Hur planerar
man för att skydda dessa värden?
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Nämnder, bolag och politiska partier
Nämnder, bolag och politiska partier

Yttrande
Sverigedemokraterna (SD)

Kommentar

Vi Sverigedemokrater är negativa till en
exploatering av Mjörnstranden såsom
samrådshandlingarna föreslår. Vi bifogar vårt
yttrande nedan. (bilaga)

Kommunen har en ambition att
Alingsås ska utvecklas som en
sammanhållens- och nära blandstad.
Västra Sörhaga och Skaveryd är en
förlängning av befintliga bebyggelse
och bidrar till en mer sammanhållen
stad.

Som politiskt parti har vi våra väljare och deras
åsikter som riktmärke i det vi driver politiskt. När
det gäller samrådet har vi mängder av
detaljfrågor som vi kommer förhandla om med
övriga partier under processens gång men vi vill
här redogöra hur vi ser på Mjörnstranden och
dess framtid i stort.
1. Kommunen har senaste tiden byggt
väldigt många bostäder i framför allt
Stadsskogen. Det planeras en stor mängd
bostäder i kommunen som är under
framtagande. I huvudsak byggs
lägenheter i hyres samt bostadsrättsform.
Vi Sverigedemokrater uppfattar det som
att de bostäder som byggs till stor del går
till personer från andra kommuner och
länder. Att exploatera Mjörnstranden med
nya stadsdelar bestående av
lägenhetskomplex och radhus är att föra
Stadsskogens gräns över järnvägen. Vi
anser därför att området till största del ska
utgöra markreserv och rekreationsområde
för alingsåsarna.
2. Infrastrukturen är överbelastad. Vi ser
idag att trafiken i staden under stora delar
av dagen har ett infarktliknande tillstånd.
Att ytterligare göra ett ansträngt vägnät än
mer belastat är inte seriöst utan
nonchalant. En misshandel av
befolkningen som redan sitter i köer. Vi
har ännu ingen lösning för E20 och det lär
ta lång tid innan denna fråga är löst. Vi
har idag problem genom Stadsskogen
och anslutningar till motorvägen. Vi har
väldigt mycket trafik in mot staden och på
Stråhles allé. Att föra fram ytterligare
hundratals resenärer genom dessa fulla
vägar låter sig inte göras utan stora
problem. Dessa problem får vi inte löst
inom överskådlig tid. Noterbart är
vurmandet för alternativa färdmedel
såsom cykel, vilket låter fint men inte
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fungerar när det regnar, är halt och kallt
större delen av året. Dessutom skall barn
hämtas o lämnas, mat köpas och
pendling fungera. Vi anser alltså att vi inte
kan exploatera Mjörnstranden så som
förslaget ligger.
3. Vem gynnas av förstörda naturvärden?
Bebyggd mark är för alltid förstörd natur
och går ej att återskapa. Här har vi en
unik möjlighet att skapa det som saknas i
Nolhagaparken. Vandringsstråk och
löpspår över ängar och längs Mjörn, En
motionscentral med dusch och bastu och
en stor fritidsbåtshamn som behövs då
väldigt många vill ut på vattnet som
rekreation. Vi har möjlighet att återskapa
badplatser som övergivits då avloppen
förr gick rakt ut i Säveån och vi kan göra
en av Västsveriges finaste campingplats.
Alingsås kan bli framtidens drömsamhälle
om vi vågar vara rädda om naturen.
Förslag:
1. Fastigheten i västra Sörhaga, Sörhaga
1:7, styckas upp till småhustomter som
säljs via mäklare för småhusbyggnation
liknande den som utmärker Sörhaga idag.
Ingen ny stadsdel med hyreshus och
stadskvarter som stänger in nuvarande
bebyggelse.
2. Fastigheterna Sörhaga 1:1 och 1:2
lämnas obebyggda med komplettering av
eventuella översvämningsbara
fotbollsplaner och liknande.
3. Fastigheterna i Skaveryd, Lövekulle 1:1,
1:5 och 1:6 sparas för framtiden och
används till rekreation. De privata
tomterna i Skaveryd kan dock bebyggas
med småhus.
4. Campingplatsen görs betydligt större än
förslaget. Detta innebär att den planerade
sandstranden, ”Margaretaviken”, som
föreslås återställas hamnar inom
campingens område. Vi anser att det
bästa för alingsåsarna och staden är om
Lövekulle camping utgörs av hela
fastigheten Lövekulle 1:26. Detta skulle
säkra ekonomin för campingen och ge ett
stort tillskott av turistnätter samt liv och
rörelse i området. En camping kan enkelt
återställas till ursprunget så som man
gjort med Aspen Camping i Lerum.
5. En stor rejäl småbåtshamn med
isättningsramp behövs.
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6. Kallbadhus är en dyr och resurskrävande
verksamhet som vi är tveksamma till. Vi
vet ju hur det gick med kallbadhuset i
Gerdsken.
7. Badbryggan stör vindsurfare och seglare.
8. Övriga förslag inom samrådsprogrammet
låter trevligt och kommer diskuteras i de
politiska rummen längre fram.
Sammanfattning:
Vi Sverigedemokrater emotsätter oss byggnation
inom Mjörnstranden såsom planeras. Det är vår
åsikt att området ägs av alingsåsarna och skall
fortsättningsvis ägas av kommunens invånare för
rekreation och som framtida markreserv. Vi får
inte glömma alla de hundratals tillkommande i
Stadsskogen som också behöver ett
rekreationsområde. Att vi snyggar till området
och ger segelsällskapet och övriga båtägare
möjlighet att utöva sitt intresse samt att vi låter
turismen frodas längs Mjörns vackra stränder
överväger behovet av att trycka in
stadsbebyggelse i denna natursköna stadsnära
del av kommunen.
En afton vid Mjörn. Så vackert.

Miljöpartiet de gröna Alingsås
Miljöpartiet de gröna i Alingsås yttrande gällande
samrådshandlingar för planprogram
Mjörnstranden
För att en exploatering av Mjörnstranden ska bli
verklighet krävs upphävning av strandskyddet
och stora intrång i naturområden. Mjörn är av
riksintresse för naturvården enligt Miljöbalken.
Området gränsar till Nolhagaviken som utgör ett
Natura 2000 område med höga naturvärden.
Sjön Mjörn är utpekad som en möjlig
dricksvattenresurs i Göteborgsregionen vilket ger
den ett skyddsvärde. I samrådshandlingen går
det att läsa att Playa Mjörn, piren, Mjörnvallen
och nordligaste delen (vid bron över Säveån) har
höga naturvärden. Dragningskraften till Alingsås
är för många det unika sjönära och
naturvärdefulla läget. Utbyggnaden av
Mjörnstranden så som det föreslås kommer att
för alltid kraftigt reducera och omvandla detta till
ett mera stadslikt område.

Den föreslagna exploateringen är
avvägt utifrån de lokala
förutsättningarna och värden som
bedöms vara viktiga för området. I
kommande planarbete behöver en
ytterligare fördjupad artinventering,
Naturvärdesinventering (NVI) samt en
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas
fram för att bedöma lämpligheten av
föreslagen bebyggelse. Lämplig
exploateringsgrad studeras i
kommande planläggning.

En utredning över förutsättningarna för att/hur
dagvatten ska kunna tas om hand och en
beskrivning över hur dagvattenreningen ska
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säkerställas saknas. Illustrationen över Västra
Sörhaga visar att bebyggelse och gator planeras
där Kavlåsbäcken är belägen. Bäcken är ett
naturligt vattendrag och bedöms ha
förutsättningar för Mjörnöringen och Nejonöga. Vi
menar att småbåtshamnen vid Alfhem och
Lövekulle är problematisk då det vid schaktning,
muddring eller pålning kan finnas risk för
spridning av bl.a. krom och tributyltenn som har
hittats i höga halter i sediment i Mjörn vid tidigare
undersökningar.
Miljöpartiet anser inte att frågan om tillfartsleder
med bil till de tänkta bostadsområdena är löst på
ett tillfredsställande sätt. Viktoriagatan är redan i
dag hårt trafikerad. Det finns ingen reserv för att
öka trafiken på Lövekullevägen, Viktoriagatan
och i korsningen Viktoriagatan/Västra Ringgatan
utan att radikalt bygga om vägarna, vilket innebär
att flera befintliga hus sannolikt måste rivas.
Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är inte
exploateringen av Mjörnstranden försvarbar.
Strandlinjen tas i anspråk, orörd mark
exploateras och risk för spridning av tungmetaller
vid schaktning och pålning är stor. Förslaget
Mjörnstranden innebär en alltför hård
exploatering av området när det gäller bostäder.
550 bostäder innebär i praktiken minst 1500 fler
invånare i området, vilket verkligen inte är någon
varsam exploatering. Vad gäller byggnationen är
det oklart om miljökrav kommer att ställas
avseende energiförsörjning och byggmaterial.
Miljöpartiet värnar strandskyddet och vi menar att
det är viktigt att låta lummiga områden med sly
och träd finnas kvar längs med strandlinjen. Hur
Nolhagaviken kommer att påverkas om projektet
Mjörnstranden blir verklighet är det ingen som
vet. Ingen vet heller hur Mjörn och dess
vattenkvalité kommer att påverkas.
Miljöpartiet anser att antalet bostäder med tänkt
placering i Västra Sörhaga är för många, men om
det går att ordna en adekvat tillfartsled utan att
belasta Viktoriagatan och om Kavlåsbäcken
lämnas orörd, kan Miljölpartiet acceptera en
mindre mängd bostäder i Västra Sörhaga. Vid
eventuell byggnation i Västra Sörhaga är det
viktigt att även hyresrätter byggs och att det ställs
miljökrav på byggmaterial och energiförsörjning.
Miljöpartiet kan också acceptera att ytterligare två
bryggor anläggs i anslutning till befintliga
badplaster, Playa Mjörn och Lövekulle camping.
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Kommunistiska Partiet svar angående den
föreslagna detaljplanen för Mjörnstranden.
Inledningsvis vill vi ge en bakgrund till
Kommunistiska Partiets ståndpunkter när det
gäller planer för stadens utveckling och
kommuninvånarnas behov av bostäder.
Om Kommunistiska Partiets, K, tidigare
ställningstaganden angående stadens planering.
Vi har tidigare inför ÖP90 och inför att
Stadsskogen skulle börja bebyggas lämnat in
utförliga förslag. Redan då, kring 1990, tryckte vi
på att hålla ihop staden med att ha cykelavstånd
som grundtanke, att bygga ut kommunen med
bästa förutsättningar för kollektivtrafiklösningar
och att värna det rika utbudet av varierande natur
och friluftsliv för rekreation. I högsta grad tog vi
upp vikten av att skapa förutsättningar för att
minska behovet av bil, eftersom trafiken utgör ett
av de största hoten mot både klimatet och miljön.
Trots att kommunen också tryckte på att detta var
viktigt, så valde kommunen att göra tvärtom.
Kommunledningen formulerar gärna mål som
ligger i tiden och som kommunens invånare
anser vara viktiga. Tyvärr är det mål som den
sällan fullföljer i sina beslut. Vid planering av nya
bostadsområden har K upprepat understrukit
vikten av att leva upp till målet att boendet är en
”social rättighet” (grundlagen). Kommunen har
istället tagit steg i motsatt riktning och byggt
bostadsområden som ökat segregationen. K har
hävdat, och hävdar fortsatt, att vid planering av
nya områden skall de byggas för att täcka
bostadsbehoven från vaggan till graven. Vi tog då
Tegelbruket som exempel på ett område som
varken ger plats för unga eller för äldre som inte
längre orkar med en större tomt. Det faktum att
alingsåsare som inte kan låna till sitt boende,
fortfarande tvingas köa i åratal för något så
grundläggande som en bostad leder, tillsammans
med allt högre hyror, till trångboddhet och ett
segregerat boende. Detta bidrar i sin tur till att
förstärka främlingsfientlighet och rasism. Redan
1989 skrev vi ”Denna sida är i växande och antar
nu ett öppet sår som ganska snart kan anta
epidemisk karaktär”!
En historik över Sveriges och kommunernas
bostadspolitik

Området ska utöver bostäder innehålla
strandpromenad, förskola, utökad
marina, campingplats och kommersiell
service. Det ska finnas goda
förutsättningar för föreningsliv att
verka i området. Området ska bjuda in
till boende, avkoppling och aktiviteter
för flera målgrupper.

Sedan mer än hundra år har initiativ tagits för att
göra det möjligt att dels minska de privata
byggbolagens och de privata fastighetsägarnas
makt och dels för att arbetarklassen och folk med
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mindre resurser skulle kunna få tillgång till bra
bostäder utan att skuldsätta sig, istället för att
tvingas bo i dragiga, kalla och trånga lägenheter.
Men det var först i och med beslutet att
pensionsfonderna skulle investeras långsiktigt
som staten fick tillgång till tillräckligt stort kapital,
fritt från spekulation och fritt från byggbolagens
och bankernas kontroll, som det blev möjligt att
via miljonprogrammet bygga bort bostadsmisären
i Sverige. Byggbolagen förlorade makt över både
byggandet och hyrorna. Allmännyttan blev
hyresledande. Alla fick möjlighet att bo i ljusa och
rymliga lägenheter med brukshyra istället för
marknadshyra. Så såg bostadspolitiken ut fram
till 1990-talet. Därefter skedde försämringar i rask
takt. Staten avvecklade successivt den sociala
bostadspolitiken och med pensionsreformen fick
bankerna och byggbolagen tillgång till
pensionsfonderna. Därmed fick de även makt
över byggandet. Nu ökar trångboddheten och
underhållet försämras så till den grad att
människor åter tvingas bo i mögliga lägenheter.
Kommuner förvärrade situationen genom att
omvandla allmännyttan till aktiebolag och införa
krav på att de skulle drivas med vinst. Det är här
vi står, nu när detaljplanen för Mjörnstranden ska
beslutas.
En bostadspolitik i folkflertalets intresse
K hävdar åter att kommunen måste bryta
marknadens makt över bostadsbyggande och
hyror och istället använda sitt planmonopol och
sitt bostadsbolag för att genomföra en social
bostadspolitik. En bostadspolitik som ser till att
det byggs utifrån kommuninvånarnas behov.
I kommunens mål för bostadspolitiken står att alla
orter i kommunen ska erbjuda varierat boende
och att utbudet av bostäder ska motsvara
behoven. Där står också att kommunen kan styra
mark- och vattenanvändningen genom sitt
planmonopol. Genom att låta Alingsåshem bygga
utifrån kommuninvånarnas behov kan kommunen
säkerställa att kommuninvånarna får tillgång till
bostäder med rimliga hyror. Men att kunna är en
sak. Att vilja är något helt annat! Kommunen
överlåter istället till marknaden att styra
byggandet och kräver att Alingsåshem ska drivas
affärsmässigt! Det innebär i klartext att
kommuninvånarnas bostadsbehov inte tillåts
styra bostadspolitiken. I Alingsås består omkring
40 procent av hushållen av endast en person. I
endast 25 procent av hushållen bor det fler än två
personer. 25 procent av befolkningen är
pensionärer. Många kommuninvånare är
låginkomsttagare och kan inte låna i bank. Ändå
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byggs nästan bara exklusiva villor och
bostadsrätter! För lågavlönade barnfamiljer
byggs ingenting alls! För att tillgodose deras
behov kräver vi att Alingsåshem, förutom att
bygga flerfamiljshus, även ska bygga fristående
hus och radhus så att lågavlönade barnfamiljer
kan hyra en bostad med egen trädgård.
Blandad bebyggelse, med flerfamiljshus, villor
och radhus, med olika upplåtelseformer i samma
område, minskar segregationen. Att bryta
boendesegregationen är nödvändigt för att kunna
bryta segregationen även i skolan. Tyvärr visar
det förslag till detaljplan, som nu är ute på
remiss, att kommunen inte har en tanke på att
låta kommuninvånarnas behov av bostäder styra
vad som ska byggas. Beredvilligheten att gå
markägares, företagares och då framför allt
byggares ärenden, börjar istället närma sig en
nivå man kan kalla vänskapskorruption. Att
tillgodose företagares intressen framför
kommuninvånarnas har en lång historia i
Alingsås. K protesterade när stadens ur
kommunikationssynpunkt absolut bästa mark, det
söder om stationen, inte planerades för
verksamheter som kunde ta tillvara och stärka
kommunens knutpunkt för kollektivtrafik. K
hävdade att det var verksamheter som är viktiga
för kommuninvånarna att nå, som
livsmedelsbutiker, skolor, kultur- och
föreningshus och annan publik verksamhet, som
hör hemma inne i stadens centrum. Inte
försäljning av bilar och byggnadsmaterial! Ändå
skänkte kommunen marken till Bil-Nilsson och
godkände att området också uppläts till
byggvaruhus
Kommunistiska Partiets ståndpunkter gällande
Mjörnstranden
Är det några som har behov av att bo sjönära så
är det barnfamiljer med låga inkomster! De har
varken råd med utlandsresor eller fritidshus.
Denna del av Alingsås är ett mycket attraktivt
område att bo i med sin vackra natur och
närheten till vattnet. Eftersom en icke-segregerad
stad är ett politiskt mål, måste denna aspekt få
extra tyngd vid planeringen av just detta område,
eftersom det redan är starkt segregerat. I
detaljplanen har man planerat flerbostadshus
med hyresrätter som en barriär mot ljud från
tågtrafiken. Under rådande förhållanden kommer
dessa hyresrätter inte att motverka
segregationen. Hyrorna kommer att bli mycket
höga, på grund av att kommunen vill belasta
området med stora exploateringskostnader. K har
tidigare hävdat det orimliga i att låta extraordinära
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exploateringskostnader drabba hyresrätter. Det
gjorde vi t ex när marken behövde saneras från
gifter innan det byggdes bostäder i centrala
Alingsås, väster om Västra Ringgatan. För att
hålla nere kostnaderna för hyresrätterna vid
Mjörnstranden är det K:s hållning att de åtgärder
som är av gemensamt intresse för Alingsås
befolkning inte skall belasta hyresrätterna. De
ska bekostas solidariskt som en gemensam
kommunal investering. Att vi skriver att det enbart
ska gälla för hyresrätter, beror på att ägare till
bostadsrätter och egnahem kan dra ekonomisk
nytta av att förändringarna utmed Mjörnstranden
kommer att öka deras fastigheters
marknadsvärde. Att ensidigt ”gynna”
hyresrätterna motiverar vi även med att de
varken kan göra ränteavdrag eller göra
rotavdrag, vilket båda är statliga bidrag till de
som äger sina fastigheter. Ska målet att minska
segregationen kunna uppnås måste kostnaderna
för boendet hållas låga i området. K anser därför
att markupplåtelsen skall riktas till Alingsåshem
(då det inte finns några privata icke-vinstdrivna
stiftelser i våra trakter) och att marken skall
upplåtas enligt lagen om ”tomträttslig grund” för
att undvika markspekulation. (Inspirerade av
England beslutade Sverige 1908 att införa lagen
om ”tomträtt” för att också undvika
markspekulation. Syftet var att skapa billiga och
sunda bostäder av varierat slag för
arbetarklassen och "mindre bemedlade", utan att
blanda in privata vinstintressen. Ett exempel på
detta är hela Stockslyckeområdet, inklusive
området mellan Boråsvägen och Gerdsken.) För
att tillgodose lågavlönade barnfamiljers
bostadsbehov kräver vi att Alingsåshem, förutom
att bygga flerfamiljshusen, även ska få i uppdrag
att bygga merparten av radhusen med hyresrätt,
så att även barnfamiljer med låga inkomster kan
få möjlighet att bo sjönära, i en bostad med
trädgård. Med hyresrätter i strandnära lägen,
istället för privatägda villor, upprätthålls
allemansrätten. Områden som består av
hyresrätter förblir öppna för alla att uppehålla sig i
och känns mer välkomnande att promenera
igenom. Även det är en viktig aspekt i ett område
som har så stor betydelse för alla
kommuninvånare. Med ovan beskrivna förbehåll
vad gäller upplåtelseformer, är K positiv till den
föreslagna utbyggnaden av Västra Sörhaga i den
utsträckning som förslaget skissat. K kan, men
med tvekan, även acceptera bebyggelsen på
Skaveryds äng mellan järnvägen och
Lövekullevägen fram till Stadsskogsgatan, och då
med samma förbehåll för bebyggelsen som för
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”Västra Sörhaga”. Vi anser inte att radhusen som
är inklämda mellan Hamntorgets idrottsplaner
och koloniträdgårdarna är motiverade.
Koloniområdet är litet och kan utökas om dessa
hus ej byggs. Vi motsätter oss all exploatering av
området norr om Lövekullevägen och väster om
Stadsskogsgatan då detta område består av
ädellövskog. Vi anser därför att korsningen
Lövekullevägen - Stadsskogsgatan skall vara en
trevägskorsning, istället för den föreslagna
rondellen. Vi är medvetna om att när en framtida
pendelhållplats (Lövekulle) byggs så krävs ett
mindre ingrepp i den på ritningen bibehållna lilla
dungen av ädellövskog öster om
Stadsskogsgatan, men den kompromissen måste
till för värdet av kollektivtrafiken. Den ökande
trafikbelastningen blir en svår nöt att knäck. K
föreslår därför att det inte ska få ske någon
genomfartstrafik, mellan Sörhaga och
Stadsskogen, förutom för kollektivtrafik och med
möjlighet för båtfolk att komma till hamnen från
endera hållet.
Kommunen har två betydelsefulla
campingplatser. Inför beslut om detaljplan måste
risken för att Lövekulle Camping ges fördelar
särskilt beaktas, eftersom den som driver denna
camping är sakägare genom att vara ägare till
mark i området.
Vad gäller att hantera miljön varsamt instämmer
K i övrigt i det som Naturskyddsföreningen tillfört
samrådet.
Vi hoppas att deras överväganden tas på stort
allvar. För folkhälsan och för miljön är det viktigt
att kommunen avsätter både parklika och mer
vilda grönområden, både i och runt tättbebyggda
områden. Delar av den vilda naturen ska även
vara tillgänglig för de med rörelsehinder. Vi vill
särskilt betona några punkter vad gäller
miljön/landskapet:
• Mjörn är klassad som riksintresse för naturvård
och den angränsande Nolhagaviken är ett
naturreservat och Natura 2000-område. Därför
måste det tas mycket stora miljöhänsyn till detta,
när detaljplanen för området ska beslutas.
• Ekskogarna inom området ingår i LerumAlingsås värdetrakt för ädellövskogar. Därför
anser vi att Lövekulle ängar och området norr om
Lövekullevägen och väster om Stadsskogsgatan
måste bevaras.
• Det är viktigt att bäckarna anpassas så att den
biologiska mångfalden gynnas, eventuellt även
förses med damm(ar) för rening av dagvattnet.
• Risken för översvämningar i området måste
minimeras.
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• Bottensedimenten i området är kraftigt
förorenat av tungmetaller och andra gifter.
Kommunen har tidigare avslagit muddring en bit
upp i Säveån med detta som argument. Därför
bör varken hoppbryggor eller kallbadhus byggas.
• Även de stora skillnaderna i vattennivån och att
viken är grund gör att hoppbryggor och
kallbadhus måste gå mycket långt ut från
stranden för att undvika risken för dykolyckor.
Kallbadhus bör istället byggas vid Gerdsken. Där
bor fler på cykelavstånd och där finns goda
förbindelser med kollektivtrafik.
Miljöskyddsnämnden
Hälsoskydds- och miljöskyddsenheternas
synpunkter
Miljöbedömning - Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöskyddsnämnden vill att planprogrammet
säkerställer att en övergripande MKB, där alla
föreslagna åtgärder i planprogrammet framgår,
tas fram vid framtagande av detaljplaner.

Tackar för synpunkter, dessa kommer
beaktas i den fortsatta planeringen.
Dessa utredningar är viktiga underlag
för att planprogrammets förslag ska
kunna genomföras och kommer att
göras tidigt i kommande
detaljplanearbete. Ser fram emot en
fortsatt dialog i kommande detaljplan.

Strandskydd
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva
prova på nytt om strandskyddet kan
upphävas. Arbetet med upphävande av
strandskyddet ska framgå i framtagande av
miljökonsekvensbeskrivningen.
Dagvatten
Det saknas en utredning över förutsättningarna
för att dagvatten ska kunna tas om hand. En
sådan utredning behöver tas fram. Det är viktigt
att klargöra att det finns utrymme för
avrinningsvägar, grönstråk, fördröjningsmagasin
och dammar.
Det behöver klargöras vilken höjdsättning som
kommer att gälla inom området. Det behöver
bättre definieras vad som krävs för att säkerställa
att området klarar extrem nederbörd eller
översvämning utan att bebyggelse kommer till
skada.
Sjön Mjörn är utpekad som en möjlig
dricksvattenresurs i Göteborgsregionen vilket ger
den ett skyddsvärde som är informellt. Detta bör
ändå beaktas i arbetet. Det saknas en
beskrivning över hur dagvattenreningen ska
säkerställas så att man inte riskerar att försämra
miljökvalitetsnormerna.
Det ser ut som om programområdets yta till en
mindre del kommer att överlappa
grundvattenmagasinet för kommunens och
lasarettets nödvattentäkter. Detta kan eventuellt
få konsekvenser för nödvattentäkterna.
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Föroreningar
Vid schaktning, muddring eller pålning kan det
finnas risk för spridning av bl.a. krom och TBT
(tributyltenn) som har hittats i höga halter i
sediment i Mjörn vid tidigare undersökningar på
fastigheten Lövekulle 1:1 vid Alingsås
småbåtshamn. Även vid fastighet Sörhaga 1:7
(småbåtshamn) kan dessa föroreningar behöva
undersökas. Vid Ångbåtsföreningen vid
Nolhaga park där en bro planeras bör en
riskbedömning göras innan arbete påbörjas.
Detta då det även här har hanterats och hanteras
båtar idag.
Det framgår inte om föroreningar i mark (bl.a.
TBT och krom) och risk för spridning av dessa
vid ev. muddring, schaktning eller pålning har
tagits med i bedömningen om betydande
miljöpåverkan.

Naturvård
Dagvattendammar kan också vara habitat för
vattenlevande ryggradsdjur som groda och
vattensalamander. För dem kan
dagvattendammar ofta vara det enda
kvarstående, tillgängliga alternativet efter det att
våtmarker har försvunnit.
Illustrationen över Västra Sörhaga visar att
bebyggelse och gator planeras där Kavlåsbäcken
är belägen. Bäcken är ett naturligt vattendrag.
Det saknas en inventering men det bedöms
finnas förutsättningar för exempelvis den
speciella Mjörnöringen och nejonöga.
Samhällsbyggnadsförvaltning
Kretsloppsavdelningen Kretsloppsavdelningen
har tidigare lämnat synpunkter på
samrådshandlingar för planprogrammet för
Mjörnstranden (2021-09-15).
Kretsloppsavdelningen anser dock att dessa
synpunkter inte tagits hänsyn till och lämnar
därför förtydligande synpunkter på
samrådshandlingar nedan. Översvämningsrisken
i Alingsås och kommunens dagvattenplan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har identifierat Alingsås kommun som ett
område med betydande översvämningsrisk både
avseende stigande vatten i vattendrag och
skyfall. Aktuellt planprogramsområdet berörs i
stor utsträckning av risker både för skyfall och
stigande vatten. Det är därför att yttersta vikt att
dessa risker hanteras i den översiktliga

Tackar för synpunkter! Dessa kommer
beaktas i den fortsatta planeringen.
Dessa utredningar är viktiga underlag
för att planprogrammets förslag ska
kunna genomföras och kommer att
göras tidigt i kommande
detaljplanearbete. Ser fram emot en
fortsatt dialog i kommande detaljplan.
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planeringen. Dagvatten- och skyfall behöver
samordnas i ett större perspektiv än enskilda
detaljplaner. Mål, strategier, riktlinjer och krav för
att hantera och motverka översvämningar har
tagits fram i kommunens dagvattenplan. I
Alingsås dagvattenstrategi (dagvattenplanens del
1), finns särskilda dagvattenmål exempelvis mål
1. Minimera uppkomst av översvämningar och
motverka skador och kostnader för de
översvämningar som inte kan undvikas. För att
uppnå målen finns strategier framtagna, exempel
på dessa är
• Tillämpa översvämningsanpassning för
dagvatten i alla skeden genom att inventera,
reservera plats, planera och tillse att
anpassningsåtgärder genomförs.
• Planera staden med ett helhetsperspektiv så att
lämpliga områden för hantering av dagvatten kan
utnyttjas oavsett gränsdragning för detaljplaner
• Undvik bebyggelse i lågpunkter, instängda
områden och i naturliga avrinningsstråk.
I Alingsås Riktlinjer för dagvatten
(dagvattenplanens del 2) finns en vägledning för
vad som behöver genomföras i olika skeden för
att kunna uppnå målen och tillämpa de strategier
som anges i dagvattenstrategin. För planprogram
anges framförallt vad som behöver inventeras
och karteras gällande dagvattenhantering och att
ansvarig planenhet ska tillse att den
övergripande dagvattenutredning genomförs. Det
finns en särskild checklista för
dagvattenutredning i planprogramsskede. Det
anges även att planansvarig enhet ska
”Reservera plats för mark som behövs för
dagvattenhantering och översvämningsytor i
senare skeden avseende naturliga
avrinningsvägar, lågpartier, och grönstråk.
Begränsa möjlighet att bebygga instängda
områden.” Det finns även en kortfattad kom-ihåg
lista enligt nedan:

Utifrån planprogramshandlingar för
Mjörnstranden anser Kretsloppsavdelningen
följande:
• Det är bra att dagvatten, skyfall och höga flöden
tas upp i planprogrammet och att det finns
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ambitioner för gröna, öppna samt även estetiska
och pedagogiska dagvattenlösningar.
Programmet säkerställer dock inte hantering av
dagvatten och skyfall och ger inget egentligt
underlag, stöd och vägledning inför kommande
detaljplane-ring.
• Det finns ingen dokumenterad dagvatten och
skyfallsutredning genomförd. I enlighet med
dagvattenplanens riktlinjer ska utredningen
föreslå en övergripande lösning för att kunna
uppnå en sammanhängande hantering av
dagvatten, ytligt avrinnande vatten inom hela
planområdet så att detta kan tas hänsyn till i
samband med detaljplanering. För att kunna
redovisa ett sådant förslag krävs bl a översiktlig
beräkning av flöden och volymer innan och efter
exploatering samt kunskap om avrinningstråk och
låg-punkter.
• Det har inte reserverats mark som behövs för
dagvattenhantering och översvämningsytor i
senare skeden avseende naturliga
avrinningsvägar, lågpartier, och grön-stråk. Detta
bedöms avgörande om en samordnad hantering
av dagvatten- och sky-fall ska kunna uppnås i de
enskilda planerna.
• Byggnader har placerats i större avrinningstråk,
samt även på befintliga VA-ledningar.
• I programmet anges att ”Statusen för
vattenförekomst får inte försämras. Mjörn är
recipient i första eller andra hand för dagvatten
från hela programområdet. Det är därför viktigt att
rening av dagvatten utformas på ett bra sätt. Den
översiktliga be-dömningen är planen inte kommer
försämra enskilda kvalitetsfaktorer eller äventyra
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna”.
Hur har bedömningen avseende MKN
genomförts när det inte finns någon utredning av
dagvattenflöden och föroreningsbelastning? Det
är just i den övergripande samhällsplaneringen
som det är möjligt att göra relevanta
bedömningar om påverkan på
miljökvalitétsnormer.
• Som tillägg till kommentarer ovan noteras även
att planarbetet för de olika detaljplanerna i
Stadsskogen fick pausas, och en övergripande
dagvatten- och skyfallsutredning fick tas fram i
efterhand för hela Stadsskogenområdet.
Sammantaget anser Kretsloppsavdelningen att
det är positivt dagvatten- och skyfallsfrågan
belyses och lyfts i planprogrammet men att
programmet inte uppfyller kommunens
styrdokument för dagvatten (Dagvattenstrategi
och Riktlinjer).
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Vatten och spillvatten
Byggnader i planprogrammets illustration har
placerats på befintliga VA-ledningar på flera
platser. Huvudledningarna inom det här området
försörjer stora delar av södra Alingsås och
Stadsskogen, så det är viktigt att ny bebyggelse
tar hänsyn till befintliga ledningar. Särskilt viktiga
är de ledningar som korsar järnvägen.
Spillvattensystemet vid norra delen av
Lövekullevägen och Mjörnstrandsvägen har
redan idag utmaningar för att hantera befintlig
bebyggelse och en utredning planeras inom de
närmaste åren. Troligtvis kommer nya
pumpstationer behöva byggas inom området för
plan-programmet inklusive en ny
huvudpumpstation (större station ca 10 x 5
meter) inom eller in-till fastigheten Sörhaga 1:2.
Kretsloppsavdelningen anser därför att
• Planprogramshandlingar och byggnaders lägen
behöver anpassas efter befintliga ledningars
lägen. Det behöver även säkerställas att det finns
tillräckliga och lämpliga utrymmen för
pumpstationer inom planprogramsområdet.
• Det är nödvändigt att dessa frågor hanteras i
planprogramshandlingen för att kunna uppnå en
samordnad och hållbar utbyggnad av VA i
detaljplaneskede.
• Eventuella revideringar ska utföras i samråd
med Kretsloppsavdelningen.
Bygglovsenheten:
De synpunkter som bygglovsenheten har på
förslaget angående Mjörnstranden är till största
delen redan tillvaratagna i yttrandet från
Kretsloppsavdelningen och Planenheten.
Bygglovs-enhetens synpunkter som kvarstår är
att en höjning av markområden för att klara
översvämningsproblematiken borde vara
synnerligen tveksamt ur ett miljöperspektiv samt
behov av en fördjupad utredning angående
områdets översvämningsrisker och åtgärder i
förhållande till detta. En annan synpunkt är om
utredningen har tagit höjd för en eventuell
utbyggnad av järnvägen till 4-spår.
Miljöskyddsenheten och Hälsoskyddsenheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett
separat yttrande som beslutades av
miljöskyddsnämnden 21-12-14.
Park- och naturenheten:
Naturvärdesinventeringen visar på visst till
påtagliga naturvärden längs med hela
strandlinjen därför tycker vi det är onödigt och
överarbetat att lägga en spång längs med stora
delar av kantzonen. Eftersom strandlinjen ändå
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kommer exploateras och störas med andra inslag
behöver vissa delar lämnas ostörda för fåglar och
djurliv.
Så mycket spång i trä i vatten och strandremsa
är inte bra ur driftsynpunkt, högt skötselintervall,
stor risk för sättningar i och med Mjörns varierade
vattenstånd samt periodvis isbildning bidrar till
kort livslängd och stora kostnader efter en tid.
Åtgärder i område nummer 9 och 10
(naturvärdesinventeringskartan) borde strykas
med tanke på stycket om ekonomisk hållbar-het.
På bifogad karta område 2 och 3.
Bakom den tänkta förskolan växer idag ett stort
bestånd av björk och sälg, vi föreslår att man där
tänker till och ger det mer utrymme samt tar
tillvara de träd som redan etablerat sig.
Det är också en naturlig närmiljö till tänkt
dagvattenhantering, parkmiljö och närnatur till
för-skolan. På bifogad karta område 1.
Eftersom den populära hundrastgården försvann
vid reningsverket så skulle det vara bra om man
kan se över en plats till detta.
Samlad naturvärdesbedömning, De högst
klassade naturvärdena i det inventerade området
är alla knutna till kullarna med äldre lövskog i
sydväst. Lövekulle ekskog och Lövekulle badplats ligger på gränsen till högsta naturvärde.
Men både helheten av ädellövskog och alla
enskilda gamla grova träd måste värderas högt
ur bevarandesynpunkt. Värdet förstärks av att
området ligger inom en utpekad värdetrakt för
skog, där särskilt ekskogar av olika slag
omnämns som värdefulla.
Med det underlaget borde förlaget vid Skaveryd
(område 5 i NVI) ritas om och mycket mer
hänsyn borde tas till befintliga värdefulla
skogskullar. På bifogad karta område 4.
På andra sidan vägen ser exploateringen ut att
komma nära träden vid skogskullarna. Idag
hänger de stora ekarnas kronor en bra bit ut på
åkern och ska man visa dem de hänsyn de
behöver så borde exploatering ritas om även där.
På bifogad karta område 5.
Rent generellt så måste man tänka till när man
planerar bebyggelse nära träd och har man som
mål att verkligen vara rädd om träden och miljön
så måste det finnas bra med plats mellan
byggnation och trädkrona. Noggrann inmätning
av trädens droppzon längs med skogs-kullarna
behöver göras överallt där man planerar
bebyggelse nära träd.
Även driftmässigt måste det finnas plats.
Stenmuren som går på andra sidan vägen upp
mot järnvägen borde lämnas intakt även den,
istället för att ta bort den och ersätta med

Sida 178 av 607

48
planterade träd borde den ingå som ett värdefullt
element i området det är både natur och
kulturvärde i den.
• Bra att rusta upp Margaretevikens badplats och
bra att Lövekulle ängar hålls öppet.
• Antalet bryggor och pirer ut i Mjörn bör ses
över.
• Antalet parkeringarna till Lövekulle och
Margaretevikens badplatser bör ses över.
Kollektivtrafik
Kartan som visar busshållplatser med
bufferzoner inkluderar Mjörnvallen vilket blir
missvisande då det bara trafikerar en
sommarbuss för badgäster hit i dagsläget (vilket
är beskrivet i texten). Exkluderar man Mjörnvallen
blir det mindre god täckning till hållplatser i
planområdet sett till dagens trafikering. Det är
viktigt att detta synliggörs eftersom vi inte vet
hur/om området kommer trafikeras av
kollektivtrafik.
Till denna figur borde man kommentera att det är
400 meters fågelväg som illustreras och att
järnvägen är en tydlig barriär som gör att
hållplatserna öster om järnvägen inte är optimalt
tillgängliga även om det ”ser nära ut” när man
tittar på figuren. Ett förslag är att kommentera
detta i texten, men det vore även bra att korrigera
bilden.
Det skulle även hjälpa läsaren att bättre förstå
om man ritade in järnvägen tydligare så att det
blir mer visuellt uppenbart att t ex hpl
Skogskullen eller Kavlåsvägen är svåra att nå
trots att deras 400 meters buffertzon går in över
planområdet.
I ÖP har vi att "Bebyggelse i goda
kollektivtrafiklägen ska eftersträvas. Minst 90 %
av nyproducerade bostäder ska ha högst 400
meter gångavstånd till närmaste
kollektivtrafikhållplats." Om man ser till dagens
trafikupplägg så är det väl osäkert om detta
uppfylls.
• Figuren Mjörnstranden förslag till stråk placerar
ut hållplatser ungefärligt. Har ni lagt dem enbart
på ena sidan med mening? Förmodar att det är
en eller flera stopphåll-platser, men är alla det?
Det kanske skulle fungera bättre att göra en mer
er diffusa utmärkning av hållplatserna? Det
kanske kan vara bra i detta läget.
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• Ett alternativ till att skriva ut p-tal är att hänvisa
till gällande p-norm. P-normen är un-der
omarbetning.
• Styckena kring gemensamma parkeringar
skulle kunna vara mer övergripande i detta
skede.
• Förslag på ny formulering (förtydligande) i
stycket Kollektivtrafik:
Den kollektivtrafik som finns i dagsläget trafikerar
området via hållplatserna Talludds-vägen och
Ekdungevägen för att sedan fortsätta via
Stadsskogen. Bussen går alltså i dagsläget inte
genom hela planområdet.
• Den kollektivtrafik som finns i dagsläget
trafikerar området via hållplatserna Talluddsvägen och Ekdungevägen för att sedan fortsätta
via Stadsskogen. Bussen går alltså i dagsläget
inte genom planområdet utan enbart i den
sydvästra delen av planområ-det.
• Uppdatera informationen om Alingsåssnabben förslagsvis ta bort den meningen helt och hållet.
Planenheten
Målbild och vision
Med tanke på hur många osäkerheter som
kvarstår undrar vi om målet om ca 550 nya bostäder är realistiskt och om förväntningarna ligger
på ”rätt” nivå inför nästa planeringsskede.
Den dialog som genomfördes i samarbete med
Alströmergymnasiet under våren 2020 bör
skildras i programförslaget, att den gjordes samt
en övergripande beskrivning av resultatet.
Platsens förutsättningar
Platsens förutsättningar borde beskrivas mer
omfattande och kartbilder borde fogas till
respektive sammanfattning av gjorda utredningar.
I detaljplaneskedet utgör många av dessa
planeringsförutsättningar ett skäl för
Länsstyrelsens att upphäva en detaljplan. Vi
måste helt enkelt kunna visa på att marken är
lämplig för planerad bebyggelse och inte kan
orsaka risk för människors hälsa och säkerhet
(dvs. buller, vibration och farligt gods från Västra
Stambanan i detta fallet). Likaså måste vi visa på
att marken är lämplig för planerad bebyggelse
och inte kan orsaka risk för olyckor,
översvämning eller erosion (från Mjörn i detta
fallet).
Kommande utredningar
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I planprogrammet nämns ett antal utredningar
som kommer behöva tas fram under
detaljplaneskedet avseende bland annat
geoteknik, trafik, riskstudie för Västra
Stambanan, VA-utredning och
naturvärdesinventering. Det är även troligt att en
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas
för hela området. Flera av utredningarna är
övergripande och berör hela programområdet
och kan vara svåra att dela upp etappvis.
Frågan är om det är fördelaktigt att skjuta på så
många övergripande utredningar till detaljplaneskedet? Genom att inte hantera frågorna
tillräckligt under programskedet riskerar man en
onödigt långdragen detaljplaneprocess med
förväntningar på en viss exploateringsgrad som
riskerar att inte kunna uppfyllas.
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Privat personer - Alingsåsare
Privat personer

Yttrande
Anonym

Kommentar

Kallbadhuset. Viktigt att framtida drift av ett eventuellt
kallbadhus är noggrant utrett och att det finns ett seriöst
realistiskt förslag på hur driften skall skötas innan projektering
/ byggnation startar.

Synpunkterna kommer
beaktas, vid framtagande
av detaljplan.

Strandpromenaden. Viktigt att det finns ett naturligt flöde i ett
gång- och cykelstråk hela vägen ut till Lövekulle. Flödet kan
bestå av olika delar med varierade karaktärer men det bör
upplevas som ett kontinuerligt flöde så att det känns naturligt
att gå och cykla utan avbrott hela vägen ut (och tillbaka) till
Lövekulle. Givetvis bör hela området präglas av att
kommunikation i första hand skall ske till fots och med cykel.
Buller- och vibrationsproblematiken vid järnvägen måste
utredas och noga beaktas vid byggnationen av bostadshusen
som ligger nära järnvägen så att den delen kan behålla den
attraktionskraft som närheten till Mjörnstranden innebär.
Anonym

Tack!

Bra jobbat. Strålande förslag.
Anonym
Mitt första intryck av Planprogrammet var övervägande
positivt. Om denna fördelning av bostäder / bevarade
naturområden blir enligt Planprogrammet så tycker jag att
Mjörnstranden fortfarande behåller sin prägel av öppen
tillgänglig natur och närhet till vatten. Bostädernas placering i
övre kant var mycket bra tycker jag och smart att använda
närmaste området till järnvägen som parkeringsytor.
Men; det får a b s o l u t inte blir mer yta med bostäder. Detta
var maximala gränsen!
Jag gillar mycket idén med ett hamntorg; att skapa en
träffpunkt i området. Detta torg kan säkert på ett bra sätt
smälta in i den natursköna omgivningen.
När det gäller piren så behöver man prata med segelbåtfolket.
Som den nu är utformad är det inte lätt att komma utifrån
öppna Mjörn, runda piren och segla in till sin bryggplats.
Det tänkta promenadstråket hela vägen från fågeltornet till
Lövekulle är mycket tilldragande och kan locka många turister.
En fin kombination av iordningställda promenadbryggor och
orörd natur.
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Tack!
Synpunkterna kommer
beaktas, vid framtagande
av detaljplan.
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Det mest värdefulla med Mjörnstranden är närhet till vatten,
fina utsikter och mycket orörd natur, och jag får intrycket av att
detta kan bibehållas med nuvarande Programplan.
Om man inte avviker för mycket från denna Programplan så
kan Mjörnstranden bli och förbli ett fantastiskt område för alla
alingsåsare och andra!!
Anonym
Otroligt kul att man vågar ta tag i Mjörnstranden och utveckla
området från den tråkiga och otrygga miljö som finns där idag!
Anonym

Tack!

Förstör inte ett vackert landskaps- och naturrum med ängsoch åkerlanskap, genom att göra om det till ett stadsrum vid
Skaveryd/Lövekullevägen.
Lämna allt vackert o rogivande i fred, norr om Lövekullevägen.
De miljöerna behövs i ett stressat samhälle.
Anonym

Noterat.

Har tagit del av planförslaget som hastigast!
Jag värnar om Piren och Fyren! Har varit mitt utflyktsmål
under många år när jag tar min cykel runda.
Här finner jag ro, tid för meditation och återhämtning. För det
mesta är jag ensam där ute.
Det är så litet som vill till för att platsen ska bli komplett. Här
behövs vare sig badplats, hopptorn eller brygga!
Platsen är för liten för att ta emot besökande i mängd!
Ska det absolut vara tvunget med ett hopptorn? Lägg det då
för guds skull vid Lövekulle!
Nej!
Gör i ordning eldstaden med ett rejält cementrör, några stenar
att sitta på.
Placera några sittplatser i strandlinjen för skådning av båtlivet,
in och ut!
Skaffa en bordsskiva av sten där vi kan dricka vårt medhavda
bekvämt.
Rätta till stigen ut mot Fyren, lägg på annat än krossad sten.
Med tanke på rullstolar och cykeltransport.
Mer än så krävs inte för att behålla Piren som den är!
Och spara pengar samtidigt!
Anonym

Tack!
Synpunkterna kommer
beaktas, vid framtagande
av detaljplan.

Jag anser att det markerade område kraftig kommer påverka
intrycket av att befinna sig i ett rekreationsområde. Varför kan
man inte låta ängen vara i sin helhet? Hur kommer ekarna
närmat påverkas av förändrade förhållanden?
Anonym

Noterat.

Parkering besöksmål sidan 33

Noterat. Synpunkterna
kommer beaktas, vid
framtagande av
detaljplan.

Som husbilsägare som rest runt i Europa i 15 år tänker jag att
det vore ekonomiskt fördelaktigt att anlägga en ställplats för
husbilar med betalautomat och enklare servicestation. Det
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bästa stället är förstås Savannen men det är inte fel med en
ställplats till för dem som gillar sjö och natur.
Friluftsliv och rekreation Sidan 28
Jag tycker inte att man skall bygga spänger i vassen, då
fåglarna behöver områden där de inte blir störda.
Anonym
Jag tycker att Mjörnstranden är ett väldigt roligt projekt och jag
hoppas det genomförs på det sättet som ni målat upp
kartorna.
Den enda tanken jag får är dock tid. När byggstarten är igång,
hur lång tid kommer det byggas och påverka den existerande
miljön? Det är något som behöver gå hyfsat fort. Starten bör
exempelvis vara i september när högsäsongen är över, och
arbetet fram till juni bör då vara i snabb fart, specifikt vid
vattnet. Jag kan visserligen ha missat den punkten i
presentationen om det fanns med. Det är viktigt att
sommarmiljön fortfarande ska få vara avslappnande och en
trevlig plats att vara på, både för turister och boende i
kommunen.
Anonym
Jag är lite frågande varför det planeras kolonilotter på vår
mark!? Dessutom på planritningen är vägen förbi vår mark
flyttad ca: 20 m och det framgår inte att det är ny vägdragning
i den delen av planprogrammet. De planerade radhusen ser ut
att komma för nära vår mark enligt bygglag,
Bifogar ritning på vår tomt och befintlig vägdragning.
Anonym
Jag ser att det finns goda ambitioner bakom projektet i fråga.
Däremot vänder jag mig emot vissa delar av tilltänkt
genomförande. All nybyggnation norr om Lövekullevägen –
mellan vägen och Mjörn – riskerar att allvarligt förstöra
områdets karaktär. Tilltänkt byggnation i området är dessutom
oproportionerlig då man väger miljöhänsyn och estetisk
utformning mot behov, samt i den proportionalitetsavvägning
mellan allmänna och enskilda intressen som lagen erfordrar.
Låt mig utveckla litet.
Människor har under många år flyttat till och besökt området i
fråga p.g.a. uppskattningen av miljön. Det är en lugn oas med
vacker miljö och höga naturvärden. Dungar, skogsmark och
ängarna ner mot Mjörn. Människor har inte flyttat dit för att ha
en restaurang eller ett café inpå knuten. Stadsbebyggelsen är
för områdets karaktär totalt främmande. Området används för
rekreation, som ni själva skriver, av en anledning. 500 nya
bostäder och stadsliknande inslag på ängarna är i detta
avseende är icke önskvärt.
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Tack!
Efter att planprogrammet
antagits initieras
detaljplaneläggning av
området, vilken föreslås
ske i etapper.
Planläggning av första
deletappen föreslås
kunna påbörjas under
hösten 2022.

Noterat. Synpunkterna
kommer beaktas, vid
framtagande av
detaljplan.

Tack!
Synpunkterna kommer
beaktas, vid framtagande
av detaljplan.
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Frågan är då om det finns ett behov av 500+ nya bostäder i
området. Ett sådant behov skulle rimligen kunna väga upp
vissa ev. negativa aspekter i övrigt. Finns då behovet? Nej.
2020 års befolkningsökning i Alingsås kommun var 182
personer. I det närliggande stadsskogen, med sitt mycket
mera urbana inslag, byggs fortgående ett stort antal bostäder
– liksom i andra delar av kommunen. Inflyttningen de senaste
åren går dessutom i nedåtgående trend.
Slutligen vill jag påminna om tillämpliga lagregler i miljöbalken
(SFS 1998:808) samt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ skall markområden så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär, samt från ekologisk synpunkt skyddas
från liknande åtgärder. Undantaget, nämligen fallet att det
finns ett behov som måste tillgodoses från allmän synpunkt, är
inte uppfyllt då eventuellt behov redan uppfylls och kan
uppfyllas på annat håll. Vidare gäller enligt 2 kap. 2 § PBL att
markområden används till det de är lämpade till utifrån
beskaffenhet, läge och behov. Inte heller här kan 500 nya
bostäder och verksamheter med stadsinslag ges utrymme.
Sist men inte minst skall planläggningen enligt 3 § 1p med
hänsyn till natur-, miljö och kulturvärden främja en
ändamålsenlig struktur och vara estetiskt tilltalande.
Jag är alltså av åsikten att planerna på nybyggnation av
bostäder och eventuella verksamheter norr om
Lövekullevägen (mellan vägen och Mjörn) skall utebli.
Motståndet bland de redan boende är stort. Som jurist ser jag
det därför av stort intresse att, om så inte sker, saken prövas
rättsligt. Planerade åtgärder är totalt oproportionerliga.
Anonym
Finns förskolor och skolor inlagda i planen? De som finns i
området kan ej räcka till.
Kommer all trafik ledas genom Stadsskogen?

Anonym
Väldigt lite nämns om hur trafiken kommer att utvecklas och
ledas för tillträde till Alfhem & Lövekulle ängar samt Skaveryd.
Vad är avsikten med Stadsskogsgatan i detta avseende?
Om trafik från Viktoriagatan/ Sörhaga ska försvåras återstår
endast en plats - bron över järnvägen vid Skaveryd. För att nå
denna järnvägsöverfart är min tro att det i huvudsak kommer
att ske via Stadsskogsgatan - som redan ytterligare kommer
att belastas med utbyggnaden av Etapp 4 Norra Stadsskogen.
Jag vill tro att en oproportionerligt stor del av kommande trafik
blir genomfartstrafik till Lövekulle/Alfhem.
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I Västra Sörhaga skapas
utrymme för en förskola i
6 avdelningar i 1,5 plan
och en inhägnad gård.
Förskolans placering i
direkt anslutning till
Sörhagaparken, ger
möjlighet att flytta ut delar
av verksamheten i parken
vid behov at större ytor.
Vi har upprättat en trafikPM som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.
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Vad talar emot att bygga ut Rubingatan mot bron vid
Skaverud? Eller bygga ut vid förberedda rondeller
(Tomtebogatan, Trollskogsgatan, Bergakungsgatan) utmed
Stadsskogsgatan? Just området vid Stadsskogsgatan från
Träffpunkten till Ekehagegatan är tät med skola och daghem.
Anonym
Först o främst sänk från 4 till maximalt två våningar, ni har
fullständigt förstört Stadsskogen,gör rätt gör om.
De högre husen skall läggas in mot staden, längst västerut ut
mot Lövekulle o Skår endast låg bebyggelse om det
överhuvudtaget skall bebyggas, möjligen radhus.
Att sätta 4 våningshus väster om Strandvillan är enligt min
bedömning rent ut sagt "korkat"
Hoppas ni blir total sågade av kommuninvånarna, skakas om
såpass att ni kommer på bättre tankar.
Tänk som en "akvarieinredare", högre hus i bakkant, lägre mot
front, sjö eller ytterområde (västra ängarna)
Anonym

Noterat. Synpunkterna
kommer beaktas, vid
framtagande av
detaljplan.
Lämplig
exploateringsgrad och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.

Noterat.

Angående bostäder på Mjörnstranden är det vida känt att
politiker tjänstemän sitter i knä på byggherrar, träffar inom
frikyrkan, rotary, round table m.m.
För mig gäller nollvision av nya bostäder, gör området till
rekreation, föreningsarbete, eldorado för invånarna som en
träffpunkt. Bygga hus kan ske på annat håll, förstör ej denna
idyll med bad och natur. Jag kommer att överklaga all form av
förslag till bostäder så långt det går. Namninsamling pågår för
att få en folkomröstning och rösta bort ert s.k. svågerförslag.
Skrämmande hur ni vill förstöra denna idyll som kan bli ngt för
turisminvånare att samlas vid.
Anonym
Har under ett längre tag tagit del av planerna gällande
utvecklingen i och kring Mjörnstranden.
Jag måste säga att jag är mycket ledsen och besviken på hur
man tänker och agerar. Programplaner tycker jag går emot de
värden som kommunen säger sig vilja värna om.
-Man har helt tagit bort småskalighet och den egna
dokumenterade viljan att befolkningen vill och behöver tillgång
till friluftsliv.
-Man har helt tagit bort villor och ersatt med 2-4 vångshus av
statskaraktär
-Man har inte löst situationen med infrastruktur. Hur skall man
ta sig till centrum från Skår/Lövekulle/ (Nya Skaveryd). Över
den redan katastrofalt dåligt planerade Stadsskogsvägen?
- Etableringen i Skaveryd känns helt onyanserad. Man säger
sig vilja bevara de höga naturvärden som finns men skall
bygga 188 + 74 lägenheter och Radhus i mestadels 4
våningshus. Dessutom sydväst om Strandgården med dess
gamla ekar.
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-Hur skall man motivera de mycket dyra ingrepp som måste
göras i Mjörn för att kunna bygga hopptorn, pirer mm. Vad jag
förstod på ASS måste man dessutom muddra Mjörn för att
bygga fler segelbåtsplatser där man tänker sig
Anonym
En exploatering med så mycket bostäder och allt vad det
medför är alldeles för hård och kommer förstöra hela området.
Rusta/röj gärna upp Playa Mjörn och strandlinjen från piren till
campingen, strandpromenad, båthamnen mm och lägg om
vägen om så behövs.
Skydda ängarna och dungarna med lövskog/ ädelskog från
bostäder för alltid och värna istället om denna unika och
vackra miljö som med lite mer skötsel och underhåll kan bli
ännu mer fantastisk. Här ska människor njuta av lugnet,
vackra vyer, sport bad och friluftsliv och slippa den stressiga
stadsmiljön. Dessutom på gångavstånd från stadskärnan.
Orkar du inte gå kan du cykla, ta bussen, elsparken, eller en
liten kort biltur etc.
Det finns så mycket mer man kan göra med den här platsen
än att bygga igen den med bostäder.
Gör det till ett riktigt sport och friluftsområde för alla istället.
Om finansiering saknas för detta (trots vad jag har förstått
ganska god ekonomi) tycker jag att man bör vänta tills det
finns ekonomiska möjligheter till det, utan att behöva sälja
marken till de stora bostadsbolagen. Det borde finnas andra
områden inom kommunen man kan bygga bostäder på än just
här
Hoppas verkligen ni tar er en riktig funderare och tänker om
angående detta.
PS. Lite sen inlämning pga strul med surfplattan tyvärr.
Hoppas ni har överseende med det.
Anonym
Jag har gått igenom ert planprogram och har följande
synpunkter:
Jag vill inte att det ska bebyggas med bostäder alls i
Skaveryd, Lövekulle ängar, Alfhem Playa Mjörn. Att förlänga
Västra Sörhaga med bostäder ut mot sjön kan däremot vara
möjlig. Dock i en respektfull och charmig form av hus, ej
höghus och stadsradhus enbart utan blanda upp med villor
och småhus.
Kommunens Planprogram har flera inslag, som jag tycker är
viktiga att värdera för Lövekulle ängar;
Ni presenterar fokus på utveckling av hela området med att
kunna utveckla sjön/stranden, med badbryggor, kallbadhus,
badplatser?? De ska finansiera detta med att bygga bostäder.
Men, idag är det inte ens säkert att man får muddra och röra
det strandnära sjöområdet pga naturskydd och miljölagar. Ni
verkar vilja dölja det faktum att ni inte ens vet om det går att
bygga bryggor mm?!? Ni ger en skönmålad bild och nya
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aktiviteter längs med strandlinjen, som MAN KAN göra!!! Men
uttalar väldigt kort om att det krävs mycket resurser och krafter
och pengar för att göra dem?!?! Varför inte tala klarspråk till
invånarna hur mycket det kostar?
Ni vill utveckla med småstadsbebyggelse?
550 bostäder/ hushåll, istället för att bevara den luftiga
lantliga karaktären, vilket riskerar att påverka det unika värdet
och känslan för hela området. VARFÖR så många? Varför
pressa in en stadsbebyggelse i en trivsam naturmiljö?
Om att bygga så låt det bli en trevlig miljö anpassad till
naturområdet!
Ni vill bygga flervåningshus på båda sidor tätt inpå längs
Lövekullevägen, kring Strandgården, vilket kommer att förta
vyer och naturkänsla för de som rör sig längs vägen.
VARFÖR???? Behåll luft och vyer, så att alla som rör sig
längs Lövekullevägen fortfarande kan få en känsla och se
sjön. Promenadvägar och bilvägar är viktiga att bevara känsla,
vyer och luft kring.
Ni vill enbart bygga stadsradhus? och 4-våningshus - likt
Stadsskogen, som inte blivit så bra!! Varför inte bygga i mer
charmig stil och i stil som Alingsås har i centrum, Sörhaga
mm; charmiga trähus med luft omkring, för att bevara den
unika känslan i området. Behåll karaktären och förstör inte
miljön som är unik för Alingsås - Den trivsamma
trästaden/sjöstaden!
Ni har inte tänkt att bygga fler vägar till/ från området, vilket
kommer att pressa trafiken oerhört. Varje nytt hushåll har
minst 1 bil, många har 2 bilar. Detta innebär en ökning av
antal bilar i området med ca 1000 bilar. Idag finns drygt 150
hushåll i område Mjörnstranden/Skår, som använder antingen
Viktoriagatan eller Stadsskogsgatan för att ta sig till sina hem.
Byggnation av 550 hushåll, utan att bygga fler vägar till
området kommer att täppa till och försvåra trafiken enormt!
JAG ANSER DÄRFÖR:
Att det inte ska byggas alls i Lövekulle/Skaveryd.
Att det inte ska bebyggas mer längs med Lövekullevägen från
Alfhem och mot Skår. Och framför allt ej på sjösidan, nordväst
om Lövekullevägen.
Om det ändå kommer att byggas bostäder SÅ SNÄLLA förstör inte området med moderna betonghöghus som i
Stadsskogen! Bevara känslan av charmiga Alingsås - och
bygg vackra låga hus i charmig/lantlig stil, blandade småhus,
med luft, natur och vyer runt omkring. Bevara detta unika
område för framtida generationer!
Jag tycker inte att kommunikation om detta samråd har varit
tillräcklig alls. I ett samråd bör inbjudas till större öppen
sammankomst med presentation och tillfälle för öppen
diskussion och dialog kring frågeställningar. VARFÖR har inte
detta givits möjlighet? Varför vågar ni inte stå för ert förslag
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inför en större samling? Även utlovades en utställning på
turistbyrån - vart tog den vägen?? Brukligt och högst motiverat
i detta samråd hade varit att få se en utställning med en
modell i 3D-format, vilket gör att kommunens invånare får en
mer realistisk känsla för byggnationers läge och
höjder/våningar.
Tack för ordet!
Ser fram emot uppföljning.
Anonym
Min uppfattning är att planområdet har unika naturvärden som
måste förskonas ifrån bebyggelse i så stor omfattning som
möjligt. De stadsnära ängarna med vyer ut mot Mjörn är
enormt värdefulla i rekreationssyfte och måste bevaras för
kommande generationer. Om de bebyggs nu är det
oåterkalleligt och de är förlorade för kommande generationer.
De nyttjas redan i dag i stor omfattning för promenader,
löpning, cykling, hundträning mm och självklart är
ambitionerna att utveckla områdets rekreationskvalitéer
positiva. Men det är viktigare att bevara ängarna än att få loss
pengar till bryggor, kallbadhus mm.
I en framtid kan jordbruksmarken även nyttjas för närodling för
närboende.
Kort sagt, det finns andra områden i Alingsås närhet som är
mer lämpade för ny bebyggelse. (varför inte satsa på
bebyggelse på ängarna vid "Bruka" till exempel?)
En annan viktig anledning att inte bygga i föreslagen
omfattning är trafiksituationen. Jag pendlar själv dagligen
genom Stadsskogen (som för övrigt är en trafikmässig
katastrof men höga farthinder som ger oändliga accelerationer
och inbromsningar (jag vill poängtera att jag inte är emot
hastighetssänkande åtgärder, men hävdar att dessa farthinder
inte är miljövänliga), busstrafik som skapar trafikstopp och
irritation mm) och belastningen är redan hård. Likaså är
vägen genom Sörhaga inte lämplig som matarled.
Att bygga i Västra Sörhaga kan möjligen vara okej. Här har
ängsmarkerna inte lika höga värden och man kan förlänga
staden i likartad arkitektur som i Sörhaga.
Men min gräns går i höjd med Alfhem. Väster därom bör
ängarna bevaras, även upp mot järnvägen! Det område ni
kallar Skaveryd (men som väl egentligen ligger på andra sidan
järnvägen?) Det ser här ut att vara planerat flerbostadshus i
kvartersform. (bil 2) Det passar ju inte alls in här!!
Om det trots allt skulle bli bebyggelse här måste den
harmoniera med omgivningarna, framförallt närliggande
Strandvillan. Träbebyggelse (villor) i max 2 våningar och inte
lika tätt som det nyligen byggts på Skårs ängar. Vilket gytter
av hus det blivit där, sorgligt!
En yta som definitivt måste räddas från bebyggelse är ängen
norr om Lövekullevägen (bil 1), väster om Strandvillan. Det är
positivt att grönkilen "räddats" men även detta område är
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mycket värdefull med utsikt ner över ängarna mot campingen
och sjön. Dessutom är detta den naturliga promenadvägen för
alla boende i Stadsskogen som ska gå ner mot campingen.
Det är ju inte för inte som det blivit en stig här. Nej, utveckla
istället ängskanten med ekdungen bakom som ligger i härligt
söderläge. Några bänkar att sitta o gassa på i vårsolen,
kanske en grillplats, naturgym etc vore betydligt bättre än att
"stänga" stråket och förstöra utsikten med hus.
Jag förstår att det är lockande för kommunen att sälja mark till
höga priser (jämfört med andra stadsnära områden). Att det
finns intresserade entreprenörer råder ju ingen tvekan om
med tanke på de (groteska) planer som några av dem
gemensamt presenterade för en tid sedan.
Men jag hoppas att inte pengarna får styra här utan att ni är
kloka nog att bevara detta fantastiska område för kommande
generationer.
Som sagt, satsningen på upprustning av Mjörnstranden får
anpassas efter vad som kan fås ut av bebyggelse i Västra
Sörhaga samt annan finansiering. (skattepengar).
En annan sak som är viktig är att allt bostadsbyggande skall
ske under förutsättning att planerade förbättringar längs
Mjörnstranden kan genomföras och inte stoppas p.g.a.
miljöhänsyn. Om det inte blir något av de storslagna planerna
på kallbadhus, badbryggor, spänger mm ska det inte heller bli
någon bebyggelse!
Slutligen tycker jag att en framtida pendelstation borde vara
inritad i planförslaget. Redan i prospektet som kom 2004 för
den bostad jag nu bor i "utlovades" en station.
Anonym
Jag hoppas att planerna blir verklighet så vi får lite mer liv och
rörelse i området! Nu när man går där efter jobbet så är det
bara ödsligt. Bygg mötesplatser, boenden, lekplatser där folk
kan träffas och umgås.
Se bara hur bra sjöstaden blev som för var en Stig med ett
staket på ena sedan och buskage. Nu är det folk och rörelse
där med restauranger, folk cyklar och promenerar.
Jag skulle gärna se hus byggas i små kvarter så man får
småstadskänslan med trygga kvarter och som gärna har
sjöutsikt.
Hoppas att detta blir verklighet och ett stort lyft för hela
staden!
Tack för ordet!
Anonym
Generellt ifrågasätter jag varför det måste bli så tillrättalagt
och parkifierat. Det finaste med Mjörnstranden idag är när
man kommer inifrån stan och svänger till vänster vid Mjörn.
Det är fint året runt, men vackrast sommar och tidig höst, med
ängsblommor, fjärilar och fåglar i snåren.
Kanske har det vuxit igen lite mycket på sina ställen, men det
kan man väl fixa utan att ta fram den stora macheten...
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Utsikten över ängarna är magisk, så nära landet man komma i
stan. Det tycker jag vi ska vara rädda om, och inte schabbla
bort.
Kallbadhus verkar vara en överloppsgärning, med tanke på
föroreningar i sjöbotten. Det fanns ju ett kallbadhus förr i
Gerdsken, där kanske man kunde bygga ett nytt i stället?
Ställer mig också frågande till restaurang och café. Lite av
tjusningen med friluftsliv är väl att ha med sin egen matsäck?
Eller är termosarnas tid förbi? Ett café borde i så fall räcka,
inga fler Sjöö eller Skåål - allt behöver inte vara så likriktat.
Slutligen: viktigt att fundera över de biotoper som finns, och att
skydda dem. Inte minst är träden viktiga - ur många
synpunkter, men kanske särskilt i framtiden (eller varför inte
redan nu) med klimatförändringarna.
Förutsätter att ni funderat över översvämningsrisken ordentligt
- vattnet går ofta högt upp på vintern numera.
Och så slutklämmen: Behövs det verkligen så många
bostäder? Det blir ju rätt många med allt som byggs på andra
ställen...och i så fall, hur ser man till att det byggs rätt, dvs det
som det är mest efterfrågan på? Dyra bostadsrätter behöver vi
knappast fler i stan.
Anonym
Planprogram Mjörnstranden samrådshandling innehåller i
delar positiva förslag till förbättringar, tillgänglighet och
upprustning av Mjörnstranden och dess strandlinje från Piren,
Playa Mjörnstranden, Alfhem och vidare ut till Lövekulle
badplats och camping. Mycket negativt och allvarligt är den
hårda exploateringen med bostadsbyggande i hela området
från Västra Sörhaga ut till Lövekulle. Den hårda
exploateringen medför mycket stor och negativ påverkan på
landskapsmiljön, naturmiljön, djurliv, fågelliv, rekreation och
hälsa för människor. Området idag är som beskrivs i
planprogrammet ett naturområde med djurliv och rekreation
för alla Alingsåsbor och besökare till Alingsås. Viktigt är att
skydda och bevara Lövekulleängar och Grönkilen vilket är ett
absolut måste för att området ska behålla sin karaktär,
naturliv, djurliv, rekreation och upplevelse för Alingsåsare och
besökare. Ingen exploatering med bebyggelse bör göras i
dessa delar. Föreslagen exploatering i Lövekulleområdet med
sina ängar, lövträdskullar bestående av ädelträd kommer att
medföra stora intrång och negativ påverkan i unika
naturmiljöer och i djurlivet i Lövekulleområdet. Det strider emot
kommunens egna framtagna Naturvårdsprogram 2020 –
2025. Hur kan Alingsås kommun försvara detta genom sitt
framtagna planprogram? Planprogrammet strider dessutom
mot Alingsås kommuns gällande Översiktsplan antaget 2018.
Varför följer inte Alingsås kommun Översiktsplanen? Varför
ska Alingsås kommun exploatera med bostadsbebyggelse i
kommunens mest unika och stadsnära natur- och
rekreationsområde? Att Alingsås kommun föreslår att ta bort
den unika miljön och bygga stad i stora delar av området är
inte väl genomtänkt och kommunen behöver göra ett omtag.
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Ingen exploatering med bostäder bör ske i området från
Västra Sörhaga och ut till Lövekulle med ängarna, Skaveryd
och Lövekulle badplats och camping.
Västra Sörhaga
I Västra Sörhaga kan exploatering göras sparsamt med
småskalig bebyggelse i form av ytterligare villabebyggelse där
det möjligt med tanke på närheten till järnvägen. Ängarna
närmast Västra Sörhaga består idag av strandängar som
svämmar över delar av året. I området kan lämpligen anläggas
en utomhus multisportanläggning för allmänheten med
gräsytor för fotboll, löparbanor, utomhusgym, volleybollplaner,
basketplaner mm. Ängarna i Västra Sörhaga bör inte
exploateras hårt med 2 - 4 våningshus. Det blir en helt
förändrad och förlorad landskapsbild med en barriär av
bebyggelse mot Mjörn. Lövekullevägen med all biltrafik
behöver flyttas in mot och utmed järnvägen från Sörhaga
(Poppelgatan) och ut till Alfhem vilket även föreslås i
planprogrammet. Viktigt är att öppna upp tillgängligheten till
strandlinjen och skapa fler åtkomstplatser för bad, fiske, båtliv
och vattensport. Då behöver strandlinjen en rejäl upprustning.
Playa Mjörn
Stäng helt för biltrafik förutom för iläggning- och upptagning av
båtar bakom Playa Mjörntranden och utmed Mjörnvallen.
Endast GC-trafik ska tillåtas utmed denna del. Vid anläggande
av bryggor mm utmed strandlinjen behöver hänsyn tas till
vattensporter som vindsurfing, kitesurfing, segling mfl.
Vindsurfare och kitesurfare använder idag hela sträckan
utmed Playa Mjörnstranden och förbi utanför pirens spets och
vidare över Tegelbruksviken till udden direkt söder om
Saxebäcksviken och tillbaka. Att anlägga brygga mm ut från
piren eller utmed Playa Mjörnstranden skulle göra att man helt
begränsar möjligheten till vattensporter som vindsurfing och
kitesurfing.
Alfhem
Alfhem med segelbåtshamnen bör utvecklas och städas upp
med fler bryggor och iläggningsplats för att utveckla området.
Lövekulle ängar med Grönkilen
Lövekulle ängar med Grönkilen utgör området med unik
landskapsmiljö, natur, djurliv och ger möjlighet till rekreation
och hälsa för människor. Denna unika del av Lövekulle med
sina ängar måste bevaras och utvecklas med ytterligare
biologisk mångfald. Anläggande av våtmarker och öppna upp
den kulverterade bäcken genom Grönkilen är exempel på vad
som kan göras. På Lövekulle ängar kan hagar anläggas för
betande djur som kor, får, getter mm under sommarårstiden.
Djuren i Nolhagaparken har idag små ytor att röra sig på och
kan flyttas sommartid ut till Lövekulle ängar. Djur skulle tillföra
området en stor upplevelse för alla Alingsåsare och besökare
som rör sig i och genom området. I planprogrammet är det
föreslagit stadsbebyggelse i anslutning till den
Lövträdsbeklädda kullen där Strandgården ligger, del av
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Grönkilen tas i anspråk och på ängen mellan Lövekullevägen
och järnvägen. Ta bort hela förslaget med exploatering med
bebyggelse på norra sidan av Lövekullevägen förbi
Strandgården och del av Grönkilen. En exploatering med
föreslagen bebyggelse i området kommer att helt förändra den
unika landskapskaraktären och naturmiljön. Det kommer att
medföra stor påverkan djurlivet, fågellivet och utgöra ett
framtida sår i landskapet med höga naturvärden. Föreslagen
bebyggelse gör att delar av de Lövträdbeklädda kullarna
behöver avverkas för exploatering inom kullen med
Strandgården och i skogsbrynet samt Lövträdskullen mellan
Lövekullevägen och järnvägsbron. Hur kan Alingsås kommun
försvara att man kommer att göra stora ingrepp i Lövkullarna
med ädellövträd inom området vilka har höga naturvärden
mm?
Ängen mellan Lövekullevägen och järnvägen (Skaveryd)
Ängen mellan Lövekullevägen och järnvägen är högst
olämplig med närheten till järnvägen. Denna äng bör inte
heller exploateras med stadsbebyggelse. Utveckla ängen till
ett område med kolonilotter med trädgårdar. Det skulle
harmonisera med landskapet och naturen i Lövekulle och
tillföra möjligheter för stadsnära odling för Alingsåsare.
Anonym
Jag är mån om att lämna Mjörnstranden så orörd som möjligt.
OM det måste byggas, så låt ängarna vara. Och bygg
enhetligt, med låga hus som smälter in i omgivningen.
Skårs ängar är ett skräckexempel som vi inte behöver fler av i
Alingsås. Likaså alla höga höga hus som är ihoptryckta i
Stadsskogen.

Anonym
Ni har genomfört ett exemplariskt arbete med Mjörnstranden
de senaste åren. Ni har manövrerat skickligt. Tack!
Önskade förändringar utifrån underlaget:
- bebyggelse längst i väster på ängen norr om Lövekullevägen
skulle med fördel kunna fördelas ut på övriga kvarter där
exploateringsgraden kan öka något (vi kan själva försöka
inrymma "vår andel" av ökat antal bostäder på Lövekulle
Gård).

Sida 193 av 607

Noterat.
Öppenheten förslås
bevaras genom att ängen
tex slås eller efterbetas.
Markerna kan tex fram till
efter betet hållas
tillgängliga för
blomplockning, rasta
hundar eller annan
rekreation. Idag slås
området någon gång per
år och tanken är att den
befintliga karaktären av
äng ska bevaras.
Tack!
Kommunen ser positivt
på den samsyn kring
gemensamma frågor som
ni uttrycker.
Synpunkterna stödjer
planens intentioner.
Synpunkterna kommer
beaktas i sin helhet, vid
framtagande av
detaljplan.

63
- större variation i parkeringsmiljön längs med järnvägen,
gärna med integrerade verksamheter i liten skala, såsom mcshop och bilmekaniker, moppe-entusiasternas träffpunkt och
om möjligt vinterförvaring av båtar bort mot Alfhem.
- ökad förvaring av båtar längs järnvägen är nog en bra idé då
antalet båtar ökar när båtplatserna (och bostäderna) ökar.
- ställ höga krav på variation av arkitekturen i "muren" av 4våningshusen längs den nya vägen, så att det inte blir "massiv
vägg" mot järnvägen.
- stengärdesgårdar genom landskapet - de är viktiga inslag
som vittnar om jordbrukssamhället på tidigt 1900-tal - försök
bevara dem även söder om Lövekullevägen och anpassa
kvartersstrukturen till den mur som går diagonalt över ängen.
- försök öppna upp och röja utblickar norr om Strandgården
mot sjön, så att det mer blir så som det var på 1990-2000talet, med fria utblickar från huset mot sjön.
- öka digniteten på stickgatorna som går in i
Skaverydsstrukturen från den nya långa gatan längs
järnvägen.
- tänk "vacker småstadsallé" istället för "tillgänglig infartsgata
mellan kvarter".
- gör rondell där man ska svänga ner från "Lövekulle Allé" mot
campingen.
- gör campingvägen till en dubbelsidig allé mellan "Lövekulle
Allé" och nuvarande Lövekullevägen.
- skapa fler typologier i bostadsutbudet: nu ser jag
flerbostadshus och stadsradhus; jag önskar mig också
stadsvillor med 6-8 bostäder i varje; det vore intressant med
något elegant punkthus i kanske 5-6 våningar (och jag tror det
borde ligga vid den rondell där man svänger av mot
campingen, för att markera någon slags mittpunkt i Skaveryds
ängar.
- byt namn från Skaveryd till "Strandgårdsängarna" - det är 10
gånger mer säljande, både i Alingsås och utanför. Vem vill bo i
"Skaveryd - etymologiskt 'där man skaver och röjer för att
kunna odla' "
- jobba igenom typologierna på gator i tidigt skede: "Lövekulle
Allé" med samma struktur som Stadsskogsgatan;
"Småalléerna" som smalare och intimare; gåfartsgatorna som
tillgängliga för gång, cykel, moped och bil (längs
Strandgårdens tomtgräns = GC-väg som man till nöds kan
köra bil på vid framkörningsbehov för taxi och ambulans och
vid flytt).
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- bra att möjliggöra för campingen att expandera, men räcker
ytorna verkligen till för att åstadkomma en långsiktigt kvalitativ
camping som kan lyfta sig några nivåer?
- p-huset känns som en främmande fågel i ädellövskogen; det
måste göras mycket innovativt och annorlunda så att det inte
blir en "betongklomp" i ekskogen.
- anlägg en gångväg runt hela Strandgårdskullen för att
definiera var gränsen går mellan ängsmark och stor
åkerholme.
- utmärkt att rensa upp Margareta-viken; gör en omfattande
upprensning så att det kan gå från undermåligt skött alsly som
blivit strandskog på 30 år till att istället bli bevuxen strandslänt
med sandstrand sedan över 100 år.
- all vass i sjön nedanför Strandgården har tillkommit sedan
jag flyttade till Nunnornas Hus 1992, tillväxten kraftigt
påskyndad av dåligt fungerande individuellt avlopp. Kan inte
bedöma naturvärdet av nytillkommen vass. Kanske bra för
fågellivet och tillväxten av gädda/gös. Inte lika attraktivt för
människa.
- gör allt som är möjligt för att underlätta för ASS att bedriva
sin fina verksamhet, men försök få vinterförvaring av båtar att
hända någon annanstans. Det är bara båtägarna som tycker
det är charmigt med ödesmättat fladdrande presseningar och
deprimerande upplag av båtlik, träbockar och gamla kärror på
vad som kanske ändå kan bli Alingsås vackraste strandyta om
den utvecklas med kärlek.
- klassisk förskolematematik gör gällande att om man bygger
500 bostäder så flyttar 1100 människor in och då är 550 barn
och av barnen så är en tredjedel förskolebarn, alltså 180
stycken, vilket gör att det behövs 12 avdelningar med 15 barn
per avdelning. Planera för det! Med 180 barn krävs det också
180 x 35 kvm friyta = 6 300 kvm om man ska följa Boverkets
rekommendationer. Därför blir bra förskole placeringar i
närheten av till exempel åkerholmar där naturmarken kan
utgöra en del av önskad friyta. Därmed ser jag att ytan väster
om Strandgården längs nuvarande Lövekullevägen, öster om
nuvarande T-korsning, vore exemplarisk för 6 avdelningar
förskoleverksamhet. Då kan man lösa avlämning och
hämtning på ett vettigt vis på den lilla "torgyta" som skapas
när nuvarande Lövekulleväg klipps av och övergår i
gåfartsgata. Strandgårdsholmens västra halva kan bli en
magnifik tillgång för barnen att leka i. Förhoppningsvis ställer
inte närvaron av barn till det alltför mycket för hackspettar och
andra småfåglar som lever uppe i träden.
- trafik frågor kan bli stora utmaningar för Mjörnstranden,
åtminstone retoriskt. Jag tror inte att tillförd trafik blir ett
realproblem. Om man har 550 bostäder med 1,5 bil per
bostad, alltså ca 800 bilar, och vi ponerar 4 bilrörelser per bil
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per dag, så blir det 3200 bilar extra, och det skulle (utan
vetanskapligt underlag) öka trafiken med kanske 20% i
området Sörhaga och Stadsskogen. Det kommer knappast att
märkas.
- byggtrafiken blir däremot en stor utmaning under en
sannolikt utbyggnadstid på 10 år. Kan den hanteras genom
Stadsskogen på något vis så att den inte fortsätter göra livet
besvärligt för dem som redan bor i Stadsskogen? Kanske
behöver rondellerna byggas om så att den medborgerliga
frustrationen med dåligt genomtänkta och dyra knott-lösningar
i generöst tilltagen allmän plats-utbyggnad kanske reduceras
till funktionell asfalt under pågående utbyggnad? Därefter
(med etapp 4 i Stadsskogen och med Mjörnstranden
färdigutbyggda), då kan det anläggas allmän plats så det står
härliga till, med knott och granit och annat som inte längre
måste klara svängande bakaxlar på tung trafik. Det blir fint!
- med 350 nya invånare i åldern 6-15 så behövs det 12 nya
skolklassrum för 0-9 nånstans i närheten.
- önskvärt med lite fler arbetsplatser - kontor, handel, service
och matservering - än vad som syns i planprogrammet idag.
Förslagsvis 10% verksamhetslokaler i någon form i relation till
bostäder. Detta brukar inte vara populärt bland oss
bostadsutvecklare, men det är långsiktigt populärt för en
attraktiv stadsutveckling. Jag är övertygad att det finns en
efterfrågan som är tillräcklig för att generera en sådan hyra att
det är värt att bygga lokalerna. Begränsa dock inte
användningsmöjligheterna för lokalerna i så fall.
- piren kan bli en regional destination i sig. Den är valhänt
hanterad i planprogrammet. Kanske är piren den mest
spännande möjligheten i detta landskap. Alingsås
Konstsalong. Lokal matkultur. En festplats där man kan
anordna alla slags kalas, vare sig privata, kommunala eller
kommerciella. Strandens stjärna - avslutningen på Playa Mjörn
ute i sjön. Fyren - framtidens båk - samhällsutvecklingens
plats i Alingsås. Sätt upp mål och gör en helt separat
utveckling av piren. Här bara måste vi göra något med lite mer
(om inte internationell så i alla fall) nationell ambition.
- en apell att starta "Badhusets vänner" för att crowd-funda en
sådan satsning. Annars faller den på "vem sa betala för dé
då...skattebetalarna då eller?" Här behöver kommunen gå
hand i hand med entusiaster i någon slags intresseförening.
Så gjorde man i Ulricehamn. Det funkade helt OK. Fint
resultat. Jobba brett här. Initiativet behöver ligga hos
kommunen för att det inte ska bli jäv.
- det behöver i tidigt skede finnas "mottagare" för arbetet med
detaljplanerna - AIF, ASS, MÅF, etc. - och därtill behöver det
komma intressenter som skulle kunna driva B&B, kallbadhus,
restaurang, kiosk, uthyrning av kajaker, med mera - så att den
iterativa utvecklingen kommer igång. Kommunen är ju
möjliggörare men blir ju aldrig särskilt bra som vare sig
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initiativtagare eller förvaltare - här ska de kommersiella (och
för all del iéella) krafterna in och samverka för att det ska bli
nåt av alltihop. Öppna upp för detta. Hitta demokratiska former
som möjliggör. Tillväxtavdelningen behöver bredda sin roll
som marknadsförare av Alingsås.
- turist-attraherande delar av förvaltningen behöver läggas
samman med tillväxt-drivande för att åstadkomma att
vridmoment av maxad good-will här.
- ang vår fastighet behöver Naturvärdesinventering göras i
detalj, av part utan jäv.
- vi önskar göra en mycket attraktiv utbyggnad av Lövekulle
Gård, för att försöka lägga ribban högt för övrig bebyggelse
längs Mjörnstranden.
Mycket mer kan sägas om planprogammet, såklart.
I det stora hela ser det mycket bra ut.
Börja med detaljplan för Lövekulle Gård och kanske
Strandgården så att vi kommer igång. Vi kommer att lägga
ribban så högt att det blir svårt att följa efter, men det gör att vi
som boende här (och samtidigt aktör inom samhälls- och
bostadsutveckling) kan få vara med och bidra till att
Mjörnstranden blir Sveriges vackraste nybyggnadsprojekt
detta sekel. Det är vår målsättning och vi hoppas det är
Alingsås kommuns också.
Vi deltar med engagemang och stor glädje i samtal och
diskussioner som rör hela Mjörnstrandens utveckling
framöver.
Anonym
Hej, var och såg utställningen/turistinfo. Väldigt glädjande och
intressant. Har ett tillägg angående äldrevård. Placering
utmed grus/gångvägen vid camping/parkeringen.
Mitt förslag:
Min syn är en strandpromenad med bred träbrygga mellan
camping och segelbåtsklubben. Utmed bryggan byggs ett
tvåplans ålderdomshem. Övre våningen är hemmets kontor
och lägenheter för studenter. Nedre plan är äldre vård. Här
finns inomhus förutom sedvanliga vårdinrättningar även
biograf/scen för musik/högläsning/samhällsinformation/gym.
Kanske till och med dansbana/pub, till vårdtagarens glädje
och nytta. Där finns höns, gris, får och ankdammar/fiskodling.
Nere vid bryggan är det en flytbrygga som de äldre kan
utnyttja, och av givetvis alla. Här kanske också en framtida
handikappanpassade båt som kan ta vårdtagare på en härlig
tur, kanske till och med fisketur. Att studentlägenheter finns
tillsubventionerad hyra är förknippad med dagsverke att
umgås med de äldre X- antal timmar/veckan. På så sätt möts
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generationer på ett naturligt sätt och det blir en rimmligt
kostnad för bostad till ungdomar som studerar i Alingsås.
Odlingslotter och olika djur blir både minnen och stimulans för
vårdtagare och en trevlig arbetsmiljö för personal.
Från en förhoppningsfull invånare.
Anonym
Var rädd om den stadsnära naturupplevelsen som
mjörnstranden utgör idag.
Att biltrafiken flyttas är bra.
Men en genomgående spång ute i vassen skulle skrämma det
fågelliv som finns där idag. Gör den i så fall som återvänds
led med observationsplats. Är den genomgående blir det som
i Kongo där folk cyklar och joggar med följd att allt djurliv
skräms bort.
En anlagd lekplats vid stranden är ett dåligt förslag. Det finns i
Nolhaga och vid campingen.
Barn kan ha stort nöje av att vistas i naturen utan att det
behöver vara så tillrättalagt
Det nämns att planen bortanför Alfhem ska kunna användas
till evenemang. Jag hoppas att detta inte innefattar musik då
ljud lätt sprider sig över vatten
Anonym

Tack!
Synpunkterna stödjer
planens intentioner.
Synpunkterna kommer
beaktas, vid framtagande
av detaljplan.

Anonym

Noterat.
Lämplig
exploateringsgrad och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.
Synpunkterna kommer
beaktas, vid framtagande
av detaljplan.
Tack!

Fantastiskt förslag!
Anonym

Tack!

Bra jobbat!
Anonym

Noterat.

Jag och min man har läst planprogrammet, svårt att hänvisa
direkt till en sida eller rubrik men våra åsikter handlar i första
hand om byggnationen kring Strandgården och det område
som kallas för Skaveryd.

Jag tycker att förslaget med bebyggelse runt Strandgården är
väldigt olyckligt. Det är en fin äldre byggnad som bör bevaras
och användas i harmoni med naturen runt om.
Även höjden på planerade byggnader i närheten av
Strandgården längs Lövekullevägen tycker jag inte gör
området rättvisa.
Bevara ängarna och området runt Strandgården så att vi alla
kan njuta av naturen, lugnet och harmonin.
Tack!
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gång per år och tanken är
att den befintliga
karaktären av äng ska
bevaras.

Anonym

Noterat.

1. Trafik
Efter att ha färdats genom Stadsskogen i 9 år, vi flyttade då
från Skövde till Lövekulle, och upplevt detta som frustrerande
pga ständig byggnation och de följder detta fått tex trasiga
rondeller, hinder och tråkig miljö är det ett starkt krav att ny
genomfart mot Sörhaga anläggs först! Volymen trafik kommer
väsentligt att öka, befintliga matarleder kommer sannolikt inte
svälja denna.
2. Varför förstöra en annars bra plan med att bebygga snipen
väster om Strandgården? För att bibehålla känslan av äng i
den övre delen krävs att denna lämnas orörd. Att denna vy
omintetgörs från t.ex. nuvarande t-kors finner vi högst fel
prioriterat. Bebygg istället ytan söder om fotbollsplanerna, se
bifogad bild.

Vi har upprättat en trafikPM som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.

Anonym
Synpunkter beträffande Mjörnstranden
Lägg all eventuell byggnation nära järnvägen så att de öppna?
och mycket uppskattade - fälten förblir orörda? till glädje för
alingsåsarna.
Bygg inte det stora antalet bostäder, som är tänkt enligt
förslag från kommunens representanter. Det kommer att
medföra markant ökad trafik i området, mycket mer än vad
som området tål. I de redovisningar som lämnats i
planförslaget, har inte tillfredställande svar framkommit på hur
trafiken skall hanteras. Det finns orealistiska förhoppningar om
att människor skall välja cykel och kollektivtrafik framför bil.
Men det bor många äldre i Skår och Lövekulle och som inte
känner sig trygga med att cykla (t ex dålig balans, sämre
hörsel mm). Dessutom, när man bor i områden som dessa,
behöver man ha tillgång till bil för att ta sig till vårdcentraler,
lasarett, apotek, matbutiker och övriga butiker på ett smidigt
sätt (oavsett väder) och ibland flera gånger per dag.
I detta sammanhang vill jag också nämna förskolan, som man
planerar att förlägga intill en genomfartsled, hamnar alldeles
för nära det mest trafikerade vägen.
Jag har också svårt att se hur ägarna till båtplatserna i Säveån
och i Alfhem skall kunna parkera på ett tillfredsställande sätt
och som inte ligger alltför långt från båtplatserna. Såväl
familjer som sportfiskare och andra vattenutövare har ofta
med sig bl a badutrustning, fiskeredskap och bensindunkar,
som kräver närhet till bil.
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Gång- och cykelvägen mellan campingen och Alfhem behöver
man rusta upp. Till exempel röja sly, belysning, bättre
beläggning och vid infarten i Alfhem göra vägen mer
lättillgänglig.
Jag önskar också att informationsskyltar sätts upp om sjön
Mjörn, alla dess öar, fauna och flora, antal fiskar, dess
mångåriga och mycket intressanta historia och Republiken
Risön etc. Det är också viktigt att någon ansvarig utses som
sköter dessa skyltar (med tanke på allt klotter mm, som
förekommer i kommunen). Det är också viktigt att området
hålls rent och fräscht.
Kunde ett naturum etableras i området, skulle det innebära ett
stort mervärde för besökarna.
Det är också viktigt att kommunens förslag skrivs på korrekt
svenska (i det förslaget, som visats på Turistbyrån, fanns
åtskilliga felaktigheter som t ex att det ordet naturum var
felstavat). Kommunen är ju en myndighet och det bör därför
vara korrekt svenska.
Anonym
Vill vädja och bestämt protestera mot att kommunen planerar
att bygga bort Lövekulle ängar!
Låt Lövekulle förbli ett naturområde med självklara stigar att
ströva på.
Se Stadsskogen som ett avskräckande exempel på när det
blir fel och förmycket.
Det är ju rena skämtet att kalla det skog! (Stadsskogen)
Upprepa inte det misstaget!
Skapa inte mer stadsmiljö utan spara natur!
Det behövs fler hyresrätter för unga istället för alla vräkiga
villor, förtäta området nära Sörhaga som Daniel Filipsson
beskrev i Alingsås tidning i juli -21.

Öppenheten förslås
bevaras genom att ängen
tex slås eller efterbetas.
Markerna kan tex fram till
efter betet hållas
tillgängliga för blomplockning, rasta hundar
eller annan rekreation.
Idag slås området någon
gång per år och tanken är
att den befintliga
karaktären av äng ska
bevaras.
Lämplig
exploateringsgrad,
upplåtelseform och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.

Anonym

Noterat.

Jag har möjligen lämnat synpunkter på planprogrammet
tidigare, men vill ändå lämna in bifogade, eftersom
samrådstiden tydligen går ut idag. synpunkter Mjörnstranden
2021.doc

Lövekulle ängar och
lövskogskullarna föreslås
bevaras och få ett
bestående skydd genom
detaljplaneläggning.

Lövekulle är inte bara ett av kommunens attraktivaste och
populäraste fritidsområden; det är dessutom den enda på sikt
kvarvarande länken mellan stadskärnan och det ännu
attraktivare naturområdet kring Bryngenäs slott, eftersom hela
Stadsskogen på sikt kommer att bebyggas.
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Ängsmarken mellan järnvägen och sjön i Lövekulle är ett
osedvanligt attraktivt landskapsrum, och det är ingen slump att
Lövekulle, med den ännu natur skönare fortsättningen mot
Bryngenäsviken, är kommunens populäraste
rekreationsområde och utflyktsmål. Den nu föreslagna
exploateringen i vad som traditionellt ses som ett viktigt
fritidsområde av de flesta alingsåsare, kommer säkert att
väcka negativa reaktioner hos många, men med vissa
justeringar kan förslaget möjligen göras acceptabelt. Det vore
åtminstone en förbättring gentemot tidigare presenterade
förslag till storskalig exploatering av i stort sett all öppen
marken i Lövekulle, eftersom huvuddelen av ängsmarken mot
sjön nu föreslås bevarad obebyggd.
Förflyttningen av den befintliga huvudtillfarten,
Lövekullevägen, upp längs järnvägen i sydost, innebär
visserligen en påtagligt mera ”tillkrånglad” tillfart till de redan
bebyggda delarna i västra delen av Lövekulle, som säkert
många nuvarande boende i området kommer att se som
negativ. Omvägen har dock en poäng, eftersom
trafikstörningar koncentreras längs järnvägen, och huvuddelen
av den öppna ängsmarken mot sjön nu föreslås bevarad
obebyggd.
Bebyggelsen i det nya planförslaget har alltså koncentrerats
till de öppna fälten vid Mjörnvallen, och området mellan
nuvarande Lövekullevägen och järnvägen. Bebyggelsen
sydost om Mjörnvallen, kommer troligen att accepteras av de
flesta, som en naturlig utvidgning av Sörhagaområdet mot
sjön, även om fotbollsklubben mister en del av sina
övningsfält. Markremsan utmed järnvägen har också både
fördelar och nackdelar. Läget utmed spåren innebär
naturligtvis ökade störningar för den föreslagna
nybebyggelsen, men dessa kan minimeras genom bullerplank.
Det finns dock ett markant undantag i det senaste
planförslaget, som de flesta skulle beskriva som direkt
olämpligt; nämligen den bebyggelse som föreslås i anslutning
till infartsvägen från järnvägen, på den plats som i
planförslaget benämns Skaveryd. Den föreslagna
bostadsgruppen direkt väster om Strandgården är mest
stötande, då den ligger på ”fel” sida om Lövekullevägen,
inkräktar på den spektakulära utsikten över västra fältet från
Lövekullevägen, och är kraftigt exponerad mot Fritidsvägen
och dess fortsättning som GC-väg ner mot sjön. Även de
enstaka hus som föreslås i den centrala delen av ekdungen
runt Strandgården är ett olämpligt och svårbegripligt ingrepp i
en skogsdunge, som av kommunen själv klassats som
värdefull natur, även om just dessa hus inte innebär något
hinder för det rörliga friluftslivet.
Nästan lika illa är det med den husgrupp som föreslås i det lilla
skogspartiet väster om vägen närmast bron. Platsen, som har
klassats med högt naturvärde av kommunen, är ett av de få
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ställen där det växer bok i Lövekulle, och en bebyggelse i
skogsdungen skulle inte bara fördärva stora delar av det
beståndet, utan även klippa av en viktig gångförbindelse
utmed järnvägen mellan östra och västra Lövekulle. Det är illa
nog att den lokala byggmästare som tydligen äger
skogsdungen, på något sätt lyckats få bygga sig en privatvilla
på toppen av bergskullen utan föregående offentlig prövning,
men detta hus inkräktar åtminstone inte på några befintliga
gångstråk.
Betydligt olämpligare är de båda bebyggelsegrupper som
föreslås i fonden av Stadsskogsgatan, som leder från
järnvägsbron mot Lövekullevägen. Den västra gruppen,
omedelbart öster om pensionat Strandgården, har placerats i
kanten av det öppna fältet, i ett läge som är kraftigt exponerat
både mot Lövekullevägen och Fritidsvägen på andra sidan av
det öppna fältet mot sjön, även om man försökt kamouflera
detta, genom att rita in en vegetationsskärm som inte
existerar. Den östra gruppen innebär ett kraftigt ingrepp i
själva skogsdungen nordost om villa Strandgården, som
kommunen alltså har klassat med högsta naturvärde i sin
egen bedömning (sid 45 i planprogrammet). Ett råd till
kommunen är att ta bort dessa båda husgrupper helt, och
planförslaget kommer att bli, om än fortfarande oönskat och
impopulärt, åtminstone acceptabelt. En bebyggelse enbart på
den öppna gräsremsan mellan järnvägen och nuvarande
Lövekullevägen skulle kunna accepteras av de flesta, även
om det krävs långa plank längs järnvägen som skydd mot
tågbuller.
Och ha i minnet att Lövekulle inte bara är ett attraktivt och
populärt fritidsområde i sig, men även den enda på sikt
kvarvarande länken mot det ännu attraktivare naturområdet
runt Bryngenäs Slott, eftersom hela Stadsskogen enligt de
aktuella planerna till slut kommer att bebyggas. Protesterna
mot exploatering av Lövekulle kommer säkert att bli
omfattande, inte bara från de som bor i området, utan för de
betydligt flera som har det som sitt mest älskade
rekreationsområde.
Anonym
Mjörnstranden är och bör förbli ett naturområde för friluftsliv
där Alingsåsare utövar idrott, bad, picknic, promenad,
camping, segling, naturupplevelser mm.
I planprogrammet rubrik står det att det är ett förslag till
utveckling av Mjörnstranden. Naturen behöver inte utvecklas
och att bygga en massa byggnader förbättrar inte naturen
utan omvandlar den till något annat. Friluftslivet kan behöva
vissa byggnader och installationer för att utövas men inte till
den grad att naturupplevelsen försvinner.
Alingsås opinion har vid ett flertal tillfällen under de senaste
decennierna uttryckt en vilja att behålla Mjörn stranden som
ett naturområde för friluftsliv. Detta har även varit inskrivet i
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Noterat.
Lämplig
exploateringsgrad,
upplåtelseform och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.
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kommunens tidigare planprogram. Vill man bygga byggnader
eller ge nära tillgång till naturen.
Konkreta förslag
Minska exploateringen, bl.a. genom att begränsa Skaverid
bebyggelsen till det sydvästra området som var tänkt tidigare.
Behåll strandskyddet. Dom planerade byggnaderna angränsar
även till järnvägen med tillhörande bullerproblem.
Begränsa antalet byggnader utmed Mjörnstranden, bl.a. det
hamntorg som föreslås. Torg finns inne i Alingsås och Bed &
breakfast verksamhet kan bedrivas vid campingen som redan
har haft sådan verksamhet tidigare. Hellre fri utsikt över Mjörn.
Minska antalet allmänna bryggor till en där både badbrygga,
hopptorn och kallbadhus kan samsas. Reservera platsen för
den västra bryggan (badhusbryggan) för utveckling av ASS
segelsällskap. Den har, till skillnad från de andra föreslagna
bryggorna, rätt djup för segelbåtar. ASS är också lämplig
förening att sköta båtplatser som dom gjort i över hundra år.
Angöringspunkten för den föreslagna badhusbryggan är även
sjösättningsramp för Räddningstjänsten
Anonym
Fantastiskt fint förslag som kommer aktivera området kring
Mjörnstranden på ett fint och passande sätt!! Önskvärt är lite
restauranger/caféer och annan verksamhet vid hamntorget
(kallbadhuset) samt vid den gata strax innan Mjörnvallen som
anses vara huvudgata. En liten livsmedelsbutik hade varit
passande i området och ett ute gym nere vid playa Mjörn hade
ju varit så fint att träna på under solnedgången. Superhärligt
med strandpromenaden längs Mjörn med bryggor och
gångvägar och lilla bron över Säveån till Nolhagaparken blir
perfekt.
Bra jobbat!!
Anonym
Generellt tycker jag att man med detta förslag (Mjörnstranden)
bygger sönder hela den fridfulla idyll som råder längs Mjörn.
All natur och fågelliv kommer ta skada med denna typ av
urbanisering. Hur ni fått igenom att Strandskyddet inte skall
behöva tas hänsyn för just där ni planerar att bygga är en gåta
för mig.
Önskar förtydligande kring eventuell bebyggelse vid ladorna
som idag är båtförvaring. Man kan se i
gestaltningsprogrammet att man avser nån form av
byggnation men svårt att utläsa hur höga dessa byggnader
avser bli. Detta gäller på bägge sidor av befintlig gångväg. På
högra sidan har en fyrkantig byggnad där det står teknik över
visats. Finns intresse att veta den tänkta höjden på den
byggnaden. Även tänkt höjd på alla P-hus som tänkts bygga
längs med banvallen.

Sida 203 av 607

Tack!
Synpunkterna kommer
beaktas, vid framtagande
av detaljplan.

Noterat.
Lövekulle ängar och
lövskogskullarna föreslås
bevaras och få ett
bestående skydd genom
detaljplaneläggning.
Lämplig
exploateringsgrad,
upplåtelseform och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.
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Vi bor idag i Stadsskogen på Ekhagegatan 18 och har en
trevlig sjöutsikt ifrån alla våra våningar med mer eller mindre
fri sikt förutom vissa träd samt ser taket på en av ladorna som
ovan nämnts. Detta kan vid byggnation framför oss helt
förändra våran känsla samt vid en eventuell försäljning ge ett
negativt utslag
Önskar också veta om man med detta förslag avser bygga
fula bullerplank längs med banvallen i närhet av oss som både
kommer störa utsikt och ge ett otrevligt intryck. Att vi bor nära
banvallen med visst oljud ifrån tågen gör oss inget och är ett
högst medvetet val när vi köpt vår fastighet. Så att bygga höga
fula bullerplank skulle inte ge oss något av värde. Snarare
tvärtom
Anonym

Tack!

Bra jobbat! Fantastiskt förslag!
Anonym

Noterat.

Jag tycker att då syftet med förslaget sägs vara att utveckla
rekreationsområde bör det finnas en större tyngd i att hålla
nere ökad trafik av bilar. Den stora nybyggnation om ca 550
nya bostäder samt lokaler för verksamhet som föreslås
kommer att medföra en betydande ökning av biltrafik. Det
anser jag inte vara förenligt med huvudsyftet att utveckla
rekreationsområde för då måste det ligga ett betydligt större
fokus på att bevara naturvärden och bibehålla ett område där
känslan i första hand är lugn och harmoni. Minska antalet
planerade bostäder är min synpunkt!
Dessutom strider det faktum att jordbruksmark tas i anspråk
mot de hållbarhetsmål som finns uppsatta inom regionen.
Även Alingsås bör delta aktivt i arbetet med att upprätthålla så
god självförsörjningsgrad som möjligt. Då behövs all
jordbruksmark som finns bevaras med syftet att bidra till
matproduktion.
Tack för ordet!
Anonym
Jag står bakom tidigare inskickade synpunkter från
aktionsgruppen Bevara Lövekulle Ängar, och vill dessutom
understryka följande:
Innan någon exploatering och ny bostadsbebyggelse över
huvud taget kan diskuteras, måste frågan om infrastruktur
lösas. En matning genom ett redan hårt belastat Sörhaga,
förbi Mjörnvallen och Playan, är högst olämpligt. Den befintliga
genomfarten genom Stadsskogen, förbi skola, idrottshall,
bostadsbebyggelse är också redan hårt trafikerad och något
av en flaskhals.
Förslaget innehåller många bra delar, och fina förslag på
blandad typ av bostadshus. Dock motsätter jag mig
bebyggelse på Lövekulle ängar, som för det första naggar på
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Vi har upprättat en trafikPM och en
Lokaliseringsutredning
om jordbruksmark som
tydligare förklarar
programmets effekter och
åtgärder för att hantera
dessa utmaningar. Trafik
– PM och
Lokaliseringsutredningen
är bägge två bilagagor till
programhandlingarna.
Lämplig
exploateringsgrad och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.

Vi har upprättat en trafikPM och en som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.
Lämplig
exploateringsgrad och
byggnadshöjden studeras
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de så viktiga rekreationsområdena och för det första sticker ut
som alldeles för höga hus. Hela vyn över ängarna kommer att
försvinna och Lövekullevägen kantas av höga hus.

i kommande
planläggning.

Anonym
Jag har egentligen visat vad jag tycker, då jag är med i
referensgruppen för Lövekulle ängars bevarande. Personligen
vill jag bara understryka, och det har jag påtalat flera gånger,
att utan att man kan få till en bra lösning för matning av trafik,
så är hela projektet dömt att misslyckas.
Jag uppskattar att man lyssnat, och lämnat stora delar av
ängarna ifred, men att man skall upprätta stadsbebyggelse på
västra sidan av Lövekullevägen anser jag vara mycket
olyckligt.
Instämmer också i att det torg som ämnar byggas vid
Skaveryd bör läggas någon annanstans. Måste också påtala,
att om man nu bygger bebyggelse innan man påbörjar
iordningställandet av stranden, så är det stor risk att t.ex den
ideella bryggföreningen i Svallåsviken kommer att haverera
pga stor mängd badgäster som vill utnyttja föreningens brygga
och möjligheter.
Anonym

Vi har upprättat en trafikPM och en som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.

Synpunkter från boende på Viktoriagatan avseende
behandlingen av trafikfrågor i planprogram Mjörnstranden
Planprogram Mjörnstranden, synpunkter från boende på
Viktoriagatan (bilaga)

Anonym
Inom det område som benämns Lövekulle ängar finns en
ekdunge med
högt biologiskt och estetiskt värde. Tydligen planerar man att
nagga ängarna genom att uppföra hus i anslutning till/ i
ekdungen.
Jämfört med det totala antal bostäder man planerar utgör det
aktuella området väldigt få bostäder men påverkar Lövekulle
äng på ett negativt sätt. Det är inte heller möjligt att återskapa
dess enastående skönhet om man en gång har förstört den.

Anonym

Lämplig
exploateringsgrad och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.

Vi har upprättat en trafikPM och en som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.

Noterat.
Lövekulle ängar och
lövskogskullarna föreslås
bevaras och få ett
bestående skydd genom
detaljplaneläggning.
Lämplig
exploateringsgrad,
upplåtelseform och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.

Noterat.

Planen längs Lövekulle vägen är bara upprepande av ej
lyckade resultat planering i Stadskogen, tät trafik dom räcker
ej till antal bilar boende.
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Förlora den vackra naturliga vyn, som flera från olika hål från
Alingås kommer och promenerar där och njut av naturen.
Det är redan på sommaren är det tät och mycket trafikanterna
som kommer till stranden, var ska de ta vägen om finns inte
parkeringen.
Ni ska besöka detta område i höga säsonger sen kommer ni
förstå vad vi menar
Anonym
Med tanke på det uttalade målet att främja mobilitet istället för
trafik (sid 31) så bör P-normen för bil sättas lägre än de
föreslagna ( 1,1 bilplats/radhus, 2 bilplatser/villor, 0,9
bilplatser/lägenhet).
Detta bör vara ett absolut krav om man vill vara seriös med att
arbeta för att uppfylla områdets syfte med att främja
fritidsändamål, idrott mm och göra gång, cykel och
kollektivtrafik till förstahandsval.
Anonym
Mjörnstranden. Största oron för oss är den förväntade, stora
trafikökningen, under byggnationstiden med tung trafik. Men
även den ökade trafiken för de boende i det nya området
oroar oss. Detta pga begränsad in- o utvägar ur Sörhaga,
alltså Viktoriagatan som redan idag är starkt belastad. Toni &
Sophia

Anonym
Viktoriagatan i Sörhaga är ur trafiksynpunkt redan nu ett
problem. Det tycker inte kommunen men kolla med de boende
längst med gatan och alla tycker att det är ett problem.
Det är det för mycket onödig trafik på gatan, hastigheten är för
hög, det är skolväg som ingen tar hänsyn till. Det spelar ingen
roll om hastigheten är 40 kr och bilar kör i runt 40 det är för
hög hastighet ändå med hus och barn runt om. I liknande
villakvarter är vägarna smalare och bilar parkerade överallt så
det går inte att köra i 40 km. Dessutom har de rondeller, gupp
och försmalningar av gatan som gör att hastigheten dämpas.
Viktoriagatan är bred och ganska rak och det gör att bilister
kör på som om det vore en 70-väg.
Hastighetsmätningar som utförs på gatan görs bredvid ett
övergångsställe då kommunen vet att det körs för fort på
vägen och inte vill visa det i en hastighetsmätarkontroll.
Dessutom gör man ingen kontroll på våren/sommaren för då
kör det för mycket bilar där så då finns det en risk att resultatet
visar något kommunen måste göra ngt åt.
Vi som bor utmed Viktoriagatan backar ut bilen eller in på
gatan. Det är redan nu svårt med den trafik som är idag. Hur
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Vi har upprättat en trafikPM och en som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.

Vi har upprättat en trafikPM och en som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.

Vi har upprättat en trafikPM och en som tydligare
förklarar programmets
effekter och åtgärder för
att hantera dessa
utmaningar. Trafik – PM
är en bilaga till
programhandlingarna.
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ska det bli med 2000 resor på vägen när bebyggelsen är klar?
Sen undrar jag vad ni har för underlag på att den mesta
trafiken stannar vid sjukhuset. Det är klart att en så stor
arbetsplats som sjukhuset drar en del trafik men övriga gatan
gör också det med båtar, camping, bad, fotbollsplan för att
nämna några. Vet ni hur långa köer det är för att komma ut vid
trafikljusen vid 4-5 tiden? Svaret är för långa.
När ska ni göra hastighetsdämpande åtgärder på gatan och
leda om trafik på andra gator som är säkrare ur trafiksynpunkt
så som stadsskogsgatan? Den gatan är smal, har gupp och
rondeller, det är svårt att köra 40 km där. Det finns inte många
hus direkt på gatan som backar ut eller in. Det måste gå att
bebygga området vid Mjörn och leda trafik någon annan stans.
Att tro att majoriteten kommer cykla undrar jag hur ni
resonerar kring.
Ska jag kunna bo kvar på Viktoriagatan måste jag få klarhet i
hur det kommer bli. Jag har barn som vill gå över vägen men
de flesta övergångsställen är borttagna. Ett har ni målat upp
igen vid lekplatsen men Viktoriagatan är lång och har 2
övergångsställen. Kan jag tycka är väldigt lite.
Anonym
Jag har varit på besök hos er och gått igenom byggnationerna
på området Skaveryd som jag ser på flera sätt:
Mitt hus ligger lågt se bifog filmer då byggnaderna och plank
kommer stänga in mig från nuvarande sjöutsikt!
Risken är stor då plank uppförs på sjösidan att buller kommer
ökas markant för hela stadsskogen och täcka sjöutsikt !
Lösningen är att flytta bebyggelse längre upp eller lägga ner
projektet skaveryd då det finns de mesta i risker på detta
område ex
Buller/Tågresenärer instängda inte se vackra vyer när man
kommer till Alingsås som ex Norsesund /Floda /Lerum mm.
Vibrationer vi vet att detta eskalerar från banvallen upp till
100-150 m/ låg markyta 0,5m från vattenyta/farligt gods
Anonym
Bevara naturen!
Anonym
Yttrande från Brf Hasseln med anledning av kommunens
planer på nytt boende och ökat friluftsliv i anslutning till
Mjörnstranden
Brf Hasseln vill i detta yttrande framförallt peka på de
trafikproblem som kan uppstå vid infart till vårt bostadsområde
när trafiken på Lövekullevägen markant ökar med anledning
av kommunens planer på omfattande nybyggnationer och
utveckling av friluftslivet längs Mjörnstranden. Styrelsen för
Brf Hasseln har i övrigt inga allmänna invändningar mot de
övergripande planerna för Mjörnstrandsområdets utveckling.
Brf Hasselns bostadsområde, med 42 lägenheter, är beläget
norr om Lövekullevägen. Det finns en bilinfart till vårt område
snett mittemot Poppelgatans anslutning till Lövekullevägen.
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Lämplig
exploateringsgrad,
upplåtelseform,
byggnadsplacering och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.

Noterat.

Noterat.
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Redan idag uppstår problem vid den avsmalning av vägen
som finns vid busshållplatsen väster om vår bilinfart. Det
bildas lätt köer framför infarten till Brf Hasseln. De bilar som
kommer västerifrån och skall svänga norrut över mötande
körbana och gång- och cykelbanan för att komma intill Brf
Hasseln kan behöva vänta. De bilar som kan finnas bakom
den svängande bilen hindrar då bilar som skall köra västerut
via avsmalningen att komma vidare. Konsekvensen är att det
bildas en ´trafikinfarkt´; alla bilar blir stillastående.
Om trafik från det nya bostadsområdet leds via Poppelgatan
ut på Lövekullevägen ökar risken för ´trafikinfarkter? och
andra trafikproblem för oss inom Brf Hasseln. Bilister från
väster som ska svänga in till Brf Hasseln måste, utöver att ha
kontroll på trafik från Poppelgatan, även snabbt korsa den
norra körbanan när det finns en lucka i trafiken men också
samtidigt hålla koll på gång- och cykelvägen där cyklar,
gående m fl helt eller delvis kan vara gömda bakom trafik mot
väster (bussar, lastbilar od). Det finns uppsatt en trafikspegel
på norra sidan av Lövekullevägen för att förbättra sikten för
trafik från Poppelgatan vid dess anslutning till Lövekullevägen.
Vintertid med mörker och snö/is är förstås riskerna än större.
Med en förväntad tydlig ökad trafik på Lövekullevägen blir en
redan nu mycket besvärlig trafiksituation än mer osäker och
riskfylld för oss boende i Brf Hasseln.
Brf Hasseln anser att det inte har presenterats en
tillfredställande lösning på de trafikproblem som brf Hasseln
berör i detta yttrande. Några möjliga åtgärder för att mildra
problemen kan vara att inte alls använda Poppelgatan som
väg till och från nya bostäderna i kombination med att ta bort
den avsmalning av Lövekullevägen som den nuvarande
busshållplatsen innebär. En GC-väg skulle kunna byggas
norrut som en entresol över slänten i kombination med den
föreslagna bron över Säveån. Ett alternativ kan vara att bygga
en rondell vid Poppelgatans anslutning till Lövekullevägen,
vilket dock torde medföra vissa inlösningar. Lövekullevägen är
på den aktuella sträckan dessutom smal, understiger 5 meter.
Vi tror att det vore bra att generellt sänka den tillåtna
hastigheten i de vägavsnitt som nu berörs till högst 30 km/tim;
idag finns bara en rekommendation om detta (en blå/vit skylt).
Anonym
Jag tycker att planerna ser jättefina ut och tycker verkligen att
detta är ett lyft för Mjörnstranden. Vi skulle utnyttja dessa
områden mer om de blir som i ert programförslag.
Jag undrar däremot om det planeras för någon "kvarterskrog"
eller restaurang nere vid ex. Hamntorget?

Anonym
Alingsås kommun växer och vi blir fler och fler. Det gör att vi
behöver fler bostäder och de som är föreslagna i planen ligger
på ett bra ställe. Positivt att bilvägen flyttas. När staden växer
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Tack!
Ja, planprogrammet
stödjer restaurant- och
krogetablering.
Kommunen vill ha ett
levande hamn.

Noterat.

78
är det extra viktigt att behålla naturliga grönytor och därför har
jag följande synpunkter:
Spänger i anslutning till vassen är helt onödigt och kan störa
fågellivet.
Barn leker väldigt bra på en strand utan lekutrustning. En
temalekplats passar bättre i staden än i ett område med
befintlig natur.
Ett kallbadhus kan vara positivt, men det bör inte tillåtas
konserter med musik eftersom ljudet hörs långt över vattnet.
Tallhyddan var ett bedrövligt exempel på detta för ganska
länge sedan nu.
Ett önskemål om den långa badbryggan byggs. Låt det finnas
en badstege som sitter i året runt.
Behåll så mycket natur som möjligt!
Anonym
Angående planprogrammet för Mjörnstranden.
Kommunalrådet Filipsson sa i tidningen att Lövekulle ängar
inte skulle bebyggas. Ändå har man i planprogrammet
planerat in bostadsbebyggelse precis mellan de två ekdungar
på ängen som man vill bevara. På sidan 26 i planprogrammet
står att läsa "Lövskogskullarna föreslås bevaras och få ett
bestående skydd genom detaljplaneläggning. Det finns
skyddsvärda träd, som bör mätas in och skyddas i kommande
detaljplan. I övrigt bör skydd riktas mot ekskogarna i sin
helhet. Dessa tätortsnära skogar bör skötas om så att de i
första hand gynnar det rörliga friluftslivet."
Att man då planerar att bygga hus här emellan och avsevärt
påverka marken kring dessa gamla ekskogar är för mig
oförståeligt. Ekar är mycket känsliga för exv
grundvattennivåer, att bygga där skulle kunna skada
ekskogarna allvarligt.
Så som planprogrammet i övrigt är utformat ser det ut att bli
tillräckligt många bostäder i övrigt så att man inte skulle
behöva klämma in den bebyggelsen på ängen.
Stå upp för naturvärdena, rekreationsvärdena och
hälsovärdena genom att låta ängen (som ibland kallas gröna
kilen) att vara helt obebyggd och orörd så att den även
fortsättningsvis kan gagna alla alingsåsare. Detta är snart det
enda område nära stadskärnan som är obebyggt och där
alingsåsare idag kan använda som rekreationsområde. Låt
ängen förbli helt obebyggd!
Anonym
Jag tycker att planerna ser toppenbra ut och tycker verkligen
att detta är ett lyft för Mjörnstranden. Hoppas att det blir som ni
har föreslagit.
Anonym

Noterat.

Tack.

Noterat.

Ladd-infrastruktur och trafikflöde.
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Efter att ha tagit del av underlagen för samråd om
exploatering av Mjörnstranden vill jag först uttrycka min
uppskattning av att detta planarbete äntligen startas. Av alla
tänkbara åtgärder inom kommunens planprocess är detta det
viktigaste för att höja kommunens attraktivitet.
I underlagen syns inget om planering av el-infrastruktur som
klarar av att hantera en framtida elbilsflotta. Med tanke på att
allt tyder på att vägtrafik skall ske med elektrifierade fordon i
framtiden (nära framtid) är det förvånande att planerna inte
innehåller några tankar på detta. Det måste åtgärdas.
Kommunikationslösningarna för de olika områdena som
berörs av planen har inte tillräcklig kapacitet. Med tanke på att
kollektivtrafiken inom överskådlig tid knappast kommer att nå
en anständig nivå behöver lösningar för smidig och effektiv
access med bil till områdena finnas. Idag försämras
kollektivtrafiken för varje upplaga av linjeprogrammet hos
västtrafik. Nuvarande väg förbi motorbåtsklubben kommer inte
att klara transportbehoven. Den vägen behöver avlastas t.ex.
genom att få ett flöde genom ytan med parkeringsplatser
närmast järnvägen. Vidare borde någon form av flöde från
Kavelåsvägen/Alingsåsparken över järnvägen skapas. Dessa
två synpunkter syftar till att knyta in de nya områdena i
befintliga centrala delar av staden. För att få en god
kommunikation för pendling till Göteborg behöver en
järnvägsstation för lokaltåg vid Lövekulle/Bryngenäs utredas.
Behovet av detta illustreras väl av reaktionerna på den
nedlagda busslinjen Alingsåssnabben. Med tanke på att
kommunikationerna från de planerade områdena till stationen i
nuvarande förslag är svag kommer problemet för pendlare att
bli en stark hämsko för etableringen av nya
kommuninnevånare i planområdet.
Inom en tioårsperiod kan man säkert börja se
kollektivtrafiklösningar som baseras på självkörande mindre
fordon. Det är inte specifik för Mjörnstrandsområdet men det
kan bli en lösning på effektiv kollektivtrafik till och från
området. Det är önskvärt att man tittar lite på vilka krav som
ett sådant system skulle ställa på gatusystemet.
Mjörnstranden skulle kunna bli en pilot för att skapa ett sådant
kollektivtrafiksystem i hela tätorten. Ett sådant system har
potential att ge Alingsås ett kollektivtrafiksystem som mer än
väl kan mäta sig med storstadslösningar med väntetider under
tio minuter på orderstyrd trafik.
Hoppas att detta gett er något att tänka på och mina
synpunkter skall bidra till att göra planen än bättre.
PS Jag har inte valt att kommentera åtgärder kring stränderna.
Jag vill bara notera att det ser riktigt bra ut.
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Anonym
Hej!
Besökte igår 3 december utställningen över Mjörnstranden. Vi
blev väldigt trevligt bemötta, bra svar på våra frågor.
Jag tycker att planen ser utmärkt ut. Trevligt att det kommer
att finnas möjlighet till bostäder. Ser fram emot att arbetet går
snabbt framåt. Detta kommer att bli ett lyft för Alingsås stad.
Anonym
Bastu - Jag saknar en bastu i planprogrammet. Förslagsvis
läggs denna bastu i kallbadhuset och görs som en bastu där
man kan basta gemensamt mellan könen. Här kan
Ribersborgs kallbadhus stå som förebild.

Tack.

Noterat.

Kallbadhuset - Det är mycket glädjande att det äntligen finns
planer för ett kallbadhus i Alingsås igen. Mindre glädjande är
den lilla byggnad som gestaltats i underlaget. Låt istället
kallbadhuset bli en stor och ståtlig byggnad (snegla gärna på
kallbadhuset i Varberg). På ett kallbadhus skall det ju självklart
badas utan badkläder och låt det då finnas möjlighet att själv
få välja om man vill bada separat med sitt egna kön, men
också att det skall finnas möjlighet att kunna ha en gemensam
avdelning där man kan bada gemensamt. Här kan gärna
Saltholmens kallbadhus kan stå som förebild.
Naturistbad - I Alingsås idag finns ingen badplats dit man kan
gå och bada utan badkläder. En sådan badplats hade
uppskattats av många Alingsåsare, då trenden idag går mer
och mer mot att man helt enkelt vill slippa bada med
badkläder på. I nuläget är man hänvisad till att hitta en klippa i
periferin någonstans i Mjörn, eller i en skogssjö långt bort.
Det saknas en badplats där kommunen har skyltat upp ett
naturistbad. Förslagsvis görs Margaretaviken till ett sådant
bad, eller i andra hand en del av klipporna ute vid skår. Det är
viktigt att det blir skyltat för att slippa förvirring kring vad som
gäller på badet. Titta gärna på hur man gjort på Truvebadet i
Lidköping som är ett väldigt bra skött och omtyckt bad dit man
gå och bada utan badkläder.
Anonym
Jag är lite frågande varför det planeras kolonilotter på vår
mark!? Dessutom på planritningen är vägen förbi vår mark
flyttad ca: 20 m och det framgår inte att det är ny vägdragning
i den delen av planprogrammet. De planerade radhusen ser ut
att komma för nära vår mark enligt bygglag (Bilaga)
Anonym
När vinden ligger på mot Mjörnstranden pågår frekvent kiteoch vindsurfing.
På vilket sätt säkerställer förslaget att denna verksamhet kan
fortgå även efter att man byggt pirar och bryggor som skär av
vattenlinjen.
Finns det tankar att möjliggöra hund bad i planprogrammet?
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Om inte, så vore det bra att få med det så att vi inte utesluter
och begränsar för personer med hund.
Anonym
Fantastiskt förslag i alla delar.
Promenerar mycket i området och är idag bara tråkiga bruna
och ödsliga fält. Kallbadhus i gammal stil,
strandpromenad/bryggdäck och ny vägsträckning och
stadsdel mm blir ett jättelyft för området. Även hopptorn vore
ett bra tillskott, har som barnfamilj behövt välja bort Playa
Mjörn när barnen blivit lite äldre och "bara" långgrund strand
inte lockat dem.
Anonym
Jag hade gärna sett en ny gång- och cykelunderfart under
järnvägen mellan det nya bostadsområdet Västra Sörhaga
och den nedre delen av Ekhagegatan. Detta hade gjort
Mjörnstanden mer tillgänglig för boende i Kavlås/stadsskogen
samt skapat en länk till det planerade området Kavlås ängar.
Anonym
Förslaget ser bra ut: Särskilt att ni planerar för en
strandpromenad. Kallbadhus vore toppen. Badbrygga och
hopptorn vore oerhört trevligt. Bryggplats mm ute på piren har
jag längtat efter.
Absolut inga ställ platser för husbilar utmed Mjörnstranden!
Dom får ta in på campingen eller stå på Savannen. (Verkar ju
heller inte som ni planerat för det)
Anonym
ÄNGEN
● Vid Poppelgatan ligger nu en äng på ca 3000 kvm som
enligt planprogrammet kommer försvinna till förmån för
bostäder (sid 23 planprogrammet). Vid sidan av ängen står
flera stora gamla och fina träd som har betydelse för naturen
och djuren. Att ta bort gamla stora träd ska verkligen göras
med stor eftertanke. Ett gammalt träd är inte så lätt att ersätta
med nya träd.
● Med tanke på att bi- och humlebestånden i landet, och
världen, har minskat drastiskt och vi är beroende av de
pollinerande insekterna för många av våra frukter och bär är
det sorgligt att kommunen vill avveckla ängen. Enligt
kommunens information har kommunen år 2021 satsat på att
förändra det här området från högvuxen gräsyta till äng. Det är
en glädjande satsning som i och med den nya planritningen
kommer gå om intet. Med tanke på att Alingsås kommun
ställer sig bakom målen i Agenda 2030 där det står att det ska
arbetas för att gynna den biologiska mångfalden är det
anmärkningsvärt att så stor naturyta ska försvinna. Det står
även i utredningen, sid 14 i planprogrammet, att blommande
miljöer är viktiga.
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FÖRÄNDRAD UTSIKT
● Om planprogrammet går i hamn innebär det att för de av oss
på Poppelgatan som har utsikt över ängen och de vackra
stora träden, och längre bort Mjörn, kommer vyn att ändras
drastiskt till det sämre. Varje eftermiddag/kväll njuter vi av den
vackra solnedgången som spelas framför oss. Under viss del
av året kan vi se sjön glittra mellan träden. Fantastiskt. Har
någon hänsyn tagits till att vi kommer bli av med allt detta som
ger oss ett stort värde? Som var del i att vi valde att bosätta
oss här? Det här är en lugn gata med lite trafik och vacker
natur. Tyvärr kommer planprogrammet att ändra på allt detta
(sid 23 planprogrammet). Helt plötsligt kommer vi att bo med
flera grannar på andra sidan gatan, vi som har valt att inte
köpa hus i ett område med många grannar runt omkring.
Självklart finns behov av nya bostäder i en stad som växer.
Men låt den bebyggelsen börja längre bort mot Mjörn. Spara
ängen vid Poppelgatan och de stora vackra och viktiga träden
och växtligheten kring dem.
PARKSLIDE
● Längst upp på Poppelgatan, mot järnvägen till, växer det
parkslide. Kommunen har i år klippt ned bestånden ett par
gånger. Gissar att det är kommunens strategi då det står att
det är bra att göra så på kommunens hemsida. Eftersom det
enligt planprogrammet ska byggas där så ska det väl
gissningsvis även grävas där. Att gräva där parkslide växer är
en (riktigt) dålig idé. Risken är stor att växten sprids då
rötterna vill sprida sig vidare samt att det vid hanteringen av
den jorden mycket väl kan komma lite på fel ställe och då
orsaka nytt bestånd där. Det krävs ytterst lite från en rot för att
den ska sprida sig. Får en in parkslide i sin trädgård, eller i
offentliga naturområden, är risken stor att den tar över. I
Göteborg har kommunens grävande gjort att parksliden har
spridit sig ännu mer
(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/okunskap-vid-byggensprider-mardromsvaxten -explosionsartat. I Storbritannien kan
värdet på ens fastighet sjunka och det är svårt att sälja sin
fastighet om det finns parkslide i trädgården.
Självklart vill inte svenskar heller ha parkslide i sin trädgård
vilket kan påverka vid försäljning av sin bostad. Kan det
garanteras att det inte kommer sprida sig mot våra
trädgårdar? Eller på andra ställen i kommunen?
OMRÅDETS KARAKTÄR
● Enligt planprogrammet ska så höga hus som 4-våningars
hus byggas (sid 24 i planprogrammet). Det låter märkligt då
det kommer skilja sig från övrig bebyggelse i området. Det
kommer göra att karaktären i Sörhaga förändras markant.
Gällande planbestämmelser tillåter till allra största del som
mest 2-våningshus och i vissa fall även tillstånd att inreda
vinden. Ett undantag är området med de relativt nya husen
mellan Lövekullevägen/Enevägen som märkligt nog är helt
undantaget enligt gällande bestämmelse.
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NÄRHETEN TILL JÄRNVÄGEN
● I nya planprogrammet ser det ut som att bostadshus
kommer att byggas relativt nära järnvägsspåren (sid 24 i
planprogrammet). I den nu gällande detaljplanen är föreskrivet
att på den äng som ligger i anslutning till Poppelgatan får
bostad endast byggas minst 40 m bort från järnvägen. Vad är
det som nu gör att det är lämpligt att bygga bostadshus
närmare järnväg jämfört med tidigare bestämmelse?
● Fortsättningsvis står även i planprogrammet att järnvägen
kan komma att byggas ut med upp till 15m ytterligare närmare
planerad bebyggelse. I programmet nämns endast att det med
hjälp av pålning skulle gå att få acceptabla nivåer angående
vibrationer men det utelämnas helt att buller kommer att öka
genom en ökad trafik på järnvägen. (Sid 31 i planprogrammet)
● I tabell på sidan 20 i planprogrammet finns information vad
en behöver ta hänsyn till med avseende på transporter med
farligt gods. Enligt tabellen ska bostadshus inte byggas
närmare än 45 meter men det verkar som att det frångås eller
kringgås genom en särskild riskanalys, endast i syfte att kunna
bygga så nära järnvägen som möjligt. Verkar märkligt att bara
strunta i den informationen. TRAFIK
● Önskar tydlighet kring hur “genomfart på Poppelgatan
förhindras” (sid 32 + 33). Att tro att någon inte skulle ta den
kortaste vägen, vilket blir genom att svänga av vid
Poppelgatan och sedan köra längs med parkeringarna vid
järnvägen bort till Lövekulle, genom att eventuellt sätta upp en
skylt om “genomfart förbjuden” känns väldigt tunt. Här behövs
mer robusta åtgärder!
● Som det är nu tenderar många bilar som kommer från
Victoriagatan att byta till vänster körfält innan de kommer till
avsmalningen på Lövekullevägen. Det gör det ibland klurigt att
komma ut från Poppelgatan och risken för att någon olycka
ska ske är påtaglig. Om man inte går vidare med åtgärder
enligt förslag nedan kommer det med stor sannolikhet hända
en olycka, antingen förr eller senare, vid in/utfarten till
Poppelgatan. Även om det sedan en tid tillbaka är
rekommenderat med en hastighet av 30 km/h genom Sörhaga
och fram till och med efter avsmalningen efter Poppelgatan
upplever vi att många bilar ändå håller en avsevärt högre
hastighet. Trafiken kommer att öka i och med utbyggnaden av
nya bostäder.
● I programmet står att gatorna i det nya bostadsområdet ska
byggas så att barnen ska kunna röra sig tryggt (sid 27 i
planprogrammet). Vad händer med Poppelgatan och barnen
som bor här? Vad händer med deras trygghet när trafiken
kommer öka markant? Förarna kommer välja den här vägen
framför att ta avsmalningen på Lövekullevägen. FÖRSLAG
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● Låt Poppelgatan och ängen här vara. Bygg bortanför ängen
och träden.
● Anslut inte Poppelgatan till gatorna i det nya området. Bind
samman Poppelgatan med det nya området som byggs
bortanför ängen med en cykelväg som ansluter vid
vändplanen längst upp på gatan.
● Med tanke på att det kommer att bli ökad trafik på
Lövekullevägen bör vägen breddas och farthinder sättas upp
istället att ha en avsmalnad gata, det skulle göra det säkrare
och få fler att sänka farten. För att sänka bilarnas fart skulle vi
också föreslå en hastighetsmätare på Victoriagatan
(https://vara.se/2021/04/hastighetsmatare-ska-minskafortkorning/?fbclid=IwAR3zYL
yHUc42DMTvrHN_3sS5R8u2kqaS1saHxPcEw0R9kxoHPhFbQb1cfU ).
● Placera även ett övergångsställe nära utfarten från
Poppelgatan för att göra det tydligare och mer trafiksäker
Anonym
Vi bor på Lövekullevägen 40 och vi är sakägare. Vi anser att
den bilväg som planeras kring Mjörnstranden kommer för nära
inpå vår tomt och även för nära inpå vårt hus. Vi anser även
att de två radhus som planeras att bygga intill vägen ligger för
nära vår tomt. Radhusen kommer även att skymma vår
sjöutsikt till stor del. Dessutom tycks vägen vara feldragen på
kartan. Radhusen verkar även vara planerade på den tomt
som vår granne äger? Vi vill gärna ha möte med någon av er
då vi i hög grad påverkas av de nybyggnationer som planeras.

Noterat.
Lämplig
exploateringsgrad,
upplåtelseform,
byggnadsplacering och
byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.

Anonym

Noterat.

I bifogade dokument har jag gjort två förslag på hur man kan
lösa biltrafiken till och från Mjörnstranden. Som boende i
Viktoriagatan är jag orolig för ytterligare ökad trafik i en gata
som redan har problem med den befintliga mängden trafik.
Åtgärd av trafiken i Viktoriagatan behövs redan nu.

Kommunen har upprättat
en trafik-PM som
tydligare förklarar
programmets effekter
utanför planområdet och
åtgärder för att hantera
dessa utmaningar.

Anonym
Bygg gärna men bygg snyggt och med stil, så att inte ni
bygger sönder det fina som Alingsås är känt för.
Tyvärr har Stadsskogen blivit ett exempel på hur det blir om
stadsarkitekten o kommunen inte har nån makt längre.
Enreprenörerna behöver styras med krav på gestaltning,
annars väljer de det som är billigast. Det är deras uppdrag, att
tjäna snabba pengar.
Se till att bevara de vackra landskaps- och naturmiljöerna norr
om Lövekullevägen. Bygg inget norr om den vägen.
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Vid Skaveryd föreslås 3 -4 våningshus i förlängningen av
Marbotorpsvägen, vid korsning med Lövekullevägen.
Det skulle förstöra landskapsbilden, siktlinjerna och hela
upplevelsen för de som åker på vägen, promenerar eller cyklar
på gc-banan. Det kommer inte att gå att se ner mot
campingen och Mjörn om det byggs där.
Ni skriver själva i planprogrammet hur viktigt det är att bevara
siktlinjerna/utblickar (sid 8,12 och 13). Bygg inte igen dem då.
Dessutom kommer man behöva fylla upp med mycket massor
för att få en jämn terrassyta, vilket i sig kommer skapa en ful
slänt in mot Grönkilen. Bygg inte alls på den grönytan/ängen.
De fina trädungarnas värden förloras om ängen däremellan
byggs igen.
Om det skall byggas mycket på ängen mellan järnvägen och
Lövekullevägen, se till att övergången till natur- och ängsmark
blir mjuk. Då bör man inte bygga med 3 -4 våningshus mot
Lövekullevägen, utan 1 -2 våningar. Bygg inte en stad på de
ängarna. Det räcker med att vi fått en stad av betong, stål o
asfalt i den tidigare så vackra Stadsskogen, där det var
mycket ek, bok, tall och vitsippsbackar.
Om ni vill bygga stadslikt, bygg det närmare centrum, i västra
Sörhaga. Det är ju närmare Alingsås stadskärna och känns
därmed mer självklart. Men bygg inte stad vid de fina naturoch rekreationsvärdena norr om Lövekullevägen och runt
Strandgården. Den miljön är unik och försvinner om där byggs
en massa 3-4 våningshus och torg. Ni skriver på sid 8 att ni vill
bevara "lugnet" i de västra delarna. Låt de då vara intakta.
Bygg gärna bryggor och rusta upp utmed Mjörnstranden. Det
har jag föreslagit kommunen i flera år. Se hur fint Ulricehamn
gjorde för drygt 10 år sen med bryggbodar, träbryggor och
kallbadhus mm.
Öppna upp alla kulverterade diken och tidigare bäckar för att
öka flödeskapaciteten. Det var på 1950 - 1970 talet som man
grävde ner vatten. Idag är det blågröna lösningar som gäller
och ett öppet dike/bäck klarar större flöden (bra för
extremregnen), ökar den biologiska mångfalden i landskapet
och ökar upplevelsen i landskapet. Skapa meandrande bäckar
och våtmarker istället. Det renar och fördröjer innan utsläpp till
de fina lekbottnarna i Mjörnviken, vilket också gynnar de unika
fiskstammarna i Mjörn.
Lycka till!
Anonym
Har under ett längre tag tagit del av planerna gällande
utvecklingen i och kring Mjörnstranden.
Jag måste säga att jag är mycket ledsen och besviken på hur
man tänker och agerar. Programplaner tycker jag går emot de
värden som kommunen säger sig vilja värna om.
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-Man har helt tagit bort småskalighet och den egna
dokumenterade viljan att befolkningen vill och behöver tillgång
till friluftsliv.
-Man har helt tagit bort villor och ersatt med 2-4 vångshus av
statskaraktär
-Man har inte löst situationen med infrastruktur. Hur skall man
ta sig till centrum från Skår/Lövekulle/ (Nya Skaveryd). Över
den redan katastrofalt dåligt planerade Stadsskogsvägen?
-Etableringen i Skaveryd känns helt onyanserad. Man säger
sig vilja bevara de höga naturvärden som finns men skall
bygga 188 + 74 lägenheter och Radhus i mestadels 4
våningshus. Dessutom sydväst om Strandgården med dess
gamla ekar.
-Hur skall man motivera de mycket dyra ingrepp som måste
göras i Mjörn för att kunna bygga hopptorn, pirer mm. Vad jag
förstod på ASS måste man dessutom muddra Mjörn för att
bygga fler segelbåtsplatser där man tänker sig

Anonym
Angående bostäder på Mjörnstranden är det vida känt att
politikertjänstemän sitter i knä på byggherrar, träffar inom
frikyrkan, rotary, round table m.m.
För mig gäller nollvision av nya bostäder, gör området till
rekreation, föreningsarbete, eldorado för invånarna som en
träffpunkt. Bygga hus kan ske på annat håll, förstör ej denna
idyll med bad och natur. Jag kommer att överklaga all form av
förslag till bostäder så långt det går. Namninsamling pågår för
att få en folkomröstning och rösta bort ert sk svågerförslag.
Skrämmande hur ni vill förstöra denna idyll som kan bli ngt för
turisminvånare att samlas vid.
Anonym
Först o främst sänk från 4 till maximalt två våningar, ni har
fullständigt förstört Stadsskogen,gör rätt gör om.
De högre husen skall läggas in mot staden, längst västerut ut
mot Lövekulle o Skår endast låg bebyggelse om det
överhuvudtaget skall bebyggas, möjligen radhus.
Att sätta 4 våningshus väster om Strandvillan är enligt min
bedömning rent ut sagt "korkat"
Hoppas ni blir total sågade av kommuninvånarna, skakas om
såpass att ni kommer på bättre tankar.
Tänk som en "akvarieinredare", högre hus i bakkant, lägre mot
front, sjö eller ytterområde (västra ängarna)
Anonym
Väldigt lite nämns om hur trafiken kommer att utvecklas och
ledas för tillträde till Alfhem & Lövekulle ängar samt Skaveryd.
Vad är avsikten med Stadsskogsgatan i detta avseende?
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Om trafik från Viktoriagatan/ Sörhaga ska försvåras återstår
endast en plats - bron över järnvägen vid Skaveryd. För att nå
denna järnvägsöverfart är min tro att det i huvudsak kommer
att ske via Stadsskogsgatan - som redan ytterligare kommer
att belastas med utbyggnaden av Etapp 4 Norra Stadsskogen.
Jag vill tro att en oproportionerligt stor del av kommande trafik
blir genomfartstrafik till Lövekulle/Alfhem.
Vad talar emot att bygga ut Rubingatan mot bron vid
Skaverud? Eller bygga ut vid förberedda rondeller
(Tomtebogatan, Trollskogsgatan, Bergakungsgatan) utmed
Stadsskogsgatan? Just området vid Stadsskogsgatan från
Träffpunkten till Ekehagegatan är tät med skola och daghem.

i kommande
planläggning.
Kommunen har upprättat
en trafik-PM som
tydligare förklarar
programmets effekter
utanför planområdet och
åtgärder för att hantera
dessa utmaningar.

Anonym

Noterat.
I Västra Sörhaga skapas
utrymme för en förskola i
6 avdelningar i 1,5 plan
och en inhägnad gård.
Förskolans placering i
direkt anslutning till
Sörhagaparken, ger
möjlighet att flytta ut delar
av verksamheten i parken
vid behov at större ytor.
Kommunen har upprättat
en trafik-PM som
tydligare förklarar
programmets effekter
utanför planområdet och
åtgärder för att hantera
dessa utmaningar.

Finns förskolor och skolor inlagda i planen? De som finns i
området kan ej räcka till.
Kommer all trafik ledas genom Stadsskogen?

Anonym
Jag ser att det finns goda ambitioner bakom projektet i fråga.
Däremot vänder jag mig emot vissa delar av tilltänkt
genomförande. All nybyggnation norr om Lövekullevägen mellan vägen och Mjörn - riskerar att allvarligt förstöra
områdets karaktär. Tilltänkt byggnation i området är dessutom
oproportionerlig då man väger miljöhänsyn och estetisk
utformning mot behov, samt i den proportionalitetsavvägning
mellan allmänna och enskilda intressen som lagen erfordrar.
Låt mig utveckla litet.
Människor har under många år flyttat till och besökt området i
fråga p.g.a. uppskattningen av miljön. Det är en lugn oas med
vacker miljö och höga naturvärden. Dungar, skogsmark och
ängarna ner mot Mjörn. Människor har inte flyttat dit för att ha
en restaurang eller ett café inpå knuten. Stadsbebyggelsen är
för områdets karaktär totalt främmande. Området används för
rekreation, som ni själva skriver, av en anledning. 500 nya
bostäder och stadsliknande inslag på ängarna är i detta
avseende är icke önskvärt.
Frågan är då om det finns ett behov av 500+ nya bostäder i
området. Ett sådant behov skulle rimligen kunna väga upp
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Noterat.
Lämplig
exploateringsgrad,
upplåtelseform,
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byggnadshöjden studeras
i kommande
planläggning.
Kommunen har upprättat
en trafik-PM som
tydligare förklarar
programmets effekter
utanför planområdet och
åtgärder för att hantera
dessa utmaningar.
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vissa ev. negativa aspekter i övrigt. Finns då behovet? Nej.
2020 års befolkningsökning i Alingsås kommun var 182
personer. I det närliggande stadsskogen, med sitt mycket
mera urbana inslag, byggs fortgående ett stort antal bostäder liksom i andra delar av kommunen. Inflyttningen de senaste
åren går dessutom i nedåtgående trend.
Slutligen vill jag påminna om tillämpliga lagregler i miljöbalken
(SFS 1998:808) samt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ skall markområden så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär, samt från ekologisk synpunkt skyddas
från liknande åtgärder. Undantaget, nämligen fallet att det
finns ett behov som måste tillgodoses från allmän synpunkt, är
inte uppfyllt då eventuellt behov redan uppfylls och kan
uppfyllas på annat håll. Vidare gäller enligt 2 kap. 2 § PBL att
markområden används till det de är lämpade till utifrån
beskaffenhet, läge och behov. Inte heller här kan 500 nya
bostäder och verksamheter med stadsinslag ges utrymme.
Sist men inte minst skall planläggningen enligt 3 § 1p med
hänsyn till natur-, miljö och kulturvärden främja en
ändamålsenlig struktur och vara estetiskt tilltalande.
Jag är alltså av åsikten att planerna på nybyggnation av
bostäder och eventuella verksamheter norr om
Lövekullevägen (mellan vägen och Mjörn) skall utebli.
Motståndet bland de redan boende är stort. Som jurist ser jag
det därför av stort intresse att, om så inte sker, saken prövas
rättsligt. Planerade åtgärder är totalt oproportionerliga.
Med det sagt;
Anonym
Parkering besöksmålsidan 33
Som husbilsägare som rest runt i Europa i 15 år tänker jag att
det vore ekonomiskt fördelaktigt att anlägga en ställplats för
husbilar med betalautomat och enklare servicestation. Det
bästa stället är förstås Savannen men det är inte fel med en
ställplats till för dem som gillar sjö och natur.
Friluftsliv och rekreation Sidan 28
Jag tycker inte att man skall bygga spänger i vassen, då
fåglarna behöver områden där de inte blir störda.
Anonym
Jag anser att det markerade område kraftig kommer påverka
intrycket av att befinna sig i ett rekreationsområde. Varför kan
man inte låta ängen vara i sin helhet? Hur kommer ekarna
närmat påverkas av förändrade förhållanden?
Anonym
Har tagit del av planförslaget som hastigast!
Jag värnar om Piren och Fyren! Har varit mitt utflyktsmål
under många år när jag tar min cykelrunda.
Här finner jag ro, tid för meditation och återhämtning. För det
mesta är jag ensam där ute.
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Noterat.

Noterat.

Noterat.

89
Det är så litet som vill till för att platsen ska bli komplett. Här
behövs vare sig badplats, hopptorn eller brygga!
Platsen är för liten för att ta emot besökande i mängd!
Ska det absolut vara tvunget med ett hopptorn? Lägg det då
för guds skull vid Lövekulle!
Nej!
Gör i ordning eldstaden med ett rejält cementrör, några stenar
att sitta på.
Placera några sittplatser i strandlinjen för skådning av båtlivet,
in och ut!
Skaffa en bordsskiva av sten där vi kan dricka vårt medhavda
bekvämt.
Rätta till stigen ut mot Fyren, lägg på annat än krossad sten.
Med tanke på rullstolar och cykeltransport.
Mer än så krävs inte för att behålla Piren som den är!
Och spara pengar samtidigt!
Antar att det är tabu? Tänk att få en P-plats i reservatet mellan
tallen och ån! Då skulle mycket av trafiken till stranden ledas
genom Nolhaga och avlasta Sörhaga!
Anonym
Förstör inte ett vackert landskaps- och naturrum med ängsoch åkerlanskap, genom att göra om det till ett stadsrum vid
Skaveryd/Lövekullevägen.
Lämna allt vackert o rogivande i fred, norr om Lövekullevägen.
De miljöerna behövs i ett stressat samhälle.
Anonym
Otroligt kul att man vågar ta tag i Mjörnstranden och utveckla
området från den tråkiga och otrygga miljö som finns där idag!
Anonym
Jättebra arbete. Tack att vi hade möjligheten att vara med den
15 december. Vi fick svar på alla frågor som vi har ställt på
besöket.
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Noterat.

Tack.

Tack.
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Revidering av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda
Ärendebeskrivning
En översyn av ersättningar till förtroendevalda genomförs inför varje ny mandatperiod. Under
hösten 2021 har gruppledarna för respektive parti i kommunfullmäktige fört dialog om
nuvarande politisk organisation, nämnders sammansättningar och förtroendevaldas
ersättningar inför ny mandatperiod 2023 - 2026.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har bistått gruppledarna med omvärldsanalys om
ersättningsnivåer. Förändringarna av nuvarande ersättningsnivåer är sammanfattat att en
höjning genomförs vad gäller månadsarvode för ett flertal ordförande- och
viceordförandeuppdrag. Arvodesnivåer har justerats till jämna tal. Inläsningsarvode föreslås
för ledamot eller ersättare i partier i kommunstyrelsen som inte är representerade i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ett nytt pensionsavtal börjar gälla från och med 1 januari 2023. Avsnitten gällande pensioner
i Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda har i nuläget inte reviderats, då
kommunledningskontoret avvaktar mer information om effekterna av det nya avtalet för
förtroendevalda.
Utöver ersättningsnivåer har kommunledningskontoret lagt in förslag till förändringar i
bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda för att förtydliga och åtgärda de
tolkningssvårigheter som uppstått under nuvarande mandatperiod.
Föreslagna ändringar och tillägg är markerade med röd text. Förslag till strykningar är
markerade med röd genomstruken text.
Ekonomisk bedömning
Förslag till bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda innebär en ökning av
arvodeskostnader utöver den årliga uppräkningen. Kostnaderna belastar respektive styrelse
eller nämnd.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och förbund
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§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Alingsås kommun. Med
förtroendevald avses:
1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.
2. Ledamöter och ersättare i nämnd/styrelse, beredning, utskott, förbund, kommitté,
samrådsorgan eller liknande, som utsetts av kommunfullmäktige eller fullmäktiges
bemyndigande.
3. Ledamöter i revisionen.
4. Borgerliga vigsel- och begravningsförrättare
5. Röstmottagare vid val
6. Av kommunen utsedda representanter i andra organ där ersättning inte utges på annat
sätt.
Kommunstyrelsen avgör i övrigt i varje särskilt fall om ersättning enligt dessa
bestämmelser ska utges.
Fortsättningsvis benämns de som omfattas av ovanstående bestämmelser med
samlingsbegreppet förtroendevald.

§ 2 Sammanträden/förrättningar
Som sammanträden och förrättningar avses följande:
1. Sammanträden med de organ som angetts i § 1, och där protokoll eller anteckningar
förs.
2. Konferens, informationsmöte, temadag, externa studiebesök, uppdrag som
kontaktperson inom förvaltningen, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget.
3. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen.
4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör.
5. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör.
6. Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott.
7. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
För tillämpning av ersättningsbestämmelser för ordförande och vice
ordförande, se Bilaga 3.
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§ 3 Månadsarvode till kommunalråd
Med kommunalråd avses här förtroendevald som ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för
kommunen. Kommunalråd har inte rätt till andra arvoden för kommunala uppdrag eller
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Heltidsarvoderad förtroendevald får inget ytterligare
månadsarvode för uppdrag i styrelse/nämnd/beredning/råd eller för uppdrag i kommunala
bolag. Ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd framgår av Bilaga 1.

§ 4 Månadsarvode till övriga
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på deltid har rätt till månadsarvode i den
utsträckning som fullmäktige beslutat enligt Bilaga 2.
Avgår förtroendevald med månadsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas
månadsarvodet mellan avgående och tillträdande i förhållande till den tid, var och en av
dem innehaft uppdraget.
Om den förtroendevalde på grund av sjukdom eller annan orsak så som till exempel
ledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, görs avdrag med ett månadsarvode för varje
hel kalendermånad som den förtroendevalde är frånvarande. Har ersättare utsetts för
förtroendevald med månadsarvode, uppbär ersättaren månadsarvode som motsvarar
tjänstgöringstiden.
För beskrivning av vad som förutom det ansvar uppdraget allmänt medför, ingår i
månadsarvodet, se Bilaga 3.

§ 5 Timarvode för sammanträde och förrättning
Förtroendevald som inte är månadsarvoderad enligt § 3, har rätt till timarvode enligt Bilaga
2, för sammanträde och förrättning. För varje påbörjad halvtimme utges halvt timarvode.
Timarvode utges inte under lunchrast eller motsvarande, normalt 30 minuter per 5 timmar.
Timarvode utges för högst åtta timmars sammanträdes- eller förrättningstid per dygn.
Ersättning för praktiska förberedelser och inläsning i anslutning till sammanträdet eller
förrättningen ingår i timarvodet. Ersättning utges för förrättning som fullgörs på uppdrag av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller utskott eller av ordföranden i berört
organ. Timarvode för protokolljustering utgår ej. endast vid justering av
kommunfullmäktiges protokoll. Närvarande ersättare som inte tjänstgör har rätt till
timersättning vid nämndsammanträde. Vid sammanträde med kommunfullmäktige är
rätten begränsad till en ersättare per parti som är representerat i kommunfullmäktige.

§ 6 Studiebesök i verksamheten
Förtroendevald har efter beslut i nämnd eller styrelse rätt att under kortare tid följa
verksamheten i kommunen, som utbildning i förtroendeuppdraget. Tjänstgöringens längd
och omfattning ska avgöras med hänsyn till verksamhetens och uppdragets art och
karaktär. Tjänstgöringen får omfatta högst 40 timmar per kalenderår och uppdrag. Vid
studiebesök i verksamheten utges ersättningar som vid sammanträde/förrättning. som
beskrivs vid inrapportering.
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§ 7 Partigruppsmöten
Förtroendevald som är ledamot eller ersättare i nämnd eller styrelse får ersättning vid
deltagande i partigruppsmöte som hålls med anledning av och i anslutning till
sammanträde med nämnd eller styrelse. Ersättning för sådant möte kan utges för högst
två timmar och utgörs av timarvode.

§ 8 Partigruppsmöten vid behandling av budget
Timarvode för deltagande i partigruppsmöte utges även inför kommunstyrelsens
behandling av budget flerårsstrategi. Ersättning för sådant partigruppsmöte kan utges för
högst 16 timmars sammanträdestid per år. Ersättningen kan utgå till ledamöter eller
ersättare i nämnd eller styrelse vid respektive partigruppsmöte. Ersättning belastar
kommunstyrelsens konto.
Det finns ingen begränsning av när i tid partigruppsmötet som behandlar
kommunstyrelsens budget får äga rum för att ersättning ska utgå. Med inför
kommunstyrelsens behandling innebär inte en begränsning av när i tid partigruppsmötet
får äga rum för att ersättning ska kunna utges. Begränsningen gäller mötets innehåll, det
vill säga att ersättning endast ges för partigruppsmöte där sakfrågan som behandlas är
innehållet i kommunens budget flerårsstrategi (KSAU 2015-09-09, § 148). Vid
partigruppsmöten enligt ovan, utges ersättningar som vid sammanträde/förrättning. som
redovisas vid inrapportering
Ersättning kan även utges till ordförande eller vice ordförande i annan nämnd eller styrelse
om han/hon deltar i mötet. Det omfattar även eventuellt blivande ordförande och vice
ordförande (KS 2014-11-10, § 136).

§ 8 9 Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträde eller motsvarande ersätts enligt de grunder
som fastställts i de kommunala reseavtalen för tjänstemän (Trakt, BIA samt
skattelagstiftning).
Som förutsättning gäller att reseavståndet från den förtroendevaldas bostad
(folkbokföringsadressen) ska överstiga fem kilometer1 enkel resa inom Alingsås kommun.
När avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdeslokalen överstiger
fem kilometer, utges ersättning för resekostnader, t ex bilersättning och bussbiljett.
Ersättning för resekostnader betalas inte till förtroendevald som är bosatt inom Alingsås
tätort när sammanträdet eller förrättning äger rum inom tätorten, oavsett om avståndet
överstiger fem kilometer. Reseersättning utges för protokolljustering i kommunfullmäktige

För att du ska få göra avdrag för resor med bil, motorcykel eller mopedbil krävs att avståndet mellan din bostad och din
arbetsplats är minst fem kilometre (Skatteverket).Avståndet är ett av kraven för att få göra avdrag för resor med bil,
motorcykel eller mopedbil. Det andra kravet är att du måste göra en tidsvinst
1
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för förtroendevald med resa överstigande fem kilometer. Vid sammanträde eller förrättning
utanför kommungränsen får förtroendevald ersättning enligt de gällande rese- och
traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens anställda. Då förtroendevalda inte
har en ordinarie arbetstid att utgå från räknas tiden för förrättningens början och slut som
arbetstid. Resan anses påbörjad respektive avslutad vid tidpunkterna för avfärden från och
återkomsten till bostaden eller arbetsplatsen.
Färdtidsersättning utges enligt de grunder som anges för tjänstemän i AB § 24.
Färdtidsersättningen beräknas med en procentsats på timlön. För förtroendevald är timlön
motsvarande timarvode. Kostnader för resor till och från sammanträden/förrättningar
ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Riktlinje för
tjänsteresor för anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun. Det innebär att
tjänsteresor ska främja ett klimatsmart, resurseffektivt och trafiksäkert resande. vilket
innebär att alla resor ska ske på ett sådant sätt att de innebär minsta möjliga kostnad för
kommunen och minsta möjliga belastning på miljön.
För resor med egen bil anges antalet kilometer den förtroendevalde söker ersättning för tur
och retur. För resor med kollektivtrafik anges kostnaden för resan tur och retur.
Resor och traktamente som sker i utlandet behöver ansökas på separat blankett,
Reseräkning.

§ 9 10 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst per timme, dock
högst med det belopp som motsvarar 140 procent av timarvodet. Ersättning utges för den
tid sammanträdet eller förrättningen pågår, och för restid till och från sammanträdet eller
förrättningen. Förtroendevald med t ex skiftgång eller schema kan få ersättning för
ytterligare tid.
För det fall arbetsgivaren ej gör helt löneavdrag, ersätts mellanskillnaden. De finns två
alternativ att intyga löneavdrag:


Per tillfälle lämna in intyg från arbetsgivaren på styrkt löneavdrag per timma, och
antal timmar, för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag i Alingsås kommun.



Årligen eller vid inkomstförändring lämna in intyg från arbetsgivaren om löneavdrag
per timma, för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag i Alingsås kommun.

Egenföretagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av inkomst
av rörelse ska en gång om året bifoga ett intyg från företagets revisor som visar att bedömt
inkomstbortfall är rimligt. Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Om
revisor inte anlitas ska uppgifter från Skatteverket avseende företagets inkomstdeklaration
lämnas in en gång om året och utifrån det görs en individuell bedömning.
Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad ersättning från arbetslöshetskassa,
föräldrapenning eller sjukpenning. Ersättning styrks med intyg eller motsvarande från
ansvarig myndighet. Den förtroendevalde ansvarar själv för att inhämta
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Försäkringskassans godkännande av fullgörande uppdrag under pågående sjukskrivning.
Ersättning utges för den tid sammanträdet eller förrättningen pågår.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst enligt OPFKL. För förtroendevald som kan styrka pensionsförlust från arbetsgivaren, inom ramen för
högsta belopp om 140 procent av timarvodet för styrkt förlorad arbetsinkomst, görs enligt
Sveriges kommuner och landstings regioner (SKR) rekommendation en utbetalning.
Utbetalningen görs året efter med motsvarande 4,5 procent på den årliga ersättningen för
förlorad arbetsinkomst. Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan som längst betalas ut upp till LAS-åldern enligt
lagen om anställningsskydd (LAS § 33) som för närvarande är 67 års ålder.
Den förtroendevalde ansöker själv ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vid
inkomstförändring ska den förtroendevalda så snart som möjligt lämna in intyg från
arbetsgivaren. Inkomstförändring justeras inte retroaktivt.

§ 10 11 Ersättning vid sjukdom
Förtroendevald är jämställd med uppdragstagare enligt sjuklönelagen och har därmed inte
rätt till sjuklön. Vid sjukfrånvaro från ersättningsberättigat sammanträde eller förrättning,
ska den förtroendevalde anmäla sjukdom. Förtroendevald som har månadsarvode gör
sjukanmälan till Försäkringskassan. Varje enskilt fall utreds av Försäkringskassan.

§ 11 12 Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Med
semesterförmån menas förlorad semesterersättning eller semesterlön. Ersättningen per
dag kan uppgå till max 8 x timarvode. Den förtroendevalde ansöker själv om ersättning för
förlorad semesterförmån.

§ 12 13 Pensionsbestämmelser och omställningsstöd
Pensionsbestämmelser följer pensionsförmåner i enlighet med de av Sveriges kommuner
och regioner (SKR) utformade förslag på pensionsbestämmelser, Omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL). Informationen kan även hämtas på www.skr.se. I
Alingsås kommun finns utöver dessa bestämmelser framtagna riktlinjer vad gäller pension
för anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun. Riktlinjerna revideras inför varje ny
mandatperiod. Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen. Dessa bestämmelser gäller
alltså inte för uppdrag i kommunala bolag eller i kommunförbund. Pensionsförmånerna
omfattar följande:
•

Avgiftsbestämd ålderspension inkl efterlevandeskydd (samtliga förtroendevalda)

•

Sjukpension (vid uppdrag om minst 40 %)

•

Familjeskydd (vid uppdrag om minst 40 %)

Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda

7
Sida 230 av 607

Undantagna från bestämmelserna är förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt
till egenpension på grund av anställning eller enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag samt
förtroendevald som uppnått angiven ålder enligt 32 a § LAS. 67 års ålder. Varje ny
mandatperiod räknas som ett nytt tillträde av uppdraget, även om det är samma uppdrag
som förra mandatperioden.
Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till
egenpension om ansökan har lämnats in.
Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet. I kommunen finns det
förtroendevalda som, enligt politiskt beslut KF, 25 maj 2016 § 29 (bilaga 4), tillhör olika
pensionsavtal, dvs. nuvarande pensionsavtal OPF-KL eller tidigare pensionsavtal såsom
till exempel PBF. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL), gäller förtroendevalda som valts för första gången i valet 2014 eller senare och
som inte tidigare omfattats av pensionsbestämmelser
Bestämmelser om pension för förtroendevalda i uppdrag motsvarande heltid eller
betydande del av heltid innan valet 2014 gäller bestämmelser om efterlevnadskydd och
livränta enligt PBF samt bestämmelserna om ekonomiskt och aktivt omställningsstöd i
OPF-KL (se bilaga 4).
Pensionsavgift och behållning
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst
och är för närvarande 4,5 %. Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31
mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region.
Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos
respektive kommun eller landsting/region. Om pensionsavgiften för ett kalenderår är
mindre än 1,5 3 procent av inkomstbasbeloppet, betalas avgiften ut kontant året efter
intjänandet istället för att sättas av till en pensionsbehållning. Belopp under 200 kr
utbetalas inte.
Vid pensionsavgång och ansökan om ev. utbetalning av sjukpension
Förtroendevald som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan till
ansvarig pensionsadministratör i kommunen senast tre månader före planerad
pensionsavgång för att utbetalning ska kunna ske i tid. I god tid innan pensionsavgången
informeras den förtroendevalde sedan skriftligen om pensionsbeloppets storlek.
Vid ansökan om utbetalning av pension med efterlevandeskydd, familjeskydd
Efterlevandeskydd är valbart för den förtroendevalde vid ålderspension. Vid händelse av
den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka om utbetalning av
efterlevandeskydd och/eller familjeskydd under förutsättning att villkor för skyddet är
uppfyllt. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Kommunstyrelsen
kan bevilja undantag från denna tidsgräns. Ersättning beräknas och betalas ut av KPA
Pension efter begäran från kommunen.
Omställningsstöd
Omställningsstöd för förtroendevalda följer förmåner i enlighet med de av Sveriges
kommuner och regioner (SKR) utformade omställningsstöd och fastställda
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övergångsbestämmelser för kommunalråd (kommunfullmäktige den 25 maj 2016 § 29).
Omställningsersättningar ska samordnas och eventuellt minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges. Inkomstsamordning rapporteras av
företroendevald till nämndsekreterare.
Vid ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd för ekonomiskt och/eller aktivt omställningsstöd ska göras
skriftligt senast tre månader efter att uppdraget upphört för att skickas vidare för beslut i
kommunstyrelsen. Eventuell ersättning och stöd betalas först ut efter beslut av
kommunstyrelsen. Kommunstyrselen beslutar om retroaktiv ersättning ska utbetalas.
Utbetalning med retroaktivitet kan ske med start tidigast från att uppdraget upphört.
Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna tidsgräns. Aktivt omställningsstöd kan
pågå som längst i två år efter att uppdraget som förtroendevald har upphört.
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som kommunstyrelsen begär för att
kunna fastställa rätten till att beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Har förtroendevald fått omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller
med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra
anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att
utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas, om inte
kommunstyrelsen beslutar att avskriva återkravet.

§ 13 14 Ersättning för barntillsynskostnader
Förtroendevald kan få schablonersättning för merkostnader som föranletts av uppdraget,
vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den egna familjen och som ej fyllt 12 år. Om
särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning är
skattepliktig och utges med 30 procent av timarvodet.
Påbörjad timme räknas som hel timme. Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen
familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid när barnet vistas i den
kommunala barnomsorgen. Med familjemedlem avses hemmavarande barn under 18 år
med förälder/föräldrar som bor i gemensam bostad.

§ 14 15 Ersättning för vård av person med funktionsnedsättning
Förtroendevald kan få schablonersättning för merkostnader som föranletts av uppdraget
vid vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning som vårdas i den egna familjen.
Ersättning är skattepliktig och utges med 30 procent av timarvodet. Påbörjad timme räknas
som hel timme. Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller
sammanboende. Med familjemedlem avses hemmavarande barn under 18 år med
förälder/föräldrar som bor i gemensam bostad.
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§ 15 16 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning utges till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda styrkta
kostnader som föranletts av uppdraget och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår
utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

§ 16 17 Ersättning för övriga kostnader
Förtroendevald kan erhålla ersättning för andra kostnader som föranletts av uppdraget, när
det finns särskilda skäl. Ersättning utges inte då den förtroendevalde haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra kostnadernas
uppkomst.
Frågan om ersättning enligt denna paragraf ska i varje särskilt fall prövas av
kommunstyrelsen.

§ 17 18 Kostnadsansvar
Respektive nämnd har kostnadsansvar för sina ledamöter, även vid representation eller
utbildning i annan nämnd, organ, grupp eller liknande om inte annat anges. Nämnd,
arbetsutskott eller nämndens ordförande ska i förväg besluta om deltagande.

§ 18 19 Bestämmelser för erhållande av timarvode och ersättning
För att ha rätt till timarvode och ersättning ska ett uppdrag alltid anges på underlaget och
vid rapportering.
Vid protokollfört sammanträde: Nämndsekreterare rapporterar. Förtroendevald ska notera
närvarotid samt i förekommande fall även övriga ersättningar.
Vid förrättning: Förtroendevald rapporterar.

§ 19 20 Utbetalningsrutiner m m
Arvode och ersättning betalas ut månadsvis genom ordinarie lönerutin. Försent inkomna
underlag betalas ut månaden efter. För insättning av arvode och ersättningar på konto
rapporteras kontonummer in digitalt till kommunens bank.
Vid inköp ska i första hand kommunens inköpsrutin tillämpas. Köp mot faktura ska i första
hand väljas. Vid personligt utlägg rapporteras utlägget in och kvitto lämnas till
nämndsekreterare.

§ 20 21 Preskriptionstid
Begäran om ersättning för timarvode och ersättning ska göras månadsvis, dock senast
inom ett år. Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst och kostnadsersättningar
ska framställas snarast och senast ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande
vilken förlusten eller kostnaden hänför sig.
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Vid begäran om ersättning vid förlorad arbetsinkomst och semesterförmån årligen ska
framställas inom en månad efter intjänandeårets slut. Ersättningsanspråk som inkommit
för sent hanteras inte.

§ 21 22 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

§ 22 23 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Trygghetsförsäkringen (TFA-KL) gäller för förtroendevald vid olycksfall som uppkommer i
samband med den förtroendevaldes verksamhet för kommunen samt för färdolycksfall, det
vill säga skador som inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet. Försäkringen gäller
för förtroendevalda i Alingsås kommun. Ledamöter och suppleanter inom bolag och
förbund hänvisas till respektive bolag.
Informationsfolder om försäkringen finns att få på kommunledningskontorets
personalavdelning. Informationen kan även hämtas på www.fora.se
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Bilaga 1, Ekonomiska och sociala förmåner för kommunalråd
Arvode
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är kommunalråd. Arvodet utbetalas
varje månad. Månadsarvode kan utges när kommunalt förtroendevald fullgör sina uppdrag
på minst 40 procent av heltid.
Semester
Semesterlagen gäller inte. Kommunalråd bereds ledighet med bibehållet arvode varje år
under det antal dagar som motsvarar årssemestern för tjänsteman med motsvarande lön
och ålder. Semesterdagstillägg utges ej.
Förmåner för vissa typer av ledighet
1. Sjukdom - Kommunalråd som på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag har
rätt till att behålla sitt arvode enligt de grunder som anges för tjänsteman i AB § 28
mom 5.
2. Ledighet för vård av barn - Kommunalråd har vid havandeskap, barns födelse med
mera rätt att behålla sitt arvode enligtgrunder som anges för tjänsteman i AB § 29.
3. Civil- och värnplikt - Kommunalråd som på grund av värnplikts-, civilförsvars- eller
annan tjänstgöring, som avses i AB § 30, inte kan fullgöra sitt uppdrag, har rätt att
behålla arvodet enligt de grunder som anges i nämnda bestämmelse.
4. Samordning - Vid ledighet ska samordning ske mellan arvode och vissa ersättningar
enligt de grunder för tjänstemän som anges i AB § 25.
Grupplivförsäkring
Kommunalråd är grupplivförsäkrad enligt KPA Livförsäkrings AB:s (GL-F)
försäkringsbestämmelser.
Reseersättning och traktamente
Traktamente vid sammanträde eller förrättning utanför kommungränsen samt ersättning för
resekostnader utges enligt det kommunala reseavtalet.
Färdtidsersättning utges enligt de grunder som anges för tjänstemän i AB § 24.
Ersättningen är för närvarande 53,3% av timarvodet och utges maximalt 10
timmar/kalendervecka (Dnr 2015.194 KS)
Bisysslor
Kommunalråd får inte ägna sig åt bisysslor av sådan art eller omfattning att de påverkar
uppdragets genomförande. Bisysslor ska anmälas till kommunstyrelsen (eller den berörda
nämnden) för bedömning om kommunalrådsuppdraget påverkas.
Företagshälsovård
Kommunalråd medges utnyttja företagshälsovården trots att de inte är att betrakta som
anställda.
Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen beslutar i frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser.
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Bilaga 2, Arvoden till förtroendevalda
Allmänt
Kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode utgör 95 procent av riksdagsarvodet.
Samtliga arvoden nedan anges i procent av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Riksdagsarvodet revideras årligen i november.
Sammanlagd ersättning för arvode och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald kan
per kalenderår inte överstiga 100 procent månadsarvode för kommunalråd x 12 av
kommunalråds årsarvode. Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta.
Månadsarvoden
Samtliga arvoden är angivna i procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Kommunstyrelsen

Procentsats

Kommunstyrelsens ordförande

100 %

Kommunstyrelsens vice ordförande

90 %

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamöter, exklusive kommunalråden

15 %

Inläsningsarvode
Ersättning för förberedelsearbete till en
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen,
som representerar parti utan ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ersättningen kan endast utgå till en
förtroendevald per parti.

7,5 %

Barn- och ungdomsnämnden

Procentsats

Ordförande

12,5 % 15 %

Vice ordförande

8,75 % 10 %

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande

12,5 %

Vice ordförande

8,75 %
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Bygg- och miljönämnden
Ordförande

10 %

Vice ordförande

6,5 %

Kultur- och utbildningsnämnden
Ordförande

12,5 % 15 %

Vice ordförande

8,75 % 10 %

Socialnämnden
Ordförande

12,5 % 15 %

Vice ordförande

8,75 % 10 %

Miljöskyddsnämnden
Ordförande

7,5 %

Vice ordförande

5,25 %

Tekniska nämnden
Ordförande

10 %

Vice ordförande

6,5 %

Valnämmden
Ordförande

Valår: 3 % 5 %
Icke valår: 1 %

Vice ordförande

Valår: 2,1 % 2,5 %
Icke valår: 0,7 % 0,5 %

Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande

12,5 % 15 %

Vice ordförande

8,75 % 10 %

Överförmyndarnämnden
Ordförande

7,5 %

Vice ordförande

5,25 % 5 %
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Kommunfullmäktige
Ordförande

10 %

1:e vice ordförande

7%

2:e vice ordförande

3,5 %

Kommunrevisionen
Sammankallande

7,5 %

Vice sammankallande

5,25 % 5 %

Revisor

2%

Valberedningen
Ordförande

Valår: 1%
Icke valår: 1,5%

Vice ordförande

Valår: 0,5 %
Icke valår: 0,2 %

Alingsås Energi Nät AB, Alingsås Energi AB, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB, Alingsåshem AB, Fabs och direktionen i Alingsås och Vårgårda
räddningstjänstförbund
Ordförande

7,5 %

Vice ordförande

5,25 % 5 %

Ledamot

1%

Suppleant

0,5 %

Lekmannarevisor

2%

Lekmannarevisorssuppleant

1%

Kommunens styrelserepresentanter och revisorer i de kommunala bolagen
Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB, respektive Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB, Alingsåshem AB och Fabs utgörs av samma ledamöter i personunion. Arvode
för direktionen i Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund ska följa Alingsås
kommuns bestämmelser för arvode och ersättningar (AVRF § 9 2015-03-13, samt
förbundsordning för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund).
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Ersättning till ledamöterna utgår endast för ett styrelseuppdrag och inte för respektive
bolag i fastighetskoncernen. Revisorerna ska erhålla helt arvode från respektive bolag.
Till detta tillkommer sammanträdesersättning samt ersättning för förlorad
arbetsförtjänst enligt de regler som gäller för kommunens förtroendevalda.
AB Alingsås Rådhus
Ledamot

1%0%

Lekmannarevisor

0,5 %

Lekmannarevisorssuppleant

0,2 %

Övriga arvoden
Timarvode

0,35 % per
timme

Ersättning för kostnader för barntillsyn

30 % av
timarvode

Ersättning för vård av person med
funktionsnedsättning

30 % av
timarvode

Borgerliga vigselförättare

2 timmar arvode
per vigsel*

* utöver ersättningen från staten. I övrigt tillämpas reglerna om ersättning till
förtroendevalda även för borgerlig vigsel.
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Bilaga 3, Ersättning för uppdrag som ordförande och vice
ordförande i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse
Följande delar av uppdraget ersätts via månadsarvodet:
•

Kontakter med förvaltning, allmänhet, media och andra organisationer via telefon, epost, Internet och brev

•

Förbereda och fatta beslut i delegerade ärenden

•

Skriva under handlingar och justera protokoll

•

Informera egen partigrupp om kommunal verksamhet

•

Förberedelser

•

Representation

•

Ordförandeskap i tillfälliga grupper

Följande delar av uppdraget ersätts per timme:
•

Sammanträde i nämnd, styrelse, arbetsutskott eller kommunfullmäktige

•

Presidiesammanträden och motsvarande förberedelser inför
nämnd/utskottssammanträden

•

Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd

•

Samrådsmöten och överläggningar med andra nämnder, myndigheter eller
organisationer

•

Informationsmöten med allmänhet, personal, media, myndigheter

•

Insatser vid strejk, lockout eller motsvarande

•

Besiktning eller inspektion

•

Kurser, konferenser, externa studiebesök

•

Invigningar, uppvaktningar, besök och liknande arrangemang

•

Vänortsbesök och motsvarande

Följande delar ingår inte i uppdraget och ersätts inte:
•

Kontakter med partiorganisationen

•

Skriva partiyttranden i kommunala remisser och liknande

•

Partigruppsmöten utöver de som anges i § 7 och § 8
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Bilaga 4, Pension och omställningsstöd för förtroendevalda
Antagna av kommunfullmäktige den 25 maj 2016, § 129
I kommunstyrelsens antagna ersättningar för förtroendevalda anges i bilaga ”1
Ekonomiska och sociala förmåner för kommunalråd” att kommunstyrelsen ska fatta beslut
om övergångsbestämmelser för förtroendevald som tidigare omfattats av tidigare
bestämmelser om avgångsbestämmelser. I Bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda anges i § 13 att förtroendevaldas rätt till pension
regleras i OPF-KL. Av OPF-KL, framgår dock att förtroendevalda som i tidigare uppdrag
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensions- och omställningsbestämmelser, inte ska
omfattas av OPF-KL, utan ska kvarstå i sina tidigare pensions- och
omställningslösningar. I Alingsås kommun är det endast kommunalråden som har
en pensionsförmån enligt PBF och lokal överenskommelse om avgångsersättning,
vilket framgår av kommunfullmäktiges beslut den 30 maj 2012, § 3. Följaktligen ses övriga
förtroendevalda som nyvalda enligt OPF-KL och omfattas i sin helhet av OPF-KL.
För nuvarande kommunalråd gäller alltså enligt kommunfullmäktiges beslut det
tidigare pensionsavtalet PBF i alla hänseende förutom §§ 9-12 (bestämmelser om
ålderspension och visstidspension) och § 14 (bestämmelser om samordning) samt de
lokala bestämmelserna avseende avgångsersättning. Det innebär att de
nuvarande kommunalråden omfattas bestämmelserna avseende livränta och
efterlevandasskyddet i PBF. Vidare innebär den lokala bestämmelsen avseende
avgångsersättning att om någon av nuvarande kommunalråd lämnar sitt uppdrag
utges en avgångsersättning motsvarande arvodet i 12 eller 24 månader beroende på
uppdragstid.
Om kommunalrådet därefter har förvärvsinkomst eller får förvärvsinkomst minskas
avgångsersättningen med 75 % av inkomst från arbete.
Får kommunalrådet ett nytt politiskt uppdrag med minst 40 % av en heltid i kommunen
upphör avgångsersättningen.
OPF-KL innehåller en ekonomisk ersättning där den förtroendevalde för varje år i
uppdrag ges 3 månaders ekonomiskt stöd, dock längst i 3 år eller t.o.m. den
kalendermånad innan den förtroendevalde fyller 65 år. Det ekonomiska stödet
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten och utges
med 85 % år 1-2 och 60 % år 3. Under det första året sker ingen samordning med annan
förvärvsinkomst och därefter undantas årligen ett prisbasbelopp.
OPF-KL anger dock att den förtroendevalda aktivt måste försöka finna en annan
försörjning för att det ekonomiska stödet ska betalas ut. Får den förtroendevalda ett nytt
politiskt uppdrag i kommunen motsvarande minst 40 % av heltid eller ett uppdrag i riksdag
eller regering utges ingen ekonomisk ersättning. Vidare finns även möjlighet för den
förtroendevalde att, i direkt anslutning till att det ekonomiska omställningsstödet upphör, få
ett förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Det förutsätter dock att den förtroendevalda fyllt
61 år, har minst 8 års sammanhängande uppdragstid och inte fyllt 65 år. Det förlängda
omställningsstödet motsvarar 60 % av årsarvodet kalenderåret innan uppdraget upphörde.
I likhet med det ekonomiska omställningsstödet krävs att den förtroendevalde aktivt
försöker hitta en ny försörjning. Dessutom sker samordning med andra inkomster. Den
förlängda ekonomiska ersättningen upphör på samma sätt som vid det ekonomiska
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omställningsstödet. Utöver det ekonomiska stödet i OPF-KL finns även aktiva
omställningsinsatser som syftar till att hjälpa den förtroendevalde att finna en ny
försörjning.
Trots att OPF-KL anger att bestämmelserna om omställningsstöd är till för förtroendevalda
som inte tidigare har någon form av omställningsstöd, ser SKL inget hinder i att konstruera
övergångsbestämmelser för kommunalråden i detta hänseende.
Omställningsavtalet OPF-KL anger att den förtroendevalde, om denne uppfyller
kvalifikationskraven, har rätt till aktiva omställningsinsatser. Det framgår dock inte vilka
typer av insatser eller kostnadsramar som gäller. Av kommentarerna till OPF- KL framgår
att ledning ska hämtas från omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende insatser och
kostnadsram. Vidare framgår att huvudprincipen är att det är fråga om en tidsbegränsad
insats. Insatsen ska även syfta till att öka möjligheten för den förtroendevalde att röra sig
mellan det politiska förtroendeuppdraget och arbetslivet.
För anställda avsätter Alingsås kommun 0,1 % den totala lönesumman enligt
omställningsavtalet KOM-KL till Omställningsfonden. Omställningsfonden ansvarar för de
omställningsinsatser som ges till anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist.
Omställningsfonden gör tillsammans med den anställde en bedömning av vilka insatser
som krävs. Det kan t ex. röra sig om coachning, CV-skrivning, rådgivning, kortare
utbildningar och kursmaterial. Omställningsfonden har inte en fast kostnadsbild för
insatserna då det varierar från person till person. Ett överslag visar dock att sedan
starten har insatserna kostat mellan 12 000-13 000 kr/person.
Med utgångspunkt i likabehandlingsprincipen rekommenderar kommunledningskontoret att
samtliga förtroendevalda som uppfyller kvalifikationskraven ska omfattas av
omställningsbestämmelserna om aktiva insatser enligt OPF-KL. Varje enskild
förtroendevald får göra en ansökan till kommunstyrelsen som fattar beslut avseende
ansökan. Ansökningarna prövas individuellt och den förtroendevalde ska kunna påvisa att
man står till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga är inskriven på arbetsförmedlingen
och aktivt söker jobb. Inför ett beslut av kommunstyrelsen rekommenderas att dialog förs
med Omställningsfonden för vägledning kring rimliga aktiva insatser i varje enskilt fall.
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Omvärldsanalys för Alingsås kommun inför mandatperiod
2023-2026
Ärendebeskrivning
Av Alingsås kommuns styrmodell framgår att en omvärldsanalys ska göras inför varje
mandatperiod i syfte att identifiera utmaningar för kommunen på längre sikt samt analysera
hur dessa utmaningar påverkar kommunen.
Omvärldsanalysen ska utgöra ett planeringsunderlag inför den politiska beredningen av
kommunens budget. De utmaningar och hanteringsmöjligheter som identifierats i rapporten
är hämtade från det underlag som gemensamt tagits fram i olika konstellationer, framför allt
från den omvärldsanalysdag som genomfördes med ett större antal chefer, politiker och
fackligt förtroendevalda. Det är upp till varje politisk gruppering att välja hur man vill arbeta
vidare med materialet och vilka prioriteringar som ska göras.
Förvaltningens yttrande
Omvärldsanalysens utgångspunkt är Sveriges kommuner och regioners (SKR) material
”Vägval för framtiden 4”, vari 10 trender identifierats kommer att påverka kommuners
uppdrag kommande år.
I olika konstellationer av chefer och medarbetare har SKR:s material bearbetats genom att
diskutera hur påverkan ser ut i Alingsås och hur vi gemensamt kan hantera den föränderliga
omvärld vi verkar i. Samtliga analysträffar har dokumenterats med fokus på hur olika trender
tar sig uttryck i Alingsås och hur vi bör hantera dem. Alla analyser har genomförts i blandade
grupperingar. Dokumentationen ligger till grund för omvärldsanalysrapporten. Rapportens
disposition utgörs av en beskrivning av respektive trend och analysgruppernas samlade och
gemensamma bidrag till hanteringsmöjligheter. Det utkast som arbetades fram efter
analysträffarna skickades till kommunledningsgruppen för synpunkter.
Utmaningar och identifierade åtgärder kan arbetas vidare med och konkretiseras ytterligare
inom varje förvaltning och verksamhet.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Omvärldsanalys för Alingsås kommun inför mandatperiod 2023-2026 godkänns.
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Omvärldsanalys inför
mandatperioden 2023–2026
Inledning
Inför varje ny mandatperiod ska en övergripande omvärldsanalys genomföras för hela
kommunen. Omvärldsanalys syftar bland annat till att identifiera utmaningar för kommunen
på lite längre sikt. Att analysera och förstå hur identifierade utmaningar kan komma att
påverka kommunens verksamheter bidrar till en ökad handlingsförmåga.
-

Ur Alingsås kommuns styrmodell, antagen av kommunfullmäktige 2019

Utgångspunkter
Alingsås kommuns omvärldsanalys tar sin utgångspunkt i Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) rapport Vägval för framtiden 4. Rapporten presenterar inledningsvis fem
övergripande förändringskrafter som påverkar både Sverige och världen i stort. Dessa
områden är globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. Förändringskrafterna är
svåra att påverka lokalt men är likväl något kommunen måste möta. Utifrån de övergripande
förändringskrafterna har SKR identifierat 10 trender som på ett eller annat vis härstammar
ur dessa. Trenderna spås påverka kommuner och regioners uppdrag de närmsta tio åren.
Därutöver har SKR:s material kompletterats av andra relevanta rapporter som säger något
om de utmaningar och trender som kommunen står inför.

Tillvägagångssätt
Omvärldsanalysen har tagits fram med gemensamma krafter. Ett nytt tillvägagångssätt har
använts inför denna rapport då ett större antal chefer, medarbetare och politiker varit
delaktiga i analysprocessen. I olika konstellationer av chefer och medarbetare har SKR:s
material bearbetats genom att diskutera hur påverkan ser ut i Alingsås och hur vi
gemensamt kan hantera den föränderliga omvärld vi verkar i. En större omvärldanalysdag
genomfördes sedan under våren med ledande politiker, chefer och fackliga företrädare från
alla kommunens verksamheter då materialet bearbetades ytterligare en gång. Samtliga
analysträffar har dokumenterats med fokus på hur olika trender tar sig uttryck i Alingsås och
hur vi bör hantera dem. Alla analyser har genomförts i blandade grupperingar.
Dokumentationen ligger till grund för denna rapport. Rapportens disposition utgörs av en
beskrivning av respektive trend och därefter analysgruppernas samlade och gemensamma
bidrag till hanteringsmöjligheter.
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Fyra viktiga slutsatser
I bearbetningen av allt insamlat material till omvärldsanalysen 2023–2026 har fyra slutsatser
och gemensamma teman särskilt betonats och lyfts fram som viktiga att gemensamt
fokusera på. Det är teman som i olika grupper och konstellationer återkommit som centrala
lösningar på de omvärldsförändringar som påverkar Alingsås kommun.
1. Samverkan över och mellan administrativa gränser
Inom nästan alla trender och utmaningar som kommunen står inför, återkommer ett sätt att
hantera komplexa samhällsutmaningar på, både i diverse rapporter som underbygger
omvärldsanalysen men också i all dokumentation från olika analysgrupper. Samverkan
inom, mellan och över olika administrativa gränser betonas starkt i hur vi tror att vi måste
tackla nutida och framtida utmaningar. Inom organisationen betonas att arbeta
processorienterat kring utmaningar istället för att begränsas av stuprörstänk. Det betonas
också i relationen med exempelvis kunder, brukare m.fl., för en ökad kvalitet i
serviceuppdraget. I frågan om att möta och hantera de komplexa utmaningar vi står inför
betonas samverkan med andra aktörer i syfte att klara av de utmaningar kommunen, men
också samhället i stort, står inför. Kommunen bör ta fram en plan och struktur för hur
samverkan i olika frågor ska ske.
2. Delaktighet, kommunikation och transparens betonas
Utifrån samhällsförändringar, värde- och åsiktsförskjutningar och ny informationsteknologi
ökar kraven men även möjligheten för kommunen att i större utsträckning agera på ett
inkluderande och transparent sätt gentemot invånare. Värden som delaktighet,
transparens och dialog återkommer inom alla samhällsutmaningar, som ett sätt att stävja
oönskad utveckling och istället främja en inkluderande och ömsesidig dialog mellan
kommunen och det omgivande samhället. Detta är ett tema som löper genom en rad
områden som att motverka polarisering och utanförskap, öka tilliten, möta ökade krav på
kommunens välfärdstjänster, stävja utvecklingen mot statlig detaljstyrning och skapa
förutsättning för nödvändig samverkan. Delaktighet, transparens och dialog betonas som
ett allomfattande sätt att skapa legitimitet till den kommunala organisationen.
3. Fyra trender som tydligt påverkar och påverkas av varandra i relation till
kommunen som konkurrenskraftig arbetsgivare
Under analysprocessens genomförande har det blivit alltmer tydligt att de första fyra
trenderna nedan hör samman. Det är trenderna Ett ökat behov av livslångt lärande,
Användare driver teknisk utveckling, Nya livsmönster påverkar platsbundenhet och
Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar. Även om alla trender i denna analys i någon
mån påverkar och drivs av varandra, kan ett tydligt tema identifieras inom dessa fyra
trender, nämligen att de alla till stor del handlar om kommunen som konkurrenskraftig
arbetsgivare i en föränderlig omvärld. Många av de möjliga sätt att hantera dessa trender
som identifierats under analysens gång går tydligt in i, och samspelar, med varandra.
Eftersom att de är så nära knutna till den egna organisationens agerande och rådighet har
de också beretts särskild plats i analysprocessen och behandlats av samtliga som varit
involverade. Kommunen kan ta ett helhetsgrepp med strategier knutna till dessa fyra
trender i utvecklingen mot att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.
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4. Våga tänka nytt
Kommunens ekonomi och finansiering av välfärd pressas av att antalet yngre och äldre
invånare ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. Det är dessutom inom
välfärdsjobben som behovet av arbetskraft kommer att öka till följd av denna
befolkningsförändring. Gapet mellan de som arbetar och de som inte arbetar och är i
behov av kommunens tjänster är en stor och välkänd utmaning för alla kommuner. Under
analysprocessens gång har förmågan till nytänkande och att ha modet att prova på nya
lösningar betonats för att säkra en god kvalitet i välfärden och samtidigt möta de ökade
behoven.

Hanteringsmöjligheter och vidare arbete
De rekommendationer och möjliga åtgärder som lämnas i rapporten ska ses som förslag.
Det är upp till varje politisk gruppering och ledningsgrupp att avgöra hur man vill arbeta
vidare med materialet. Olika verksamheter kan arbeta med att konkretisera materialet och
vidare analysera vad de olika trenderna innebär för den egna verksamheten.
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Ett ökat behov av livslångt lärande
En fungerande kompetensförsörjning är ett centralt behov både i Alingsås kommun och inom
näringslivet. Både kommunen och näringslivet upplever en svårighet att rekrytera till vissa
yrken. Kommunen upplever bland annat en svårighet att rekrytera inom exempelvis vårdoch omsorgsarbeten. Det finns ett sedan tidigare känt glapp mellan personer i arbetsför
ålder och äldre samt barn som inte är i arbetsför ålder, och som är i behov av att ta del av
kommunens service i form av äldreomsorg, förskola och skola. Ett ökat glapp mellan
personer i arbetsför ålder och personer i ej arbetsför ålder ökar den så kallade
försörjningsbördan, som är ett mått på hur många extra personer en person i yrkesverksam
ålder behöver försörja förutom sig själv. På riksnivå år 2022 är försörjningsbördan 0,77
personer, i Alingsås kommun är försörjningsbördan 0,89 personer. Alingsås har alltså en
högre försörjningsbörda än i genomsnitt.
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Från Alingsås kommuns befolkningsprognos 2022
Demografiska förändringar ökar rekryteringstryck
Behovet av att rekrytera personal till kommunen kommer vara stort, både till följd av ökade
behov och till följd av pensionsavgångar. Sveriges kommuner och regioner, SKR, beräknar
att nästan hälften av det ökade behovet av rekrytering bedöms ske inom kommunal vård
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och omsorg, framför allt äldreomsorg.1 Kommunen står inför ett läge där en mindre andel
personer kommer att kunna arbeta i kommunal verksamhet samtidigt som behoven av
kommunal service ökar. Det totala behovet av en ökning av medarbetare kommer därför inte
kunna mötas enbart med rekrytering. Att tillvarata och utveckla befintliga medarbetares
kompetens kommer vara avgörande, liksom att arbeta strategiskt med omställning inom
organisationen. Det kommer inte minst finnas behov av en omställning av kompetens till
äldreomsorgen. Även andra åtgärder i form av digital utveckling och förändrade arbetssätt
kommer vara centrala för att klara av den omställning som behöver ske som ett resultat av
den förändrade demografin.
Förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden
Arbetsmarknadens förutsättningar förändras, vilket syns inte minst i att digitaliseringens
framfart. Att nyttja tekniken på ett smart sätt kommer vara en viktig strategi för kommuner
att kunna möta kompetensutmaningen, men den riskerar också att slå ut vissa typer av
arbetsuppgifter. Samtidigt skapar den nya tekniken behov av nya typer av arbeten. Detta
gör att nya perspektiv på utbildning som en kontinuerlig utvecklingsprocess i arbetslivet
växer fram. Framöver kommer det finnas behov av mer teknisk specialistkompetens, bland
annat för att kunna utveckla ny teknik i välfärden. I vissa fall sker lärande genom förändrade
arbetssätt. Ett exempel på detta är omställningen till en god och nära vård där förmåga att
arbeta över traditionella gränser, nyttja digital teknik, kommunicera och jobba preventivt
utgör viktiga delar. Framtidens medarbetare, nutidens studenter, förväntar sig i hög
utsträckning att deras framtida arbetsplats är digital.2

Individens och yrkesgruppers syn på arbete förändras
Människors syn på arbetets betydelse förändras och därtill synen på viktiga förmågor med
betydelse för arbetslivet. Människor uppger att tio andra kvaliteter är viktigare än goda
jobbmöjligheter vid val av levnadsplats, så länge det finns arbeten inom det egna
yrkesområdet. Några av dessa viktigare kvaliteteter är grönområden och trygghet.3 Arbetet
tappar alltså i betydelse för människor, även över generationsgränser. Fler människor söker
livssituationer där arbetet kan kombineras med andra intressen. Coronapandemin har
snabbat på utvecklingen mot en stor del hybridarbete inom många verksamheter, det vill
säga en kombination av distans- och kontorsarbete, som ny norm för flera yrkesgrupper.
Detta sker parallellt med att många personalgrupper som kräver fysisk närhet har behov av
att utökas. I en studie av Kairos Future finns tre kluster av förmågor som respondenterna
tror får en ökad betydelse för framtidens arbetsliv; teknisk förmåga att klara av den digitala
revolutionen, social förmåga att leda, samarbeta, coacha och bemöta människor samt

Rekryteringsrapport 2020
Möt välfärdens kompetensutmaning - Rekryteringsrapport 2020
3 Kairos Future, Framtidens arbetsliv, platsattraktivitet och kompetensförsörjning
1
2
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förmågor som relaterar till att själv ta ansvar för förändring, som att leverera resultat och
skaffa relevant kunskap i ett alltmer flexibelt arbetsliv. 4 Kairos Future har i en annan studie
lyft fram vikten av att kartlägga olika yrkesgruppers preferenser vid rekrytering. Många
arbetsgivare tror att dagens arbetssökande söker sig till arbeten med ett samhällssyfte och
möjlighet till personlig utveckling. Istället söker många ett arbetsliv med tydliga gränser mot
privatlivet och frihet från psykisk och fysisk stress. Dessutom ser bilden olika ut beroende
på yrkesgrupp, undersköterskor värdesätter generellt sett inte alla delar av arbetslivet på
samma sätt som exempelvis en gymnasielärare.5

Så kan Alingsås kommun möta förändringar i kompetensbehov och
synen på arbetslivet
- Säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjning
En rad åtgärder kan genomföras i syfte att säkra kommunens kompetensförsörjning på
längre sikt. Den förändrade demografin med ökade behov av kommunal service samtidigt
som arbetskraften minskar kräver flera olika åtgärder. Kommunen ser en ökad konkurrens
om kompetens och ökade marknadslöner. Detta tillsammans med pensionsavgångar bidrar
till en ökad personalomsättning i verksamheterna. Kommunens strategiska kompetensförsörjning kommer vara viktig och bör innehålla planer för introduktioner till arbetsplatsen i
syfte att stärka upp medarbetare i början av sin anställning. Plan för hur omställning,
vidareutbildning och interna karriärvägar ska säkras inom organisationen i syfte att nyttja
den arbetskraft vi har på ett ändamålsenligt sätt, samt vara en attraktiv arbetsgivare som
medarbetare vill stanna hos, kommer vara viktigt. Kommunen bör också arbeta strategiskt
med frågan om matchning av arbetssökande, det vill säga hur dagens arbetslösa kan
matchas till ett kommunalt jobb och möjligen läras upp och utveckla färdigheter på
arbetsplatsen. Olika yrkesgrupper har även olika preferenser vad gäller villkor på
arbetsplatsen och levnadsplatsens kvaliteter. Detsamma gäller människor i olika faser av
livet när det kommer till preferenser av levnadsplatsens kvalitet. Kommunen kan kartlägga
olika gruppers preferenser mot Alingsås plats och organisations styrkor, och se över sin
kommunikation mot olika yrkesgrupper i rekrytering och för att attrahera nya invånare, i syfte
att fånga olika gruppers intresse för både platsen Alingsås och arbetsplatsens erbjudande.
- Driva en attraktiv arbetsgivarpolitik som möjliggör flexibilitet
Framtidens arbetsliv är enligt Kairos Future mer digitalt, flexibelt, flytande och självgående
samtidigt som genuint mänskliga förmågor kommer stå i fokus.6 Kommunen kan dra nytta

Kairos Future, Framtidens arbetsliv, tankesamhällets platsvillkor och arbetsmarknadssystem
Kairos Future, Framtidens arbetsliv, platsattraktivitet och kompetensförsörjning
6 Ibid
4
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av den snabba digitala utveckling som skett under Coronapandemin vad gäller arbetssätt
och mötesstrukturer som för vissa medarbetare till stor del kan utföras på distans. Ett tydligt
tecken på att det upplevs som ett attraktivt erbjudande är att många potentiella medarbetare
frågar efter möjligheten till distansarbete vid anställningsintervjuer. Kommunen kan genom
detta möjliggöra för de som inte bor i den absoluta närheten att ta anställning i kommunen.
I detta ingår även att hjälpa och utveckla chefer i kommunen till att klara av ett annorlunda
ledarskap som innehåller nya utmaningar i och med exempelvis distansarbete. Det är dock
av vikt att påminnas om att den största andelen medarbetare i kommunen har arbeten som
inte möjliggör hem- och distansarbete. Kommunen bör därför identifiera fler möjliga sätt att
underlätta för människor att få ihop sina livspussel, i syfte att vara attraktiv som arbetsgivare.
- Samverka med skola i syfte att bidra till kompetensförsörjning av våra verksamheter
Kommunen har ett behov av att yrkesskicklig och kompetent arbetskraft kommer in i de
kommunala verksamheterna. Kommunen kan utöka sitt samarbete med skolor både internt
och externt i detta syfte. Vid kommunens omvärldsanalys hade intervjuer genomförts med
gymnasieungdomar där det framkom att kunskapen om den kommunala verksamheten, och
framför allt dess bredd av möjliga yrken, är låg. Kommunen kan arbeta för att öka kunskapen
kring kommunal verksamhet bland barn och unga genom utökad samverkan med skolan
och genom meningsskapande aktiviteter där kommunala tjänstemän besöker skolan och
vice versa. Därtill kan extern samverkan med akademin och lärosäten utökas för olika
verksamheter, både i form av verksamhetsförlagd utbildning och via praktiknära forskning.
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Användare driver teknisk utveckling
Samhället befinner sig i en digital revolution som får enorm betydelse för alla som lever och
verkar i det. Den digitala mognaden i befolkningen som helhet är hög, och innebär ökade
förväntningar på kommunens tjänster. Förutsättningar och förmåga att göra detta varierar
mellan kommuner och mellan verksamheter. Utmaningar och sårbarheten utifrån ett
digitaliseringsperspektiv ser olika ut inom kommunens verksamheter. Den digitala
utvecklingen och kraven på den har dessutom skyndats på ytterligare under Coronapandemin, där exempelvis nyttjandet av digitala mötesalternativ snabbt har ökat.
Parallella spår mellan digital utveckling och personlig kontakt
Parallella trender syns i efterfrågan på både att som individ i hög utsträckning själv kunna
lösa sina ärenden digitalt hos kommunen, när som helst på dygnet, samtidigt som det finns
efterfrågan på personlig kontakt och möte i andra fall. Kommunen behöver kunna möta båda
behov, åtminstone under en övergångsperiod. Det finns en förväntan om att kunna få tag i
information och uträtta ärenden på ett enkelt och snabbt sätt som kommuninvånare. En ökad
digital service till invånare och verksamma i kommunen kan ge en större bekvämlighet för
de som önskar sköta sina kontakter själva via digitala verktyg, genom att de själva väljer när
ärenden ska uträttas. Samtidigt behöver kommunen möta upp de invånare vars digitala
mognad är lägre genom att erbjuda möjligheten att fysiskt, eller via traditionella medel som
telefon, möta kommunen. Kopplat till komplexiteten i många ärenden hos kommunen ökar
också kraven på att få möjlighet att möta kommunen, inte bara via digitala tjänster. Individen
vill inte själv behöva söka upp och navigera mellan alla aktörer som är en del av en händelse
eller ärende.
Effektivitet är både nödvändigt och attraktivt
Effektivitet efterfrågas av invånare, företag och intressenter i kommunens ärendehantering.
Kommunens medarbetare behöver moderna tekniska hjälpmedel för att kunna effektivisera
arbetet. Smarta beslutsstöd, verksamhetssystem som underlättar och exempelvis robotar
kan avlasta arbetsbördan. Den tekniska utvecklingen är dyr men nödvändig. Den ställs mot
övriga prioriteringar i organisationen, där kommunen måste prioritera åtgärder utifrån nytta
för medborgare och verksamhet. Även attraktiviteten som arbetsgivare förväntas påverkas
av tillgången på moderna lösningar och organisationens tekniska mognad. Vissa
arbetsuppgifter kommer på sikt kunna automatiseras och bereda plats för andra och nya
arbetsuppgifter, medan många av välfärdsjobben inom exempelvis skola och omsorg
fortsatt kommer att kräva mellanmänsklig kontakt och inte kunna digitaliseras.
Teknikutvecklingen förändrar arbetslivet
Det är inte bara arbetsuppgifter inom olika yrken som påverkas av teknikens framfart och
kan komma att ändras, tas bort eller tillkomma. Alla kommunens verksamheter är och
kommer vara beroende av tekniska system. Behovet ökar av att medarbetare kan fungera
som brobyggare mellan olika system och mellan människor med olika grad av specialisering
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och mellan människor och system. 7 Ju mer uppkopplade vi blir desto mer komplex blir även
användandet och hanteringen av vår data. Det ställer krav på kommunens styrning och
kontroll inom informationssäkerhet. Kommunen har påbörjat ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, vari kommunens långsiktiga målsättningar och grundläggande principer
för informationssäkerhetsarbetet anges i fullmäktiges informationssäkerhetspolicy.

Så kan Alingsås kommun möta användardriven teknikutveckling
- Driva digital utveckling med fokus på användarvänlighet och medborgarens behov
Kommunen behöver fortsätta utveckla användarvänliga digitala lösningar med fokus på
medborgarnas behov. Vid prioriteringar av utvecklingsområden bör medborgares önskemål
och behov stå i centrum. Kommunstyrelsen antog under våren 2022 en konkretiserad
handlingsplan innehållandes elva punkter som är kopplade till den sedan tidigare antagna
digitala målbilden för kommunen, med bland annat fokus på öppenhet och en bättre
servicefunktion gentemot invånare.8 Under Coronapandemin har den digitala mognaden i
befolkningen utvecklats i snabb takt, vilket sannolikt ökar förväntningarna på kommunens
möjlighet att möta invånarna och tillgodose deras behov i en digital miljö. Den digitala
kommunikationen bereder också kommunen möjlighet att vara mer tillgänglig, öppen och
transparent för de som har kontakt med Alingsås i olika myndighetsärenden eller andra
kontakter. Behov finns av att medarbetare med specialiserad kompetens kan fungera som
brobyggare mellan system och organisation.
- Motverka digitalt utanförskap
Samhällets ökade digitalisering medför att de som sällan eller aldrig använder internet
riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Det blir särskilt tydligt när
digitala tjänster är inbäddade i viktiga samhällsfunktioner som vård och arbetsliv och skola.
Enligt internetstiftelsen använder 94 procent av svenskarna internet år 2021, varav 9 av 10
använder det dagligen. Ålder är den avgörande faktorn för om vi använder internet eller inte.
Användandet går snabbt ner bland de äldre åldersgrupperna i samhället. Bland 40-talister
använder 83 procent internet och bland 20- och 30-talister använder 57 procent internet.9
Kommunen behöver främja digital delaktighet för alla samhällsgrupper, framför allt bland
gruppen äldre, och samtidigt erbjuda alternativ för de som inte tar del av den digitala världen.
Det kan exempelvis bestå i att utveckla kommunens service till att stötta i de hjälpbehov
som finns hos målgruppen och samtidigt erbjuda möjligheten att träffa eller prata med oss.

Vägval för framtiden 4, SKR
Handlingsplan för Digital Målbild Alingsås kommun - öppen och smart 2022-2024
9 Internetstiftelsen, svenskarna och internet 2021
7
8

Omvärldsanalys för Alingsås kommun

11
Sida 256 av 607

- Effektivisera handläggning och kontakt med invånare och intressenter
Med ökade förväntningar på digital utveckling och möjlighet att sköta kommunala kontakter
digitalt, följer också en förväntan om att kontakter och ärenden ska kunna lösas snabbt och
smidigt. Internetstiftelsen rekommenderar offentliga organisationer att säkerställa en
ändamålsenlig balans mellan innovationsinitiativ och initiativ som främjar effektivitet.10 För
den som har ett ärende hos kommunen startar detta ofta för personen i fråga innan en
kontakt tas. Vi vet att hemsidan för många är en första ingång vid sökande av information
kring ett kommunalt ärende. När företagare betygssätter kommunens service i olika
myndighetsärenden, får möjligheten att navigera och hitta information på kommunens
hemsida relativt låga betyg. Inom effektiv handläggning ingår därför också att vara tydlig i
den digitala kommunikationen med invånare och verksamma i Alingsås, vilket inkluderar att
kommunens hemsida tydligt beskriver, hänvisar och på ett tillräckligt sätt informerar läsaren
om olika förfaranden och fortsatta tillvägagångssätt.

10

Statusrapport, digital mognad i offentlig sektor 2020
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Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
Den tekniska utvecklingen, påskyndad av Coronapandemin, har möjliggjort hem- och
distansarbete för delar av kommunens medarbetare likväl delar av befolkningen som helhet.
Under pandemin tvingades delar av befolkningen arbeta hemifrån under en lång period,
vilket medfört en snabb invänjning av digitala mötes- och arbetsformer. Det har även bidragit
till en förändrad attityd till hemarbete, både från arbetsgivare och arbetstagares sida.
Platsens betydelse för arbete blir på så vis mindre, vilket möjliggör för människor att helt
eller delvis kunna bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen ligger.
Arbetet inte avgörande för platsen
Ett ökat distansarbete för delar av befolkningen kan ge effekter på bostadsmarknaden och
miljön. Detta kan i än större utsträckning än tidigare medföra en utflyttning från storstäderna
till kranskommunerna runtom, vilket skulle kunna innebära ytterligare befolkningstillväxt för
Alingsås, även om den trenden funnits för kommunens del innan Coronapandemin kom och
medförde omfattande distansarbete. Framför allt barnfamiljer och högutbildade flyttar ut från
storstäderna till förmån för större boyta till lägre pris och enklare livspussel. 11 Trenden kan
medföra ett eventuellt ökat underlag för rekrytering på den lokala arbetsmarknaden för
exempelvis specialisttjänster, då de kan erbjudas att inte behöva fysiskt närvara på arbetsplatsen under hela arbetstiden.
Platsens attraktivitet
Människor väljer en plats att bo på efter livsfas och livsstil. Flyttmönster ser olika ut för unga
som flyttar till studier, för barnfamiljer som söker hantera livspusslet på ett bra sätt och för
de lite äldre med utflugna barn. Även livsstilen spelar roll i val av boendeplats, till skillnad
från arbetslivet upplevs fritiden i hög grad som meningsskapande för individen. Trenden
med att arbetet tappar som meningsskapare är tydlig och går över alla generationer. Endast
en femtedel av alla flyttar i Sverige beror på ett nytt arbete. I detta blir platsens attraktivitet
och olika egenskaper allt viktigare för var människor väljer att bo. Kairos Future framhåller
vikten av att ha koll på vad som lockar olika människor vid val av boendeplats för alla som
vill locka invånare genom att kommunicera om platsens goda sidor.12
Digitaliseringen driver utvecklingen
Som med så mycket annat är den digitala revolutionen både pådrivande och drivs av trenden
om platsens förändrade betydelse för människor. Ett exempel är den växande e-handeln
som ställer krav på bland annat paketutlämning men tömmer många stadskärnor på butiker.
Möjligheten till en mer flexibel arbetsplats ställer dock också krav på tillgång till fungerande
IT-infrastruktur för människor i deras hem och utmanar det traditionella ledarskapet och
organiseringen när delar av medarbetargruppen arbetar på distans. Alingsås kommun är en
utpendlingskommun, vilket innebär att fler personer pendlar till kringliggande kommuner för

11
12
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arbete, jämfört med hur många som pendlar in till Alingsås för arbete. Nästan dubbelt så
många personer pendlar ut från kommunen jämfört med in. Om den fysiska arbetsplatsens
roll ändras och fler arbetar på distans kan det påverka hur många människor som befinner
sig i kommunen under dagtid, vilket kan vara positivt för exempelvis näringslivet i Alingsås.
Den större utpendlingen skulle kunna ha en negativ påverkan på kommunens
kompetensförsörjning, men utpendlarna är också en möjlighet för kommunen som
potentiella framtida medarbetare.

Så kan Alingsås kommun möta förändrade attityder kring
platsbundenhet
- Dra nytta av och marknadsför platsen Alingsås i samarbete med andra
När kommunen ska konkurrera om medborgare och medarbetare är det av vikt att förstå
vad som driver människor att flytta på sig, både i arbetslivet och i livet i allmänhet. Vi vet att
människor väljer plats utifrån många olika parametrar, och att jobbet inte är den viktigaste
frågan. Platsens kvaliteter är mer avgörande för var människor väljer att bo. Alingsås har
många styrkor att lyfta fram, och bör kartlägga vilka de är och hur de kan kommuniceras och
användas på bästa sätt. I och med utökad möjlighet till distansarbete samt tillgång till
infrastruktur som medger pendling, kan kommunen även optimera samarbetet med
närliggande kommuner för att attrahera medborgare eller medarbetare, den ena kommunen
kanske har jobbet att erbjuda medan den andra den livsmiljö som eftersöks.13

- Dra nytta av platsattraktivitetens roll i kompetensförsörjning och för kommunens
möjliga befolkningstillväxt
Att vara en attraktiv plats att leva och bo på är en lagsport mellan kommunen och näringslivet
som tillsammans utgör ett arbetsmarknadsnätverk. Det är viktigt att parterna i nätverket
gemensamt arbetar för att lyfta styrkorna med Alingsås och kompletterar varandra i arbetet
med platsutveckling. Människors olika livsfaser påverkar vad som upplevs som attraktivt
med en plats. Kommunen kan kartlägga och kommunicera platsens styrkor och kvaliteter på
ett tydligare sätt tillsammans med det lokala näringslivet för att attrahera nya invånare och
potentiella medarbetare, till både lokala företag och till kommunen.

13
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Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
Klimatförändringarna i världen och i Sverige är en av vår tids största ödesfrågor. Effekterna
av dem påverkar allt liv på jorden och tilltar hela tiden. Både nuvarande och framtida
generationer av människor påverkas av klimat- och miljöförändringarna, även på det lokala
planet. För Alingsås finns flera kännbara konsekvenser kopplat till exempelvis extrema
väderhändelser och deras effekter.
Kommunen kan vara en aktiv aktör i att förebygga och verka för nödvändiga
beteendeförändringar bland invånare och verksamma i kommunen, och se till att minimera
miljöpåverkan i den egna organisationen genom att skapa kvalitet och service till invånare
och andra med så liten miljöpåverkan som möjligt. Utifrån redan pågående miljöförändringar
är det även viktigt för kommunen att anpassa den egna organisationen till att möta de
konsekvenser klimatförändringarna bär med sig, organisationen arbetar därför aktivt med
att ta fram anpassningsåtgärder.
Alingsås står bakom FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030. Hållbarhetsarbetet är
prioriterat genom beslut fattat i kommunfullmäktige som beskriver hur kommunen ska arbeta
för att den ska utvecklas på ett hållbart sätt och kunna bidra till de globala målen på ett lokalt
plan.14
Hållbarhet som konkurrensmedel
En marknad med nya affärsmodeller växer fram i takt med klimatförändringarna. Stora delar
av näringslivet har en hög ambition inom området. Företag fokuserade på delningsekonomi
etableras, där människor hyr, lånar och delar varor och tjänster med varandra. Fossilfria
investeringar och lån är ett annat exempel på hur organisationer förändrar sig på ett både
klimatsmart och ekonomiskt sätt. Kommuner arbetar mer eller mindre aktivt för att stödja
och följa utvecklingen.15 I Alingsås finns flera liknande exempel i form av exempelvis cirkulär
hantering av möbler och en hållbar investeringsportfölj. Förändrade värderingar i
klimatfrågan syns även i att människor i många fall vill bo på platser och arbeta i
organisationer som har ett tydligt miljöfokus och på allvar arbetar för att minska vår
klimatpåverkan och utsläpp.
Klimatomställningen driver utveckling
En snabb teknikutveckling kombinerat med behovet av att hantera utmaningar relaterade
till klimatomställningen ställer krav på förmågan att utforma tekniska möjligheter utan att
ytterligare belasta miljön eller andra samhällsfunktioner. Utmaningar som uppstår till följd
av klimatomställningar är exempelvis elektrifiering som krävs vid omställning till fossilfria
energisystem. Ett annat exempel är råvaruutvinning och utbyggt vindkraft som påverkar
omgivningen och skapar samverkansutmaningar och kan ge upphov till intressekonflikter.
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Så kan Alingsås kommun arbeta för att öka takten i
hållbarhetsarbetet och bli konkurrenskraftiga i frågan
-Fokusera på och utöka strategisk hållbar upphandling
Kommunens inköp och upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå uppsatta mål, så även
ur ett klimatperspektiv. Kommunen betalar sammanlagt stora summor pengar till olika
leverantörer årligen inom en rad områden, där det också finns möjlighet att styra mot och
påverka på ett hållbart sätt. Genom att arbeta strategiskt med hållbar upphandling kan
kommunen påverka leverantörer, och på så vis även lokalsamhället, att göra hållbara val.
Kommunen kan på detta sätt i större utsträckning ta ansvar och generera positiva effekter i
samhället, så som minimerade skador på miljön och bra arbetsvillkor för alla. Detta görs i
viss utsträckning redan idag, genom att bland annat ställa krav på närproducerad och
ekologisk kost till barn och elever i skolan och för mat till äldre inom äldreomsorgen.
Kommunen som helhet skulle gynnas av att organisationen får bättre kunskap om hur
hållbara upphandlingar kan genomföras och av att reda ut eventuella målkonflikter mellan
ekonomiska incitament och klimatvänliga alternativ.
-Ställningstagande och profilering mot hållbarhet som konkurrensmedel
Utsläppen har tidigare år minskat något både i Sverige och i Alingsås, men behöver minska
mer omfattande för att klara de nivåer som satts upp i exempelvis Parisavtalet. Att ställa om
till en klimatvänlig och hållbar verksamhet är kritiskt för alla organisationer. Kommunen kan
ha ett särskilt ansvar för detta och verka för beteendeförändringar i omvärlden. I större
utsträckning än tidigare kan vi se en värdeförändring där organisationer med ett aktivt
hållbarhetsarbete och fokus har en konkurrensfördel i att attrahera arbetskraft. För Alingsås
del skulle ett tydligare ställningstagande och profilering mot hållbarhet, förutom att vara
nödvändiga steg mot ett bättre klimat, också kunna innebära en konkurrensfördel i både
rekrytering och vad gäller attraktiviteten till platsen Alingsås. I en granskning gjord av PwC
framhålls att kommuner som arbetar framgångsrikt med frågan är tydliga i sitt
ställningstagande om vad hållbarhet innebär och hur kommunen arbetar med det,
hållbarhetsmål finns framtagna med tillhörande indikatorer i styrande dokument, som följs
upp löpande.16
-Styra med och utbilda kring Agenda 2030
För att säkra kommunens nutida och framtida åtaganden i klimat- och miljöfrågor krävs en
god och ändamålsenlig hållbarhetsstyrning. Kommunen behöver definiera ett hållbarhetsarbete som riktar sig mot utmaningar både på kort och lång sikt. Liksom i andra delar av
kommunens målstyrning är det viktigt att definiera mål och mäta resultat för att kunna skilja
framgångar från misslyckanden och skapa ett lärande i organisationen. Kommunen har ställt
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sig bakom de 17 globala målen, Agenda 2030. För att den ska bli en del av kommunens
utveckling krävs enligt SKR att den blir en integrerad del i det övergripande styr- och
ledningssystemet. Den behöver i detta syfte tydligt förankras i kommunledningen och
förvaltningsledningar.17 Sedan något år tillbaka pågår ett arbete i kommunen med att matcha
nämndernas budgetmål mot målen i Agenda 2030. Att koppla ihop de egna målen med de
globala målen innebär inte i sig att styrningen blir mer ändamålsenlig, men den bidrar till
transparens för kommuninvånarna och andra och möjliggör en bedömning av hur
kommunen arbetar för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Kommunen kan stärka
arbetet genom exempelvis interna utbildningsinsatser för att öka medvetandet och
ytterligare integrering av Agenda 2030 i kommunens styrning och ledning.

17
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Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
Sveriges offentliga institutioner har under lång tid kännetecknats av principer om
rättssäkerhet, transparens, opartiskhet och likabehandling. Förtroendet för det offentliga har
varit och är högt, som ett resultat av en robust förvaltning. På senare år har dock mer
omfattande fusk och oegentligheter uppdagats i olika fall. Brottsligheten mot kommuner tar
sig olika uttryck, det kan handla om enskilda som beviljas bistånd på felaktiga uppgifter och
om brott som begås av företag och föreningar inom ramen för föreningsbidrag eller
upphandlingar som kommuner gör.18 Många fall har fått medialt intresse, där flera varit delar
av en organiserad brottslighet som tillskansat sig stora summor från den offentliga sektorn.
Förutom att det drabbar enskilda och hjälper till att finansiera annan organiserad brottslighet,
så riskerar det i förlängningen att urholka människors förtroende till samhälleliga
institutioner.
Tjänstemannaideal och otillåten påverkan
Kraven på ett etiskt förhållningssätt inom offentliga organisationer ökar, bland annat som en
konsekvens av den mediala uppmärksamheten kring större brottshärvor. Frågor och krav
om objektivitet, opartiskhet och värdegrund får ett allt större fokus då ämbetsmannaidealet
betonas på nytt. Den offentliga sektorn, däribland kommuner, har på senare tid ökat
kunskaperna om och åtgärderna mot att förebygga och avslöja välfärdsbrottslighet.
I den senaste av Polismyndighetens årliga lägesbilder över den organiserade brottsligheten
framhålls förekomsten av otillåten påverkan som en allvarlig sårbarhet hos myndigheterna.
Påverkansförsöken ser olika ut och kan innefatta direkta hot, trakasserier och mutor, men
också att myndighetspersonal exempelvis förtalas och hängs ut på sociala medier, vilket
ökar risken för självcensur.19

Så kan Alingsås kommun arbeta för att motverka och avslöja
välfärdsbrottslighet
- Arbeta för och skapa balans mellan stärkt, smart kontroll och tillit
Alingsås kommun har hittills varit relativt förskonade från den organiserade brottsligheten.
Det innebär dock inte att kommunen varit förskonade från välfärdsbrottslighet från enskilda,
företag eller andra. Kommunens utmaning består i att stärka uppföljning och kontroll
tillräckligt, utan att det medför onödig administration och motverkar nödvändig tillit mellan
organisationen och de som är i kontakt med den i olika sammanhang. Kommunen har relativt
nyligen via revision rekommenderats att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare
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som utför kommunal verksamhet. En ökad kännedom och kontroll kan vara nödvändig för
att upptäcka korruption, fusk och oegentligheter, samtidigt finns en risk att politiska krav på
åtgärder och medialt tryck påverkar de som har rätt till stöd på ett negativt sätt.
Det finns också en inneboende konflikt mellan god service och kontroll. Många kommuner
bedriver utvecklingsarbete med målsättningen om korta handläggningstider och att
effektivisera processerna, till exempel genom automatisering av välfärdstjänster. Kraven på
kontroll behöver därmed balanseras mot kravet på att ärenden ska handläggas snabbt och
enkelt.
-Utbilda kring och utveckla rutiner för att upptäcka och motverka brottslighet och
otillåten påverkan
Utbildning och rutiner är nödvändiga för att ha möjlighet att upptäcka och avslöja brottslighet,
men också för att stötta medarbetare som blir utsatta för påtryckningar eller hot. Behov finns
av att utveckla verktyg, struktur och samordning kring välfärdsbrottslighet för att möjliggöra
upptäckt av fusk. I en studie av SKR framkommer att arbetet ofta drivs av enskilda personer
och att det ofta saknas systematik för att omhänderta ärendena när de väl upptäcks. I vissa
kommuner finns särskilda handläggare för att upptäcka fusk genom felaktiga utbetalningar
eller för att följa upp kommunens avtal.20 Kommunen kan även arbeta för att förebygga
välfärdsbrott, där ett viktigt verktyg är att göra riskanalyser för att identifiera svagheter i
organisationen och verksamheten. För att förebygga otillåten påverkan är en av de viktigaste
åtgärderna att våga lyfta ämnet och prata om det på arbetsplatserna, för att förebygga
tystnadskultur och för att synliggöra och medvetandegöra problemets omfattning och hur
det tar sig uttryck. SKR lyfter vikten av att integrera arbetet mot otillåten påverkan i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.21 En möjlig insats är att lyfta olika teman inom området på
arbetsplatsträffar i hela kommunen, som en del i ett årshjul. Att utbilda politiker inom området
är också viktigt eftersom även de utsätts för påtryckningar och hot och för att
medvetandegöra politiker om hur det tar sig uttryck inom förvaltningen.
-Utveckla former för stärkt myndighetssamverkan
Sedan 2008 har myndighetssamverkan bedrivits mellan tolv myndigheter mot organiserad
brottslighet. Myndigheterna har via samverkansprojektet skapat en gemensam struktur för
att fatta beslut om och genomföra operativa insatser på nationell och regional nivå. Ett
liknande projekt för kommuner, Municipal, startades igång under 2021 med fem
pilotkommuner i syfte att öka kunskapen och stärka kommuners förmåga att bekämpa
välfärdsbrottslighet. Ambitionen med projektet är att sprida erfarenheterna till andra
kommuner, något som Alingsås kommer kunna ta del av. Kommunen behöver samverka
och förbättra informationsflöden både internt mellan förvaltningar och externt med
myndigheter, andra kommuner samt förenings- och näringsliv i syfte att förebygga och
upptäcka brottslighet och otillbörlig påverkan.
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Ökad polarisering och utsatthet samt tillitens
betydelse
Utsatthet tar sig en mängd olika uttryck i vårt samhälle. Socioekonomisk utsatthet handlar
ofta om att vissa grupper har lägre inkomst, vilket ofta också får påverkan på en rad andra
faktorer i en persons liv, som t.ex. sämre skolresultat och sämre hälsa. Traditionellt sett är
Sverige ett land som toppar listor över jämställdhet, social välfärd och levnadsstandard.
Många i Sverige har under de senaste decennierna fått det avsevärt bättre ekonomiskt och
en majoritet är nöjda med sina liv. Samtidigt syns en ökad polarisering i samhället som tar
sig uttryck både i ekonomiska, sociala och åsiktsmässiga termer. Den ökade bostadssegregationen har ytterligare stärkt skillnaderna i människors levnadsvillkor. Skillnader syns
både inom och mellan kommuner vad gäller exempelvis arbetslöshet, hälsa, skolresultat,
valdeltagande och upplevd trygghet. Utanförskap och utsatthet leder ofta till en ökad
polarisering mellan människor. Ett visst mått av polarisering kan vara nödvändigt för en väl
fungerande demokrati, men vid en viss nivå riskerar den att vara skadlig och öka misstron
människor emellan och minska tilliten till samhället överlag.22
Utsatthet i Alingsås
I Sverige finns fortfarande en relativt jämlik inkomstfördelning, men skillnaderna mellan rika
och fattiga ökar. Segregationen i Sverige har ökat kraftigt de senaste decennierna och
barnfattigdomen ökar.23 En majoritet av invånarna i Alingsås har dock goda
socioekonomiska förutsättningar. Arbetslösheten är relativt låg, andelen ekonomiskt utsatta
barn och äldre är låg, skolresultaten är goda och den upplevda tryggheten är relativt hög.
Bostadsområdena i Alingsås är inte tydligt segregerade på det sätt som syns i vissa andra
kommuner. Det finns dock utsatta individer och familjer i Alingsås, som lever under sämre
socioekonomiska förutsättningar. Bland barn lever 4,5 procent i ekonomiskt utsatta hushåll
och av äldre över 65 år lever 11,4 procent i ekonomisk utsatthet. Det finns därmed goda skäl
att arbeta för att motverka en utveckling som leder till ökad utsatthet och polarisering.
En av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att motverka framtida utsatthet och
marginalisering är en lyckad skolgång. För att uppnå detta för samtliga elever krävs
samordnade insatser från skola och övriga delar av kommunen i syfte att öka människors
möjlighet till goda och likvärdiga livschanser.
Det digitala utanförskapet är en annan form av utanförskap. Många av samhällets tjänster
kräver idag digitala metoder för att beredas tillgång, varpå de som sällan eller aldrig
använder digitala tjänster riskerar att hamna utanför. Den aktuella gruppen är jämförelsevis

Vägval för framtiden 4, SKR
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liten, men den är sammankopplad med socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå,
inkomst och ålder. De lättillgängliga kontaktytor som finns med kommunen, som exempelvis
biblioteket, märker av denna utveckling och får hjälpa människor med behov av stöd att
navigera sig i den digitala världen.
Tillitens betydelse
Tillit och socialt kapital är grundläggande i samhället för både ekonomisk utveckling och
offentlig välfärd. Ett samhälle med hög tillit har låga transaktionskostnader, något som ökar
dynamiken i ekonomin. Inom forskningen är sambandet väl dokumenterat mellan hög tillit
och indikatorer som låg kriminalitet, god hälsa, hög grad av trygghet och uppskattad lycka.
Tillit är mellanmänskligt och skapas i individens samspel med andra människor, men tillit
skapas också i mötet mellan individer och samhällets institutioner. I ett tillitsfullt samhälle
tenderar de båda delarna hänga ihop, finns det en hög mellanmänsklig tillit finns det
generellt sett också en hög tillit till samhällets institutioner, dvs. tillit till att offentliga
organisationer, deras anställda och företrädare agerar hederligt och opartiskt. I ett samhälle
som präglas av låg tillit är situationen den omvända.24
Sverige och övriga Norden är några av världens mest tillitsfulla länder och har varit under
en lång tid. De senaste åren syns dock en något minskad tillit bland unga och bland män.
Ett mått som brukar användas i sammanhanget är andel personer som saknar tillit till andra
människor. I Alingsås, liksom i genomsnittet för alla kommuner, ökar andelen av
befolkningen som saknar tillit till andra människor över tid. Sedan 2014 kan en mer markant
ökning synas bland Alingsåsare. Från att ha haft en högre tillit bland invånare än i
genomsnitt så ligger nu Alingsås ungefär på ett genomsnitt för Sverige.

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%), Kolada

I tider då tilliten bland befolkningen minskar är det än viktigare att samhällets institutioner
och offentliga organisationer lever upp till vad invånare ska kunna förvänta sig av dem.
Agerandet från politiska företrädare, myndighetsutövare och ledarskapet i organisationer blir
än mer avgörande för hur tilliten i samhället utvecklas.

24

Vägval för framtiden 4, SKR

Omvärldsanalys för Alingsås kommun

21
Sida 266 av 607

Tilliten är viktig inte minst för en rad högaktuella företeelser i vårt samhälle, som den sociala
dimensionen inom hållbar utveckling, för tilliten till den kommunala organisationen och dess
uppdrag och för förmågan att samverka över organisations- och avdelningsgränser.

Så kan Alingsås kommun arbeta för att motverka polarisering och
utsatthet och öka tilliten
- Arbeta strategiskt mot bostadssegregering och en god boendemiljö
Ett väl planerat bostadsbyggande kan motverka segregering och polarisering i samhället,
som riskerar att minska tryggheten och tilliten till andra människor. Genom
samhällsplanering och bostadsbyggande som skapar mötesplatser mellan människor och
ökar tryggheten i utomhusmiljöerna kan det sociala kapitalet och tilliten i kommunen öka.
Bra mötesplatser möjliggör att människor från olika grupper kan mötas på arenor där de
annars inte hade träffats. Bostadsområden kan behöva en mer blandad bebyggelse.
Känslan av utsatthet ökar när mötesplatser saknas eller är eftersatta i mer socialt utsatta
områden. Det är därför viktigt att rusta upp områden som upplevs som otrygga, hålla efter
dem och involvera samt engagera de boende i frågan om deras boendemiljö.
-Samverkan med och närvaro av andra samhällsfunktioner
Kommunen ser ett behov av en tydlig och utökad samverkan mellan aktörer som kan
påverka polarisering och minskad tillit i positiv riktning. Både resurser, tid och engagemang
kommer att krävas för att möta denna typ av utmaning. En ökad vuxennärvaro i samhället
lyfts som en möjlig lösning. Möten behöver ske mellan olika grupper i syfte att öka den
ömsesidiga förståelsen. Möten behöver också ske mellan samhällsaktörer som kommunen,
polisen, statliga myndigheter och invånarna i syfte att skapa dialog och förtroende.
-Dra nytta av samverkan med föreningsliv och skapa mötesplatser
I många kommuner ökar intresset för samverkan i form av dialoger och överenskommelser
med civilsamhället. Relationerna blir allt mer ömsesidiga och har visat sig påverka även
relationen med föreningar och andra organisationer. Ett starkt civilsamhälle påverkar tilliten
även bland de som inte själva är medlemmar i föreningar. Kommunen och det lokala
närings- och föreningslivet har mycket att vinna på att samarbeta. Kommunen kan skapa
tillit mellan parterna genom en god service, effektiv och rättssäker myndighetsutövning, ett
bra företagsklimat och genom att främja entreprenörskap. Tilliten kan ytterligare gynnas av
att närings- och föreningslivet är öppna för samverkansinitiativ från kommunen samt utövar
ett socialt entreprenörskap och visar intresse för att gemensamt lösa lokala frågor.
Kommunen kan också skapa arenor där olika grupper kan mötas och skapa ömsesidig
respekt och förståelse.25
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-En stärkt och god dialog och delaktighet
Kommunen behöver fortsätta att utveckla den lokala demokratin. För att stärka tilltron till
samhällets institutioner behöver kommunen erbjuda invånarna tillgång till information på ett
transparent sätt och bereda möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunens
verksamheter. Ett tydligt tecken på att dialog och delaktighet i allt större utsträckning är ett
krav på verksamheterna är att brukare, kunder och invånare vill vara med och påverka. Detta
hörsammas idag med exempelvis brukarråd, näringslivsråd, elevråd mm., inom flera olika
verksamheter inom kommunen. Behov finns av att vidga dialogen med invånarna. Att föra
dialog med medborgarna i ett samhälle där tilliten politiker och offentliga institutioner minskar
samtidigt som kraven på välfärdstjänsterna ökar, blir allt viktigare.26
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Minskat lokalt och regionalt
handlingsutrymme
På senare tid har röster höjts på både politisk nivå och inom mediedebatten för en ökad
centralisering av kommunal och regional verksamhet. Anledningarna till detta kan vara flera,
bland annat att medborgare anser att det är viktigt med likvärdig välfärd över hela landet och
i det avseendet kan staten uppfattas som en bättre garant för likvärdighet. Debatten har
även fått större uppmärksamhet med anledning av Coronapandemin, då frågan väckts inom
bland annat tillgång till likvärdig vård. Centraliseringen förs ofta fram som en lösning på
komplexa samhälls- och välfärdsfrågor. Samtidigt vill medborgarna ha möjlighet att påverka
välfärden lokalt. Genom det lokala självstyret finns utrymme för lokala anpassningar och
lösningar som identifierats utifrån lokala förutsättningar. Genom den ökade detaljstyrningen
finns en risk att resurserna leds fel och effektiviseringsmöjligheterna minskar.27
Utmaningarna med ökad statlig styrning
Den statliga styrningen av kommuner ökar över tid, och fortsätter att öka trots att en ökad
samsyn kring problemen med statlig detaljstyrning.28 Detta syns inte bara i ökningen av
riktade statsbidrag och satsningar, utan även i utökad lagstiftning inom olika områden.
Riskerna med den ökade styrningen är förutom ett minskat lokalt demokratiskt
handlingsutrymme också att det är resurskrävande för organisationen och att styrningens
avsändare är otydlig. Otydligheten består dels i att det kan finas olika krav och reglering
beroende på om exempelvis en väg är statligt eller kommunalt ägd, men den består också i
att invånare och andra inte har kunskap eller förståelse för vad som är statlig styrning och
vad som är kommunal styrning. Detta gör att ansvarsutkrävande kan bli svårt, men också
att det politiska uppdraget försvåras och kräver tydlig kommunikation i frågan för att
undkomma kritik som riktas mot frågor utanför det egna mandatet.
Den statliga, särskilt riktade, styrningen i form av statsbidrag är både resurskrävande och
kräver att kommunen har den kompetens och tid som krävs att tolka, förstå och agera på
den styrning som kommer. Görs inte detta riskerar kommunen både att tappa intäkter men
också att utsättas för kritik eller påföljder om t.ex. regelverk inte följs. De verksamheter som
i stor utsträckning präglas av statlig styrning arbetar redan idag till stor del med verkställande
av beslut som fattats på annan nivå än kommunal, vilket riskerar att i förlängningen urvattna
det kommunala självstyret.
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Så kan Alingsås kommun arbeta för att hantera den ökade statliga
och överstatliga styrningen
-Utveckla och säkerställ kompetens kring statlig styrning och statsbidrag
Kommunen behöver genom kompetensutveckling och avsatt arbetstid identifiera den ram
som kommunen är självstyrande inom och inte, inom olika verksamheter. För små och
medelstora kommuner kan det vara en utmaning att ha tillräcklig koll på nya regelverk och
statlig styrning i form av statsbidrag; hur dessa ska tolkas, rekvireras och återredovisas. Det
är viktigt att säkerställd kompetens finns inom organisationen för att identifiera kommunens
ramverk och sprida kunskapen internt. Inom den ramen bör kommunen sedan till fullo nyttja
de handlingsmöjligheter som finns.
-Agera som en öppen och transparent kommun
För att stävja utvecklingen mot ett ökat statligt styre över kommuner behöver invånare känna
tilltro till den lokala förmågan att ha bäst lösningar på lokala verksamheter och frågor.
Kommunen behöver sköta sina angelägenheter på ett öppet och transparent sätt och
därigenom visa att verksamheten sköts på ett hederligt och korrekt sätt. Kommunen kan på
ett öppet sätt redovisa resultat och kvalitet i olika verksamheter och beskriva
utvecklingsområden och hur de planeras att förbättras. En öppen dialog med invånarna om
kommunens verksamhet och resultat kan öka tilliten till den kommunala organisationen och
förmågan, och stävja opinionsutvecklingen om förstatligande av kommunal verksamhet.
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Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet
Ibland inträffar oförutsedda händelser som får stor påverkan i hela samhället eller hela
kommunen. Exemplet som ligger närmst tillhands är Coronapandemin och dess avtryck i
världen och i Sverige, och som medfört och fortsätter medföra förändringar i samhället. En
sådan händelse uppmärksammar oss på samhällets sårbarhet. Andra samhällsförändrande
skeenden som klimatförändringar, krig och terrorism bidrar också till insikten om att
samhällets sårbarhet har ökat och att vi behöver rusta oss bättre för framtida kriser.
Kommunen behöver anpassas till ett förändrat klimat
Pågående klimatförändringar kräver att kommunen arbetar förebyggande för att motverka
kommande klimatförändringar, och anpassande för att hantera de klimatförändringar som
redan skett. Extrem torka och extrema regn de senaste åren har varit tydliga exempel på
effekter av ett förändrat klimat. Prognosen för framtiden visar att södra Sverige kommer bli
varmare framöver. Infrastruktur, bebyggelse och tekniska försörjningssystem behöver
anpassas till att kunna klara av extrema väderhändelser.29
Kommunens samlade krisberedskap är viktig
Att stå bättre rustad inför kriser har också uppmärksammats i ökad utsträckning de senaste
åren, inte minst med anledning av pandemin. Kommunen behöver säkerställa att bland
annat dricksvattenförsörjning, energiförsörjning och vård- och omsorg är tillräckligt rustade
inför en möjlig kommande kris. Kommuner och regioner har på så vis ett stort ansvar i
Sveriges civilförsvar. Krisberedskap i form av motståndskraft mot cyberhot är också en
aktuell fråga. Nyligen uppkomna händelser i bl.a. Kalix kommun aktualiserade frågan i
kommuner runt om i Sverige, då stora störningar i IT-miljön orsakades. Från 2022 har en
myndighet för psykologiskt försvar inrättats och ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter.
Kommunen behöver utveckla sin förmåga att förebygga och hantera cyberhot.30 Alingsås
kommun liksom andra kommuner riskerar i allt högre utsträckning utsättas på ransomwareoch phisingattacker som kan slå ut delar av eller hela verksamheten. Kommunen behöver
förbättra sin motståndskraft mot den typen av attacker.

Så kan Alingsås möta en utökad sårbarhet i samhället
-Bättre intern och extern samverkan för att skapa en robust organisation
Coronapandemin medförde en ökad krisberedskap, en krisledningsorganisation och
stabsfunktion skapades i kommun för att hantera pågående och kommande kriser.
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Pandemin belyste hur många organisationer inte var organisatoriskt rustade för att på ett
bra sätt hantera en samhällsförändrande kris som påverkade hela kommunen och det
kringliggande samhället. Kommunen bör fortsätta utveckla både interna och externa
samverkansformer för att på bästa sätt rusta kommunen för att kunna leda en verksamhet
under pågående kriser.
-Fortsatt och intensifierad säkerhets- och kontinuitetsplanering
Kommunen behöver identifiera sårbarheter i organisationen som kan utnyttjas eller slås ut i
händelse av kris. Kommunen har påbörjat arbete för att säkerställa ersättningssystem i
händelse av driftavbrott. Detta arbete behöver fortsätta att utvecklas framöver. Ett arbete för
kontinuitetsplanering pågår också i kommunen, där arbetet är i en uppstartsfas och behöver
fortsätta. Här ingår också kommunens arbete med att säkra informationssäkerhet och
förebygga exempelvis cyberattacker mot kommunen. Arbetet pågår och återfinns bland
annat i kommunens digitala handlingsplan, där det också framgår att arbetet ständigt
behöver utvecklas och fortsätta.
-Prioritera frågan om kommande klimatförändringar
Nödvändig beredskap och anpassningar kommer behöva ske i kommunen utifrån
kommande klimatutmaningar. Alingsås skulle kunna prioritera arbetet genom att utbilda
berörda verksamheter i frågor dels kring beredskap och anpassning men även för att
engagera i det förebyggande arbetet. En klimatstrategi som tar ett helhetsgrepp kring
klimatfrågan är under framtagande och innehåller mål fram till 2030 både för att begränsa
klimatpåverkan och för att klimatanpassa Alingsås kommun. Strategin förväntas bli ett
användbart paraply för det strategiska arbetet framåt.
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Komplexa samhällsutmaningar kräver nya
arbetssätt
Samhällets komplexitet ökar hela tiden i takt med globalisering och en snabbt föränderlig
omvärld. För att hantera dessa samhällsutmaningar där ingen organisation är ensamt
ansvarig och där flera behöver ta ansvar i samma fråga, krävs nya arbetssätt och lösningar.
En rad exempel på denna typ av utmaning finns, såsom det gemensamma ansvaret för vårt
klimat och Agenda 2030, att motverka utanförskap och utsatthet samt den nyligen hanterade
Coronapandemin. Kommunen behöver samverka med andra för att möta utmaningar i
organisatoriska mellanrum där full rådighet saknas.
Denna avslutande trendspaning är i mångt och mycket en lösningsorienterad trend, som
bidrar till lösningar av övriga trender – de komplexa samhällsutmaningarna - ovan.
Samverkan är en lösning på många problem, men det är ingen universallösning på alla
komplexa utmaningar kommunen ställs inför. Samverkan kan bli ett trubbigt verktyg som
också kan medföra risk för ökad administration och otydlig ansvarsfördelning. Frågor om
vem som leder samverkan och hur ansvaret ska fördelas behöver lösas. En annan utmaning
är att förståelsen och tilliten mellan organisationer initialt kan saknas. Utrymme för dialog
och vilja att pröva nya gemensamma lösningar behöver finnas. Trots svårigheterna bedömer
flera forskare att den traditionella styrningen behöver kompletteras med systemkunskap i
den omvärld vi verkar i.31 Vi riskerar annars fastlåsning i samhällsavgörande frågor.
Kommunen behöver också utveckla den interna samverkan och förmågan att arbeta i
process runt individer och frågor. Organisationen behöver byggas för att främja detta och
klara av förändrade förutsättningar.
Det kommunala uppdraget kan delas in i tre delar
Utifrån ett medborgarperspektiv kan kommunens uppdrag delas in i ett serviceuppdrag, ett
demokratiuppdrag och ett samhällsutvecklaruppdrag. Alla uppdrag medför i olika
utsträckning ett behov av samverkan med andra aktörer. Serviceuppdraget innebär att
kommunen ansvarar för invånarnas utbildning, omsorg, trygghet mm., och är en väsentlig
del i ett hållbart välfärdssamhälle. Uppdraget utförs i egen regi, genom privat utförare eller
genom samverkan mellan kommuner.
Demokratiuppdraget handlar om att kommunens förtroendevalda tillvaratar alla invånares
intressen genom att låta de få inflytande i allmänna val och genom dialoger under
mandatperioden. Att kunna hantera större utmaningar som på olika sätt berör medborgarna
är också en roll som förtroendevalda behöver axla. Att vilja förändra samhällsutvecklingen
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även inom områden kommunen inte har full rådighet kan stärka tilltron till förtroendevalda
och till demokratin.
Samhällsutvecklaruppdraget handlar om att utveckla det geografiska området, något som
kommunen inte har egen rådighet över. Detta uppdrag behöver utföras i samverkan med
andra aktörer som verkar i området. Det kan vara statliga myndigheter, så som
Länsstyrelsen och Polisen, men också andra kommuner, företag och civilsamhälle.
Komplexa samhällsutmaningar är ofta större problem och utmaningar som kräver större
insatser från flera aktörer. Kommuner bör axla en ledarroll i dessa utmaningar av flera olika
skäl, som t.ex. det kommunala självstyret, kommunorganisationens bredd, omfattning och
välfärdsuppdrag och kommunens planmonopol.32

De tre kommunala uppdragen, bild från SKR

Organisera, styra och leda i samverkan
SKR har identifierat tre huvudsakliga områden som behöver övervägas och avgöras för en
lyckad samverkan; stegen organisera, styra och leda – i samverkan. Att organisera för
samverkan handlar om att klargöra olika ansvar och roller, fatta formella överenskommelser
och avsiktsförklaringar, komma överens om en beslutsprocess och finansiering. Det är
också viktigt att skapa arenor för dialog, uppföljning och analys.
Att styra samverkan innebär att ta fram en gemensam nulägesanalys och problembeskrivning och ta fram gemensamma övergripande och uppföljningsbara mål. Dessa mål
behöver sedan gemensamt följas upp.
För att leda i samverkan behöver tillit finnas mellan parterna och en gemensam samverkanskultur behöver byggas upp. Alla parter behöver ta ett stort ansvar för att bidra till den
gemensamma nyttan. Tid och resurser behöver avsättas för kunskaps- och
erfarenhetsutbyten och aktiviteter, analys och resultat behöver kommuniceras.33
En checklista för dessa aktiviteter har tagits fram i skriften Att hantera komplexa
samhällsutmaningar. Organisera, styra och leda i samverkan.
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Så kan Alingsås kommun hantera och dra nytta av
samverkanstrenden
-Utveckla intern samverkan genom processynsätt
Som kommuninvånare eller verksam i kommunen ska man kunna möta en samlad kommun
och inte själv behöva veta vilka olika avdelningar man behöver vända sig till. Genom att utgå
från invånarens behov och utveckla ett processorienterat synsätt kring denne stärks
kvaliteten i servicen mot invånare och andra. Det kan finnas stora vinster i att undanröja
administrativa hinder genom processorientering, som bland annat medför effektiviseringar
för verksamheten, utöver en bättre service till invånaren.
-Utveckla extern samverkan för att ta ansvar i komplexa och viktiga frågor
Genom tydlig och strukturerad samverkan kan kommunen ta ansvar i frågor som är
nödvändiga men där ensam rådighet och ansvar saknas. Kommunen kan utveckla former
för hur extern samverkan ska bedrivas i syfte att både motverka att individer faller mellan
stolar då kommun, region och stat har delat ansvar i frågor, och i komplexa samhällsfrågor
där kommunen är lämpad att ta ledarrollen. En utvecklad och överenskommen struktur för
samverkan där tydlig ansvarsfördelning finns kan motverka ovilja och otrygghet i samverkan
och istället bidra till nödvändiga värden som flexibilitet och mod att prova nya metoder och
tillvägagångssätt.
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Datum:
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Diarienr:

2022-05-16
Kristine Bayard

Kommunstyrelsen

2021.626 KS

Antagande av detaljplan för Alingsås, Bostäder och
genomfartsgata vid 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.
Detaljplanens bestämmelser ger en flexibilitet när det gäller vilken typ av hus som är
möjligt att bygga. Uppförande av både friliggande villor och grupphus i form av
parhus, radhus eller kedjehus är tillåtet. 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.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2022 §13 om planprioritering. Uppdraget
att upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.
Ett förslag till detaljplan har först varit föremål för samråd under sommaren 2019 och
därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 1 februari – 22 februari 2022.
Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i Granskningsutlåtande 16 maj 2022 kommenterat de synpunkter som kom in under granskningstiden samt föreslagit revideringar.
Under granskningen inkom yttranden från fyra sakägare och totalt har yttranden från
åtta sakägare inkommit under detaljplanens samråd och granskning. Sju av dessa
har inte tillgodosetts.
Tre sakägare har framfört synpunkter angående den nya bebyggelsen och anser att
grupphus inte ska tillåtas och att bebyggelsen ska sänkas av hänsyn till förlorad
utsikt, ökad insyn och skuggpåverkan. Dessa synpunkter har inte tillgodosetts med
hänvisning till att den negativa påverkan inte kan betraktas som betydande i planoch bygglagens mening samt att förtätning i centrala delar av tätorter, innebärande
bl.a. skymd sikt, skuggning och insyn, är något som man som närboende har att
förvänta sig. Den maximala nockhöjd som föreslås i detaljplanen har tagits fram
genom en avvägning av olika aspekter; dels för att minimera påverkan på utsikt, dels
för att möjliggöra en bra höjdsättning i förhållande till den nya gatan och dels för att
kunna bygga bra bostäder ur ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv. Med
planbestämmelserna kan bostäderna uppföras i 1-2 våningar, beroende på läge. En
solstudie som redovisas i planbeskrivningen visar att den skuggning som de nya
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bostäderna ger upphov till är mycket begränsad.
Tre sakägare har framfört synpunkter angående en infart som tidigare planerades
mellan Kavlåsvägen 23 och 25. Dessa synpunkter har tillgodosetts och lokalgatan
utformas istället som en återvändsgata med vändplats vilket ger en bättre
trafiksituation för gående mot Stadsskogen. En sakägare är negativ till att infarten
tagits bort. En sakägare ifrågasätter den nya genomfartsgatans läge och anser att
befintliga Alfhemsvägen bör byggas om istället. Denna synpunkt tillgodoses inte. En
sakägare är orolig över ökat trafikbuller. En bullerutredning visar att den nya gatan
inte ger upphov till bullernivåer över gällande riktvärden.
Efter granskningen har u-områden i plankartan justerats för att få till en optimal
dagvattenhantering. I planbeskrivningen har solstudien uppdaterats och en
geoteknisk stabilitetsbedömning av de befintliga tomterna inom planområdet har lagts
till. För övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. Förutom
granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av plankarta, planbeskrivning
samt illustrationskarta.
Av planbeskrivningen framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför
någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen.
Planläggningen sker med utökat förfarande eftersom förslaget är av betydande
intresse för allmänheten.
Ekonomisk bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har träffat ett planavtal med Tillväxtavdelningen
angående finansiering av planarbetet. Genomförandet av detaljplanen kommer att
bekostas av kommunen. Ett marköverlåtelseavtal ska skrivas mellan kommunen och
Vattenfall AB som äger delar av den mark som ska övergå till allmän plats.
Förslag till beslut
Förslag till beslut Kommunfullmäktige
Planförslaget antas.
Beslutet ska skickas till

Planenheten (Plankoordinator och Planarkitekt)

Hanna Jonsson
Avdelningschef

Kristine Bayard
Planarkitekt

Hanna Jonsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-16
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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 be ntliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen placeras väster
om de be ntliga bostäderna, nedanför på Kavlås äng. Den nya bebyggelsen bör ses som en komplettering av
den be ntliga varför fristående villor eller grupphus med liknande byggnadsyta och tomtstorlek föreslås att få
byggas här.
I detaljplanen föreslås att den be ntliga 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
kommer att tra kförsörjas med en ny lokalgata som dels ansluter till den nya vägen i norr och Kavlåsvägen i
söder.
Översiktskarta som visar planområdets utbredning.
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Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av era olika skeden. Denna detaljplan tas fram
enligt utökat förfarande.
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.
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.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre veckors
tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas.
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Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet att bygga en ny
genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.
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.
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.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-07 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 era ändringar och kompletterande utredningar och därför har ett nytt uppdrag påbörjats och
planprocessen tas om från början.
Delar av planområdet berörs av en stadsplan från 1971, A 412. Planen anger användningen eldistribution i
norra delen där Vattenfall och Tra kverket har sina be ntliga 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 gällde tidigare stadsplanen A70 från 1939. När stadsplanen A412 togs fram
upphävdes delar av A70 utan att några nya bestämmelser infördes. Det innebär att naturområdet där Kavlåsbäcken rinner samt bostadsfastigheterna Stadsskogen 2:183, 2:183 och 2:192 inte omfattas av någon detaljplan/
stadsplan. Marken omfattas därmed inte av några planbestämmelser.
För kvarteret Banjon gäller tomtindelningsbestämmelser (B 456, laga kraft 1962-09-19). Dessa upphävs för
fastigheten Banjon 6 i och med tillkomsten av denna detaljplan.
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.
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Beﬁntlig bebyggelse längs med Kavlåsvägen

Vattenfalls anläggning till vänster och Kavlås äng till höger

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.

Den be ntliga 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. Intill planområdet, norr om villabebyggelsen
längs med Kavlåsvägen, nns ett gruppboende som drivs av Alingsås kommun.
Inom planområdet nns tre be ntliga bostäder. Syftet med att de ingår i planområdet är att ersätta den gamla
stadsplanen från 1939. I denna detaljplan får de be ntliga bostäderna större exibilitet när det gäller placering
av ny bebyggelse. Stadsplanen som idag gäller för den be ntliga 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.
Vattenfall har en större transformatorstation i kvarteret Gitarren varifrån två markförlagda 130 kV ledningar
sträcker sig söderut genom planområdet. Tra kverket 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
Tra kverket inte längre avser att bygga en ny omformarstation inom de närmsta 20-25 åren.
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 nns heller med på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt
värde som inte inventerats.
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D

Villor

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.

Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.
De arbetsplatser som nns inom planområdet nns inom Vattenfalls och Tra kverkets elanläggningar. Även
gruppbostaden är en arbetsplats.
Närmaste förskola och grundskola nns i Kullingsberg och i Stadsskogen. Stadsskogens skola är i dagsläget
överfull men platser nns på Kullingsbergskolan. På de kommunala förskolorna nns platser kvar men diskussioner om en ny förskola i Stadsskogen pågår med tanke på kommande byggnation i Stadsskogen. Närmaste
livsmedelsbutik nns på Sveagatan, 1,0 km från planområdet. Till stora torget i Alingsås stadskärna är det ca 2
km gång-/ bilväg.

Intill den be ntliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen placeras väster om
de be ntliga bostäderna, på Kavlås äng. Den nya bebyggelsen bör ses som en komplettering av den be ntliga
varför fristående villor eller grupphus med liknande byggnadsyta och tomtstorlek föreslås att få byggas här.
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A
Radhuslänga sett från
två olika riktningar

B
Beﬁntlig bebyggelse
vid Kavlåsvägen

Den nya lokalgatan
med dike på höger sida

C

Färdigt golvnivå minst
40 cm över gatans nivå

Avskärade dike mellan
beﬁntlig och ny bebyggelse

D
Sektionerna visar en genomskärning av den nya bebyggelsen, den nya lokalgatan samt den beﬁntliga bebyggelsen och Kavlåsvägen. Sektion A
visar den nya geomfartsgatan i genomskärning. Se sektionernas utsnitt i kartan till vänster. Den gröna streckade linjen illustrerar markens
nivå innan exploatering. Förkortningen FG står för ”färdigt golv” och höjderna anges i meter över havet.

Detaljplanens planbestämmelser ger en exibilitet 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.
Med hänsyn till de be ntliga bostädernas utsikt begränsas de nya husens nockhöjd till ca 5,5-7,5 meter. Det
innebär att bostäderna kan uppföras i 1-2 våningar eller som 1½-planshus, beroende på läge. 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.
Sektionerna ovan redovisar hur den nya bebyggelsen placeras i förhållande till den be ntliga marknivån och
i förhållande till de be ntliga bostäderna längs med Kavlåsvägen. Det framgår av sektionen att fönsternivån
på de be ntliga 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 be ntliga 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 be ntlig
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
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 be ntlig och ny
bebyggelse och längs med den nya lokalgatan.
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Bebyggelsen i Kavlås har idag ett traditionellt arkitektoniskt formspråk. När nu ny bebyggelse uppförs ska det
vara möjligt att avläsa områdets årsringar, därför lämnas delar av gestaltningen öppen för tolkning och anpassning efter sin tid, men ett par genomgående karaktärsdrag skapar identitet och en sammanhållen
bebyggelse över tid. Utformningsbestämmelser anger att fasader ska utföras i trä, puts eller tegel och takkupor
och frontespiser får utföras till högst en tredjedel av byggnadens fasad. Takvinkeln på huvudbyggnad är
reglerad för att undvika alltför acka tak, minsta tillåtna takvinkel är 23 grader. För att bebyggelsen ska ges ett
”klassiskt” uttryck som efterliknar den be ntliga bebyggelsen i Kavlås anger en planbestämmelse att tak ska
vara sadeltak, mansardtak eller valmat tak samt ha ett minsta takutsprång på 20 cm.
En planbestämmelse anger att taktäckning ska vara takpannor i tegelröd kulör, alternativt falsad plåt
i röd eller grön kulör. Se exempelbilder nedan:

En planbestämmelse anger att fasader i tegel ska utföras i gul alternativt röd kulör och fasader av trä eller puts
ska målas med täckfärg i ljus och mild kulör. Färgpaletten nedan förtydligar vad som avses med ljus och mild
kulör:

NCS 0300-N

NCS 0502-B

NCS 0505-G10Y

NCS 0505-R

NCS 0502-Y

NCS 0502-Y50R

NCS 1500-N

NCS 1502-B

NCS 1005-G80Y

NCS 1510-R

NCS 0520-Y10R

NCS 1010-Y30R

NCS 3000-N

NCS 3010-R90B

NCS 2010-G30Y

NCS 2020-Y90R

NCS 1030-Y10R

NCS 2010-Y30R

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.
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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 nns 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.

Alfhemsvägen, den nuvarande vägen mot Stadsskogen, mellan
järnvägen till vänster och Traﬁkverkets anläggning i kvarteret
Gitarren

När det gäller en- och tvåbostadshus nns 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).
Markplaneringen skall utföras så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå
målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter nns 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.

Den be ntliga 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 era mycket smala partier där era tra kslag
möts. Avståndet mellan väg och järnväg är mindre
än de 10 meter från spårmitt som är rekommenderat
av Tra kverket 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.

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

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

Beﬁntlig gångväg genom skogsområdet till Stadsskogen
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Öster om planområdet passerar Kavlåsvägen som är en lokal bostadsgata som de be ntliga 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 tra k använder Kavlåsvägen som
genomfartsväg till Stadsskogen.
I detaljplanen föreslås att den be ntliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan yttas längre
söderut. Alfhemsvägen kommer istället ansluta till Kavlåsvägen vid den tvärgata som nns mellan adresserna
Kavlåsvägen 5 och 7. Sträckningen nns med i programmet för Norra Stadsskogen 2004, i fördjupning av
översiktsplanen för staden 2008 samt i Tra kplanen för staden.
Den nya vägen kommer att ansluta till Ekhagegatan, och fortsätta över Kavlås äng där den sedan stiger upp
till Kavlåsvägen med en lutning om högst 8 %. På vägen beräknas ca 500 fordon passera per dygn. Den
nya genomfartsgatan kommer att korsa Kavlåsbäcken i samma läge som Alfhemsvägen idag korsar bäcken.
Ombyggnaden kommer dock kräva vissa åtgärder i bäckfåran vilket kan innebära att tillstånd eller anmälan
om vattenverksamhet krävs.
Det nya bostadskvarteret kommer att tra kförsörjas med en ny lokalgata som ansluter till den nya vägen i norr.
I söder avslutas lokalgatan med en vändplats där den också ansluter till gångvägen genom naturområdet som
förbinder Kavlås med Stadsskogen.
Längs med Alfhemsvägen nns ingen gång- och cykelväg. Oskyddade tra kanter får därför samsas om den
körbara ytan med bilisterna vilket innebär en farlig tra ksituation. Längs med Kavlåsvägen nns en gång- och
cykelväg på den östra sidan. En gångväg genom naturområdet i planområdets södra del förbinder Kavlåsvägen
med Stadsskogens centrala delar. Den nya lokalgatan ansluter till denna gångväg och möjlighet kommer precis
som idag nnas att gå från Kavlåsvägen till lokalgatan och be ntlig gångväg via den 6,5 meter breda remsa av

Ny
genomfartsgata med
separerad gång- och
cykelväg

Genomfartsgatans
angöring till Kavlåsvägen

Ny lokalgata

Vändplats

Gångväg
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kommunal mark som nns mellan tomterna med adresserna Kavlåsvägen 23 och 25. Den nya genomfartsgatan mellan Stadsskogen och Kavlås kommer att ha en separat gång- och cykelväg som ansluter till de be ntliga
gång- och cykelvägarna vid Ekhagegatan och Kavlåsvägen.
När den be ntliga 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 tra ksäker och upplevas som tryggare.
En ny gångväg planeras inom naturområdet väster om Kavlåsbäcken. Den kommer att ansluta till ny gc-väg
längs med den nya genomfartsgatan samt be ntlig gångväg mellan Kavlåsvägen och Stadsskogen.
Kavlåsvägen tra keras av stadsbusstra k och där nns två busshållplatser. Föreslagna bostäder kan nå busshållplats Kavlåsvägen och Valthornsvägen inom 100-250 meters gångavstånd. Busshållplatsen Kavlåsvägen
kommer att behöva yttas något vid byggnation av den nya genomfartsgatan, alternativt kommer den ”slås
ihop” med busshållplats Valthornsvägen. Enligt översiktsplanen är målet att nya bostäder ska ligga inom 400
meters gångavstånd till en stadsbusslinje. Området har därmed god kollektivtra kförsörjning.
Några angivna parkeringsplatser nns inte inom allmän plats utan parkering sker idag inom de privata fastigheterna.
Parkering för bilar kommer att ske på samma sätt som idag, alltså på den egna fastigheten. Detta gäller även för
de be ntliga bostäderna. Gruppbostaden som nns intill planområdet parkerar idag på den egna fastigheten
men även på kommunens mark intill. Kommunens mark kommer att tas i anspråk för den nya genomfartsgatan och möjligheten att parkera inom denna yta försvinner därmed. En tillräcklig yta för att ordna parkering
bedöms nnas på den egna fastigheten.
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 av cyklar sker idag inom de privata fastigheterna. Ett lokalt tra kmål är att utveckla cykeltra ken.
För att göra cykelåkande attraktivt behöver cykelparkeringar nnas. Parkering inom planområdet kommer att
ske inom de enskilda fastigheterna.
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 esta av dessa gator nns trottoarer eller gång- och cykelvägar.
Från det föreslagna bostadsområdet nns det även möjlighet att gå eller cykla till skolan i Stadsskogen på gångoch cykelvägar. Som alternativt nns stigar och gångvägar genom Kavlås äng och ädellövskogen.
Särskilda räddningsvägar utifrån Boverkets byggregler 5:721 behöver inte upprättas då det allmänna gatunätet
ger tillfredsställande tillgänglighet vid en räddningsinsats. Tillgängligheten via det allmänna gatunätet behöver
säkerställas genom att räddningstjänstens fordon kan parkeras inom 50 meter från respektive byggnads
angreppspunkt (BBR 5:721). Utrymning från respektive byggnad förväntas ske utifrån BBR 5:353, utan räddningstjänsten stegutrustning.
Planområdet är beläget nära järnvägen som är av riksintresse för kommunikationer.
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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
nns också en vacker ädellövskog med utsikt över staden och sjön Mjörn. Från skogspartiet i väster och stadsdelen Kavlås i öster sluttar marken ackt 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 be ntlig gångväg förbinder Stadsskogen
med Kavlås genom ett varierat landskap med stora topogra ska skillnader.
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.
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. Hur planteringen
ska utformas kommer att studeras vid genomförandet.

Den del av Kavlås äng som kommer att bebyggas, beﬁntlig bebyggelse Kavlåsbäcken i höjd med Alfhemsvägen
längs med Kavlåsvägen i bakgrunden
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Bilden visar stadsdelen Kavlås längst till vänster, den öppna ängen intill där ny bebyggelse planeras, skogsområdet mellan Kavlås och
Stadsskogen samt Stadsskogen i bakgrunden.

Från delar av Stadsskogen och genom planområdet löper Kavlåsbäcken vars recipient är Säveån och i förlängningen sjön Mjörn. Enligt en biotopkartering av Säveån med bi öden har Kavlåsbäcken potential som lekområde för Mjörnöring. Det nns 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 vatten ödet i bäcken.
Följande mål nns 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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 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
nns 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.
Slutsatsen i analysen är att delar av planområdet inte kommer att ligga tillräckligt nära be ntliga områdeslekplatser. I närområdet nns även brist på stadsdelslekplatser. Inom planområdet bör det därför nnas 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 nns beskrivet på sidan 10 i Lekplatsplan för Alingsås kommun.
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En naturinventering och klassi cering 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 nns 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 be ntlig 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.
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.
Norr om planområdet, i ett vattendrag som ansluter till diket längs med södra sidan av järnvägen, har större
vattensalamander observerats under 2019. Bedömningen är att salamandrarna inte kommer att påverkas av
bostadsbebyggelsen och den nya genomfartsgatan. Naturområdet intill järnvägen kommer inte att beröras av
detaljplanen och miljön där salamandrarna nns kommer inte att förändras. De planerade dagvattenåtgärderna
kommer också säkerställa att vatten ödet i Kavlåsbäcken och diken intill järnvägen inte påverkas av byggnationen.
En arkeologisk undersökning har utförts av Kulturmiljöförvaltningen för kulturutveckling 2020-07-03. Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar inom planområdet.
I anslutning till området har påträﬀats historiska lämningar i form av en hålväg, L2020:5498. Hålvägen berör
endast planområdet till en liten del och marken planläggs som NATUR. Resterande del av hålvägen ligger
inom detaljplan DP 146 och även där är det berörda området planlagt som NATUR. Förutsättningar för ett
bevarande nns därmed.
Om man vid grävning eller annat arbete påträﬀar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
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.
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Flyg foton från 1947 respektive 1997 som visar Kavlås äng och handelsträdgården, Vid den senare bilden har handelsträdgården lagt ner sin
verksamhet.

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
meter under be ntlig 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.
PE Teknik & Arkitektur AB har utfört en kompletterande stabilitetsberäkning för de be ntliga tomterna i
västra delen av planområdet, Stadsskogen 2:183, 2:192 samt 2:182 (2022-05-06). Baserat på utförda undersökningar bedöms jordpro len generellt bestå av naturligt lagrad jord till berg. Jorddjup till sonderingsstopp
varierar mellan ca 0,5 m och 21 m. Jorddjupen är generellt djupare mot de västra/centrala delarna av området.
Den naturligt lagrade jorden består av mulljord, med mäktighet av ca 0-0,8 m, som överlagrar lera, med
mäktighet av ca 2,5-14 m, som via ett friktionsjordslager vilar på berg. Totalstabiliteten har beräknats i en
sektion vid den västra delen av området. Stabiliteten bedöms för denna del av detaljplanens syfte vara tillfredsställande. Inga förstärkningsåtgärder bedöms vara nödvändiga. Lovpliktiga markfyllnader och schakter
(+- 0,5m) med släntlutning 1:2 bedöms vara möjliga att utföra inom del av detaljplanen.
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 identi era 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.
Inför granskningen har en historisk inventering av platsen genomförts och därefter kompletterande undersökningar och analyser (Alingsås kommun 2019-01-15).
Den historiska inventeringen indikerar att en handelsträdgård funnits från 1940-tal, eventuellt tidigare, och
varit verksam till någon gång på slutet av 1960-talet. Enligt ygbilder har handelsträdgården endast berört den
södra delen av aktuellt planområde.
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Analyserade prover visar att vissa bekämpningsmedel förekommer i ytjorden inom det före detta handelsträdgårdsområdet, men halterna är mycket låga och inte i något prov har halter högre än riktvärdet för känslig
markanvändning, KM, uppmätts. Sammanfattningsvis har det inte påträﬀats föreningshalter högre än riktvärdet för KM i något av de totalt 14 jordprov och två grundvattenprov som analyserats i samband med de båda
undersökningarna från 2015 och 2019.
Undersökningsresultaten är entydiga och bedöms ge en representativ bild av föroreningssituationen i marklagren inom aktuellt område, även om det naturligtvis inte helt kan uteslutas jordlager/massor av annan
karaktär kan påträﬀas inom området. Sammantaget bedöms att det inte nns någon risk med avseende på
markföroreningar varken vid be ntlig eller planerad markanvändning. Något ytterligare utredningsbehov
bedöms inte heller föreligga.
Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon nns 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.
Sjön Mjörn är av riksintresse för naturvård. Föreslagen detaljplan bedöms inte skada riksintresset.
Vattendrag inom planområdet omfattas ej av strandskydd.
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 vatten öden den närmsta 100-årsperioden. Påverkan på Mjörns vattenstånd
av ökande 100-års öde undersöktes genom att identi era den högsta dygnstillrinningen mellan åren 1950 och
2000. Detta öde 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 vatten öden kan Kavlåsbäcken översvämmas. Kavlåsbäcken har ett avrinningsområde på ca 95 ha
och vatten öden 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 ödesberäkningar för 100- och 200 årsregn studerats och då även dämningsnivån i
bäcken.
Vid beräkningarna av dagvatten ödet 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 era 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 ödestopp 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.
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Med hänsyn till de beräkningsförutsättningar som angivits här ovan erhölls följande resultat:
Vattennivån i bäcken mitt för den nya genomfartsgatan 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 ödet 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 att förhindra översvämning vid järnvägen. I
utredningen föreslås åtgärder såsom ökad dimension på trumman under järnvägen samt fördröjningsåtgärder
längre uppströms i Kavlåsbäcken. Kommunen har i dialog med Länsstyrelsen påbörjat planering av uppdämning av bäcken för att fördröja vattnet i bäcken för att motverka översvämning intill järnvägsbanken. Projektet
genomförs oberoende av denna detaljplan.

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. Be ntliga ledningar nns i
Kavlåsvägen. Ledningar från det nya bostadsområdet vid Kavlås äng kan ansluta till be ntliga ledningar vid
korsningen Ekhagegatan/Alfhemsvägen.
Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt samt om så behövs genomgå rening
innan det avleds till recipient. Kommunfullmäktige har i september 2020 antagit en dagvattenstrategi. Huvudstrategin vid hantering av dagvatten är att bevara och skapa plats för vattnet, samt nyttja
vattnets möjligheter för att skapa en god livsmiljö. Till dagvattenstrategin hör också riktlinjer antagna i maj
2021. De ska tillämpas vid genomförandet av detaljplanen.
Dagvatten i området tas i dagsläget omhand genom att vatten rinner via tomtmark ner mot Kavlås äng. En
dagvattenledning nns i Kavlåsvägen och en dagvattenledning passerar genom den södra delen av det planerade bostadsområdet och leder vatten till Kavlåsbäcken. Denna ledning avvattnar det be ntliga bostadsområdet
och kommer att nns kvar. Den kommer dock att få en ny dragning för att 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 in ltrationsytor 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
från tak- och hårdgjorda ytor avledas direkt till brunnar och ledningar och vidare till dagvattenledningar eller
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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.
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 in ltrationsstråk 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 in ltrera, 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 be ntliga dagvattenledning som avvattnar området öster om det planerade området. Den be ntliga 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.
Med hänsyn till att ingen fördröjning av dagvatten ödet avses ske inom den närmsta tiden för den större delen
av avrinningsområdet, med undantag av det aktuella exploateringsområdet, kommer ett stort dagvatten öde
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 dagvatten öde 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 ltervall vars
funktion är att strypa utlopps ödet 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.
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
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Karta från dagvattenutredningen som visar planerad dagvattenhantering (Sweco 2019-02-19). Lokalgatan och bebyggelsens utformning har
förändrats sedan denna bild togs fram.

ett samtidigt strypt tömnings öde av ca 12 l/s erfordras en fördröjningsvolym av ca 840 m3 för planområdets
dagvatten.
Som tidigare har nämnts så avser Tra kverket 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 tömnings öde 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 ltervall.
Tömnings ödet genom ltervallen blir det sammanlagda tömnings ödet 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 tömnings ödena 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.
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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 be ntliga
marknivån ca +64,8 möh.
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.
Brandposter nns vid Kavlåsvägen och vid be ntliga Alfhemsvägens infart mot Vattenfalls och Tra kverkets
verksamheter. 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.
Hämtning av avfall går idag till så att avfallsbilar tra kerar de lokala gatorna och kärl töms vid respektive
fastighet. Återvinningsstation för förpackningar och tidningar nns 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 lokalgatan kommer att utformas som en återvändsgata vilket innebär att avfallsfordon kommer att behöva vända.
Vändplanen utformas med tillräcklig radie så att backning kan undvikas.
Strax utanför planområdet nns två be ntliga 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 era underjordiska
ledningar i ett kabelschakt som sträcker sig i nordsydlig riktning. Området är markerat på plankartan. Fastighetsägaren får inte ändra markanvändningen, spränga, schakta eller på något annat sätt ändra marknivån eller
vidta annan åtgärd som kan medföra fara för be ntliga 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 lokalgatan eller eventuellt i naturmarken nära övriga eldistributionsledningar.
Fjärrvärme nns inte utbyggt inom Kavlåsområdet. Uppvärmning inom de olika fastigheterna kommer därför
att ske på olika sätt.
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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.
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 tra kbullerkällan i området.
En bullerutredning har gjorts av Sweco (2020-07-08) för att utreda förutsättningar för planerade och be ntliga
bostadsbyggnader inom- och utanför planområdet. Bullerpåverkan från väg- och spårtra k har beräknats för
tre olika situationer:
•
Nuläget (dagens situation)
•
Framtid (planerad utbyggnad av bostäder och gator med tra ksiﬀror från prognosår 2040)
•
Nollalternativet (framtid med tra ksiﬀror från prognosår 2040 men utan planerad utbyggnad av gator
och bostäder).
Bullerpåverkan från Tra kverkets omformarstation har beräknats för samtliga bostäder inom planområdet, dels
för den be ntliga utformningen av omformarstationen och för den planerade utbyggnaden av omformarstationen. Ett platsbesök har utförts för att samla in kompletterande underlag för att utreda omformarstationen och
ställverket.
För planerade bostäder har buller från respektive ljudkällor bedömts enligt de riktvärden som anges i förordning (2015:216) om tra kbuller vid bostadsbyggnader och Boverkets allmänna råd BFS 2020:2 gällande
omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär.
Be ntliga bostäder inom- och utanför planområdet har bedömts enligt Naturvårdsverkets vägledningar
”Riktvärden för buller från väg- och spårtra k vid be ntliga bostäder” och utvärderingen har gjorts både enligt
”nyare be ntlig miljö” och ”äldre be ntlig miljö” på grund av att byggnadsår inte är känt för byggnaderna.
De be ntliga bostäderna inom planområdet, samt bostäderna på fastigheterna Gitarren 12 och Banjon 10 har
bedömts enligt gällande riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53, för be ntliga bostäder vid
nybyggnad av väg- och spårtra k i framtiden, med anledning av att det anläggs en ny genomfartsväg genom
planområdet. För nuläget och nollalternativet har be ntliga bostäder inom planområdet bedömts enligt riktvärden för be ntliga bostäder både som ”nyare be ntlig miljö” och ”äldre be ntlig miljö”. Detta beror på att
det inte tillkommer några nya vägar i nuläget och nollalternativet.
För utvärdering av maximala ljudnivåer inomhus under natt från spårtra k har en fasaddämpning om 25 dB
antagits då det inte nns information om byggnadernas faktiska fasaddämpning.
Buller från omformarstationen och ställverket har bedömts enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning
om industri- och annat verksamhetsbuller.
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Alla planerade bostadsbyggnader beräknas klara riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, enligt
förordning (2015:216).
Det nns möjlighet till att anlägga uteplatser som klarar riktvärdena för samtliga planerade byggnader, under
förutsättning att riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå klaras vid minst
en uteplats per bostad. Ljudnivåerna vid de planerade bostäderna närmast järnvägen beräknas överskrida
riktvärdena som ska gälla vid uteplats och därför är 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 ljuddämpad 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 kan uppfyllas.
Kartorna visar maximala
ljudnivåers utbredning på mark
samt ljudnivåer vid fasad. Färgerna
representerar olika ljudnivåer enligt
teckenförklaring ill vänster.

Kartan till vänster visar hur de nya bostäderna
påverkas av maximala ljudnivåer från spårtraﬁk
på järnvägen. Riktvärdet 70 dBA vid uteplats kan
klaras vid fasader mot söder.
Kartan till höger visar hur de beﬁntliga bostäderna
inom planområdet påverkas av maximala ljudnivåer
från järnvägen i framtiden. Riktvärdet 70 dBA vid
uteplats överskrids med 1 dBA.

I nuläget klaras samtliga riktvärden enligt bedömningsgrunderna som nämnts ovan. De beräknade bullervärdena vid situation ”framtid” och situation ”nollalternativ” överensstämmer helt och hållet. Det innebär att
genomförandet av detaljplanen inte kommer att påverka bullernivåerna. Samtliga riktvärden bedöms klaras
även i framtiden bortsett från maximal ljudnivå från spårtra k vid uteplats som uppgår till 71 dBA vid den
bostad som är placerad närmast järnvägen. Genom en jämförelse mellan situation ”framtid” och situation
”nollalternativ” framgår att riktvärdet kommer att överskridas även om inte detaljplanen genomförs. Placering
av uteplatser är inte kända men bedömningen utgår från att uteplatserna är placerade vid fasad som vetter mot
syd.
Slutsats: Bostadsändamål bedöms vara lämpligt på platsen och den planerade nya genomfartsgatan bedöms inte
påverka bullersituationen. Buller från spårtra ken kommer i framtiden orsaka problem vid en allmän ökning
av spårtra ken. Att befästa de be ntliga byggrätterna och ge en bättre anpassad byggrätt, genom att ersätta
nuvarande bestämmelser från 1939, bedöms rimligt trots att riktvärdet för maximal ljudnivå från spårtra k
överskrids med 1 dBA.
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Hur be ntliga bostäder längs Kavlåsvägen kommer att påverkas av buller från den nya genomfartsgatan har
studerats eftersom tra ken mot Stadsskogen kommer att ledas om och inte längre köra in på Alfhemsvägen.
Beräkningar av nuläget visar att ljudnivåerna vid de studerade bostäderna längst i norr (närmast järnvägen) är
starkt påverkade av spårtra ken.
Redan idag uppgår de dygnsekvivalenta ljudnivåerna från spårtra k till 65 – 68 dBA och de maximala ljudnivåerna vid den fasad som vetter från järnvägen uppgår till 76 dBA. Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus
natt från spårtra k bedöms överskridas för fyra bostäder vid den norra delen av Kavlåsvägen i alla beräknade
situationer.
Beräknade ljudnivåer från vägtra ken klarar gällande riktvärden både i nuläget och i de två framtidssituationerna. Den nya genomfartsgatan innebär en ökning av de dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåerna från
vägtra k med 1 dBA vid bostäderna närmast järnvägen och 1-3 dBA vid bostäderna närmare genomfartsgatans
planerade korsning med Kavlåsvägen.
Slutsats: Beräkningarna visar att den nya genomfartsgatan har mycket liten påverkan på de be ntliga bostäderna längs Kavlåsvägen och att riktvärdena för vägtra ken klaras. Det är dock tydligt att buller från spårtra ken
är ett problem redan idag och eftersom ertalet be ntliga bostäder påverkas bör bullerdämpning nära källan
åtgärda problemet.

Kartan till vänster visar hur de beﬁntliga bostäderna längs Kavlåsvägen kommer att påverkas av ekvivalenta ljudnivåer från vägtraﬁken vid
situation ”nollalternativ” dvs. en situation där Alfhemsvägen traﬁkeras som idag men med traﬁkmängd enligt prognosår 2040.
Kartan till höger visar situation ”framtid” dvs. en situation med den nya genomfartsgatan och med traﬁkmängd enligt prognosår 2040.
Riktvärdena kommer inte att överskridas. Dygnsekvivalenta ljudnivåers utbredning på mark samt ljudnivåer vid fasad visas. Färgerna
representerar olika ljudnivåer enligt teckenförklaring ovan.
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I nuläget klarar beräknade ljudnivåer från vägtra ken samtliga riktvärden enligt bedömningsgrunderna.
Maximala ljudnivåer från spårtra ken uppgår redan idag till 72 -74 dBA vid uteplats och överskrider därmed
riktvärdet med 2 - 4 dBA. I situation ”framtid” framgår att den nya genomfartsgatan innebär en ökning av de
dygnsekvivalenta ljudnivåerna från vägtra k vid fasad med 14 dBA samt en ökning av de maximala ljudnivåerna från vägtra k vid uteplats med 19 - 22 dBA. Samtliga riktvärden för vägtra ken klaras trots ökningen.
Även sammanvägt underskrider de ekvivalenta ljudnivåerna från väg- och spårtra ken 60 dBA både i situation
”framtid” och situation ”nollalternativ”. Ljudnivåerna från spårtra k beräknas öka lika mycket i situation
”framtid” och situation ”nollalternativ” och den maximala ljudnivån från spårtra k beräknas överskrida riktvärdet med 5 -6 dBA vid uteplats. Vid Banjon 10 nns möjlighet att ordna en uteplats mot söder som klarar
gällande riktvärden. Vid Gitarren 10 nns dock inte denna möjlighet eftersom järnvägen och genomfartsgatan
är placerade på olika sidor om byggnaden.

Kartan till vänster visar hur de beﬁntliga bostäderna påverkas av ekvivalenta ljudnivåer från vägtraﬁken vid situation ”nollalternativ” och
kartan till höger visar situation ”framtid”. Riktvärdena kommer inte att överskridas. Dygnsekvivalenta ljudnivåers utbredning på mark
samt ljudnivåer vid fasad visas. Färgerna representerar olika ljudnivåer enligt teckenförklaring ovan.

Kartan till vänster visar hur de beﬁntliga bostäderna påverkas av maximala ljudnivåer från spårtraﬁken på järnvägen vid situation ”nollalternativ”. Kartan till höger visar hur de beﬁntliga bostäderna påverkas av maximala ljudnivåer från vägtraﬁken på den nya genomfartsgatan
vid situation ”framtid”. De maximala ljudnivåerna från spårtraﬁken överskrider riktvärdena i framtiden även utan detaljplanens genomförande och de maximala ljudnivåerna från vägtraﬁken klaras.

Slutsats: Framtida ljudnivåer från vägtra ken klarar gällande riktvärden och det bedöms rimligt att genomföra
den planerade genomfartsgatan. Även om en sammanvägning av ljudnivåer från väg- och spårtra k inte kan
bedömas utifrån ett riktvärde kan det vara intressant att notera att det sammanvägda värdet underskrider
riktvärdet 60 dBA ekvivalent nivå som gäller vid nybyggnation.
Den nya genomfartsgatan kommer dock påverka bullersituationen för Banjon 10 och Gitarren 12 negativt då
ljudnivåerna från vägtra k kommer att öka samtidigt som en allmän tra kökning på järnvägen också innebär
en försämrad situation. Eftersom bostaden på Gitarren 12 redan är bullerstörd på nordvästra sidan (spårtra k)
och genomförandet av detaljplanen innebär att bostaden kommer att påverkas av buller även på sydöstra sidan
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Kartorna ovan visar hur bostäderna på Gitarren 12 och Banjon 10 påverkas av maximala ljudnivåer vid
situation ”framtid” och med ett bullerplank mellan gatan och Gitarren 12. Kartan till vänster visar buller från
spårtraﬁken och kartan till höger visar buller från vägtraﬁken. Färgerna representerar olika ljudnivåer enligt
teckenförklaringen.
Kartan till vänster visar hur Gitarren
12 och Banjon 10 påverkas av ekvivalenta ljudnivåer från väg- och spårtraﬁk
sammanvägt vid situation ”framtid” med
bullerplank.

av byggnaden (vägtra k), kan det bli problematiskt att ordna en uteplats som klarar riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå. För att minska detaljplanens negativa påverkan planeras ett bullerplank mellan genomfartsgatan
och tomtmarken tillhörande Gitarren 12. Med ett bullerplank kan bullersituationen förbättras på den sida
av byggnaden som vetter mot den nya genomfartsgatan. Buller från spårtra ken innebär att riktvärdet för
maximala ljudnivåer (70 dBA) vid uteplats överskrids vid det be ntliga läget för uteplatsen men bullerplanket
innebär att möjlighet nns att ordna uteplats på en mindre bullerutsatt sida.
Samtliga planerade bostäder beräknas klara riktvärden för Zon A enligt Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär under
samtliga tidsperioder utan anpassning. Då de beräknade ljudnivåerna bedöms vara något högre än de faktiska
ljudnivåerna innebär det att buller från omformarstationen med be ntlig- och framtida utformning (med
åtgärder) inte bör vara något problem ur bullersynpunkt. Ljud från ställverket bedöms utifrån platsbesöket som
utförts inte ge bullerbidrag av betydelse då ljudet från ställverket inte kunde särskiljas från bakgrundsljudet i
området.
För be ntliga bostäder inom planområdet klaras samtliga riktvärden med be ntlig och framtida utformning
enligt Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller.
Även om ljudkällor skulle visa sig vara tonala klaras riktvärden för både planerade och be ntliga bostäder inom
planområdet.
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Kartorna ovan visar hur området påverkas av ekvivalenta ljudnivåer i beﬁntlig situation till vänster och vid
situation ”framtid” till höger. Färgerna representerar olika ljudnivåer enligt teckenförklaringen.

För be ntliga bostäder utanför planområdet klaras samtliga riktvärden med be ntlig och framtida utformning enligt Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller förutom vid Gitarren 12.
Där beräknas riktvärdet 45 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid (22–06) att överskridas. Maximala ljudnivåer
från omformarstationen bedöms inte överskrida riktvärde 55 dBA maximal ljudnivå nattetid då ljudkällorna
bedöms vara konstanta över tid. Om ljudkällor skulle visa sig vara tonala nns det risk för ytterligare överskridande av riktvärden vid bostaden på Gitarren 12.
Bullerutredningen för detaljplanen visar en bullersituation som är komplex med hänsyn till att det förekommer
ljudkällor som gör att både be ntliga och planerade bostäder påverkas av buller från både vägtra k, spårtra k
och omformarstationen. Området domineras av buller från spårtra ken i alla beräknade situationer (nuläge,
framtid med utbyggnad och framtid nollalternativ).
För planerade bostäder klaras riktvärden enligt Förordningen om tra kbuller (SFS 2015:216) vilket innebär att
nya bostäder kan uppföras utan begränsningar. Uteplats där riktvärden klaras bör enligt utredningen kunna
anordnas och det säkerställs genom en planbestämmelse som anger att byggnaderna ska placeras så att ljuddämpad sida erhålls och att varje bostad ska förses med en uteplats mot ljuddämpad sida.
Samtliga planerade bostäder beräknas klara riktvärden för Zon A enligt Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär under
samtliga tidsperioder utan anpassning.
Uppförande av nya bostäder i detaljplanen tillsammans med tra kökningen i närområdet innebär en förändring av ekvivalenta ljudnivåer från vägtra k vid be ntliga bostäder. Även om det sker förändringar av ljudnivåerna beräknas riktvärdena för buller från vägtra ken att klaras för samtliga utredda bostäder vid en utbyggnad
av genomfartsvägen och de nya bostäderna. Den planerade åtgärden med bullerplank vid Gitarren 12 bedöms
minska detaljplanens negativa påverkan på bostaden till en acceptabel nivå. Planens genomförande påverkar
inte bullertillskottet från spårtra ken och verksamheterna (omformarstation och ställverk) då tra keringen av
spår och drift av verksamheterna sker oberoende av planens genomförande.
Bullerutredningen innehåller beräkningar för de be ntliga bostäderna utanför planområdet eftersom detaljplanens konsekvenser för omkringliggande bebyggelse behöver redovisas och bedömas. Däremot behöver inte
be ntliga bostäders lämplighet prövas inom detaljplanen. Genom en jämförelse av de maximala ljudnivåerna
från spårtra ken i nuläget och i de båda framtidssituationerna är det tydligt att buller från spårtra ken är ett
problem redan idag. Flertalet be ntliga bostäder påverkas och ljudnivåerna uppfyller inte Naturvårdsverkets
riktvärden för buller från väg- och spårtra k vid be ntliga bostäder. Bullerdämpning nära källan bör åtgärda
problemet men eftersom bullertillskottet från spårtra ken sker oberoende av planens genomförande kommer
det inte att åtgärdas i samband med genomförandet av detaljplanen.
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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.
I Alingsås miljömål 2011-2019 nns följande mål: ”Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö”. Det har tidigare exempli erats med: ”Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält
klaras.”
I anslutning till planområdet nns 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 nns 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.

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.
Planområdet ligger i anslutning till Västra stambanan som är av riksintresse för kommunikationer. Förslaget
bedöms inte påverka riksintresset negativt.
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 kollektivtra k och goda förutsättningar för gång- och cykeltra k.
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.
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 nns inga intressen vad gäller ora,
fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt
känsligt i kommunens översiktsplan.
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Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö.
Fler bostäder i ett område bidrar med er människor och därmed er resor. Normalt brukar man räkna med
att varje bostad alstrar ca 4-6 bilför yttningar per vardagsdygn. För att ta sig med bil från planområdet mot
målpunkter i stadskärnan eller mot E20 kommer omgivande gator att belastas med ökad tra k. Att antalet
resor ökar behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det nns god tillgänglighet med
kollektivtra k och bra gång- och cykelförbindelser till olika målpunkter kan ertalet resor ske med andra
färdmedel än bil vilket innebär att påverkan på tra ksystemet 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.
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 nns 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 tra ken, vilket påverkar buller och avgaser
negativt även utanför planområdet. Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän tra kökning medför generellt ett tillskott av luftföroreningar i tätorten och vid större tra kleder. 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.
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 klassi ceras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och

Släppet mellan husen på Kavlåsvägen 23 och 25 som kommer att
nyttjas som gångväg till det nya bostadsområdet och Stadsskogen.

Beﬁntliga bostadshus intill Kavlås äng som kommer att påverkas av
förändrad utsikt.
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djurliv negativt är förändring av vatten ödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som nns 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 klassi ceras 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.
I och med att den nya genomfartsgatan byggs kommer de boende vid adresserna Kavlåsvägen 5 och 7 att få en
gata förbi sina hus där det idag endast nns en mindre infartsgata. Det innebär att boende kan uppleva störningar från ljuskäglor och passerande fordon. Tra kmängderna bedöms dock bli måttliga. Ur trygghets- och
säkerhetssynpunkt bedöms gatan som nödvändig att genomföra.
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.

En solstudie har tagits fram inför granskningen för att undersöka och redovisa detaljplanens konsekvenser för
be ntlig bebyggelse längs Kavlåsvägen. Den nya bebyggelsen planeras väster om be ntliga hus som därmed
kan påverkas av skuggbildning främst under eftermiddag och kväll.
Solstudien har tagits fram med hjälp av programvaran SketchUp där en markmodell byggts upp och där
volymer skapats för både be ntliga och planerade hus. Be ntliga hus höjddata har erhållits från ygscanning i
3D och den nya bebyggelsen har modellerats i de höjder som tillåts i detaljplanen. Plankartan reglerar den nya
bebyggelsens höjd genom bestämmelser om högsta angiven nockhöjd i meter över nollplanet. Volymernas höjd
motsvarar de angivna höjderna i plankartan.
På nästa uppslag redovisas skuggförhållanden vid fyra olika tidpunkter under året. Vid vårdagjämningen i
mars, sommarsolståndet i juni, höstdagjämningen i september samt vid vintersolståndet i december. Förhållandena vid vår- och höstdagjämning skiljer sig inte mycket åt men de redovisas ändå var för sig.
Klockslagen som redovisas vid de olika årstiderna har anpassats utifrån vad som är relevant att visa. Exempelvis
redovisas inte solförhållanden under morgon och förmiddag eftersom be ntlig bebyggelse inte påverkas av
skuggning från de nya bostäderna under dessa timmar. Eftersom solen går ner redan omkring kl 15:20 vid
vintersolståndet redovisas inga klockslag efter kl 15:00. Vid vår- och höstdagjämning går solen ner mellan
18-19 och därför redovisas inga klockslag efter kl 18:00. Solens placering beräknas utifrån den tidszon som
Sverige ligger inom (UTC +01,00).
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I Plan- och bygglagens 8 kap 9 § anges att tomter för bostäder ska ha tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse. Vad som är ”tillräckligt stor” och ”lämplig” preciseras dock inte. Någon precisering av soloch övriga klimatförhållanden görs inte heller. Boverkets Byggregler anger endast att bostäder skall ha tillgång
till direkt solljus. Några normerande riktvärden eller fastställda krav på hur väl en tomt eller bostad ska vara
solbelyst nns inte.
Boverket hänvisar på sin hemsida till skriften ”Solklart, att lämna företräde för sol” från 1991. Där anges arr
för att bedöma om en bostad samt närmiljöns lekytor och sittplatser är väl solbelyst kan riktvärdet om minst 5
timmars sol vid vår- och höstdagjämning mellan kl 9 och 17 tillämpas. Detta har under många år varit praxis
vid denna typ av bedömningar. Eftermiddagssol värderas i allmänhet högre än sol på förmiddagen, vilket
främst får betydelse vid bedömning av solförhållanden vid uteplatser och balkonger.
Vid vårdagjämning når skuggorna be ntliga tomter först efter klockan 16. Vid klockan 18, strax före solens
nedgång, når skuggorna i vissa fall fram till bostädernas uteplatser och fasad. Vid höstdagjämning är förhållandena mycket lika de vid vårdagjämning. Eventuellt når skuggorna bostädernas fasader något tidigare än vid
vårdagjämning.
Vid sommarsolståndet når skuggorna be ntliga tomter först efter klockan 18 och vid klockan 20 syns ingen
påverkan på bostädernas fasader.
Vid vintersolståndet når skuggorna be ntliga tomter vid klockan 14, dock i mycket liten utsträckning. Vid
klockan 15, strax före solens nedgång, når skuggorna det nedre planet på vissa av de be ntliga bostäderna.
Eftersom den framtagna markmodellen endast omfattar det närliggande området är beräkningarna gjorda
utifrån en låg horisont i nollplanet. Väster om området nns en höjd som är bevuxen med skog, vilken
förmodligen påverkar solens nedgång i området. Det kan antas att solen går ner bakom träden något tidigare
än vad som redovisas i solstudien och därmed måste beräkningarna ses som ungefärliga. Den vegetation i
form av buskar och höga träd som nns på ängen och på de be ntliga bostädernas tomter har inte heller tagits
med i beräkningarna. Utifrån detta kan det konstateras att dagens solförhållanden är något sämre än vad som
redovisas i modellen.
Sammanfattningsvis påverkas de be ntliga tomterna av skuggning främst under vinterhalvåret och då främst
under den sista timmen innan solens nedgång. Strax före solens nedgång skuggas vissa av de be ntliga bostädernas fasader. Det är dock troligt att vegetation och höjden i väster redan idag har viss påverkan på solförhållandena vid denna tidpunkt. Det enligt praxis angivna riktvärdet att en bostad och dess lekytor samt sittplatser
ska vara väl solbelysta under minst 5 timmar vid vår- och höstdagjämning mellan kl 9 och 17 bedöms uppfyllas.
Slutsatsen är att solstudien visar att tiden då de be ntliga bostäderna påverkas av skuggning är mycket begränsad och skuggningen bedöms därför vara acceptabel.
Barn och ungdomars möjligheter att röra sig inom och genom området förbättras när den nya gång- och cykelvägen byggs längs med den nya genomfartsgatan. Möjligheten 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. Be ntliga naturområden bevaras och skolvägar till närmsta skola bedöms
som trygga och tra ksäkra. En ny lekplats inom det nya bostadsområdet ger möjlighet för lek både för de barn
som yttar in och de barn som bor i närliggande områden.
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Den nya lokalgatan med separering av oskyddade tra kanter leder till en ökad tra ksäkerhet. Genomförandet
av planen ger inte upphov till några hälso- eller säkerhetsrisker.
Detaljplanen ger möjlighet för goda förbindelser med olika transportmedel, både med bil, cykel och med
kollektivtra k 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 nnas vilket t.ex. innebär att höga buskar,
plank eller murar inte får skymma sikten längs gångstråk. Detaljplanen leder till ett ökat tra k öde med både
fordon och människor och er som rör sig i området bidrar också till ökad trygghet.
Ekosystemtjänster (EST) beskriver och synliggör vilka nyttor människor får av ekosystem och den biologiska
mångfalden. Det är produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor helt gratis och
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens
långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra följande typer:
försörjande, reglerande, kulturella och stödjade tjänster.
Planområdet som består av ängsmark levererar ett stort antal EST. Dessa kan vara försörjande (ex. biomassaproduktion), reglerande (ex. klimat- och vattenreglering), stödjande (ex. biologisk mångfald) samt kulturella
(ex. friluftsliv). EST inom planområdet kommer påverkas av genomförandet av planen. Att så stora delar av
naturområdet mellan Kavlås och Stadsskogen bevaras innebär att ianspråktagandet av planområdet dock spelar
mindre roll för både försörjande och kulturella EST. Värden såsom närnatur, lek och upplevelsemångfald kan
kvarstå då så stora gröna ytor bevaras. Genom anpassningar och skyddsåtgärder kan en del av ekosystemtjänsterna inom planområdet säkerställas. Stödjande tjänster som dagvattenvattenhantering med rening och
bevarande av biologisk mångfald hanteras genom medveten planering och anpassningar.

Bestämmelsen GATA1 anger att gatan ska användas som genomfartsgata som förbinder Kavlåsvägen med
Ekhagegatan. Bestämmelsen gcväg anger att en gång- och cykelväg ska anläggas inom ytan. GATA 2 anger att
gatan ska användas som lokalgata för boende längs med gatan.
De gröna ytorna som har beteckningen NATUR eller PARK och ska bevaras som friväxande grön- och
skogsområde. Kommunen säkerställer därmed att de be ntliga grönytorna bevaras. Inom de gröna ytorna nns
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 nns i den norra delen en yta betecknad med ”natur”. I plankartan anges att där ska
anläggas ett sammanhållet grönområde. Ytan ska vara minst 340 kvm och max 400 kvm för att säkerställa
framkomlighet med bil.
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Bokstaven B står för bostäder. Inom de gula ytorna med bokstaven B är det alltså tillåtet att bygga bostäder.
Inom användningen bostäder nns era 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 be ntliga
bostäderna nns 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.
Både be ntlig och ny bebyggelses höjd regleras med bestämmelser om högsta tillåtna nockhöjd. En bestämmelse om nockhöjd reglerar höjd upp till takkonstruktionens högsta del på en byggnad. Nockhöjd är de nierat
som avståndet från den medelnivå som marken har invid byggnaden, eller i planbestämmelsen angivet plan, till
yttertakets högsta del. Delar som sticker upp över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in.
Höjden anges som plushöjd vilket betyder höjden över grundkartans nollplan.
Bestämmelserna betecknade med f är utformningsbestämmelser som reglerar hur den nya bebyggelsen ska
utformas och se ut. Bestämmelsen f1 är till för att säkerställa att uteplatser placeras på ett sådant sätt att de inte
blir bullerstörda. Endast den del av området som berörs av buller har denna bestämmelse. Övriga f-bestämmelser anger att fasader ska utföras i trä, puts eller tegel och att tak ska vara sadeltak, mansardtak eller valmat tak
samt ha ett minsta takutsprång på 20 cm. Minsta tillåtna takvinkel är 23 grader. Dessa bestämmelser innebär
att det inte är tillåtet med t.ex. pulpettak eller platta tak.
Två av f-bestämmelserna (f4 och f5) anger att taktäckning ska vara takpannor i tegelröd kulör, alternativt falsad
plåt i röd eller grön kulör, samt att fasader i tegel ska utföras i gul alternativt röd kulör och fasader av trä eller
puts ska målas med täckfärg i ljus och mild kulör. Dessa bestämmelser innebär bl.a. att svarta eller mörkt gråa
tak och fasader inte tillåts.
Bestämmelserna med beteckningen b är till för att säkerställa att byggnaderna inte påverkas negativt vid stora
vatten öden. De anger att källare inte får nnas och att nivån på färdigt golv ska vara 40 cm över nivån på
närmsta del av angränsande gata.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.
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 be ntliga 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
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.
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 in ltration i avskärande dike eller naturmark.
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Alingsås kommun har antagit Vision 2040 som en framtidsbild av vad Alingsås vill vara år 2040. Visionen
lyder: ”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och
tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”.
För att låta visionen få kraft i hela samhället nns fem fokusområden utpekade, som tydliggör de särskilda
inriktningar där fokus bör ligga för att nå Vision 2040. De utpekade fokusområdena är:
• Vackra miljöer
• Livskvalitet
• Experimentlust
• Omställning och
• Tillsammans
Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller resultat-, balans och kassa ödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem.
I budgeten presenteras prioriterade mål med Vision 2040 som ledstjärna. Målen 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:
•
•
•
•

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
I Alingsås nns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
Alingsåsarna har in ytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Alingsås kommun har en antagen dagvattenstrategi, antagen av Kommunfullmäktige i september 2020. I
denna nns 6 övergripande mål avseende dagvatten:
•
•
•
•
•
•

Minimera uppkomst av översvämningar och motverka skador och kostnader för de översvämningar som
inte kan undvikas
Begränsa och så långt som möjligt förhindra uttorkning av vattendrag samt påverkan på grundvattnets nivå
till följd av dagvattenhantering
Bidra till att kommunens yt- och grundvattenkvalitet kan uppnå god vattenstatus eller motsvarande vattenkvalitet
Alingsås dagvattensystem är säkra, långsiktigt funktionella och bidrar till estetiska, hälsofrämjande livsmiljöer, samt till biologisk mångfald i både stad och natur
Dagvattenfrågan är integrerad i stadens planering och underhåll, och har en tydlig ansvarsfördelning som
främjar samarbete mellan stadens förvaltningar.
Dagvattenhanteringens betydelse och funktion lyfts, tydliggörs och kommuniceras inom Alingsås
kommun och samhälle

Till dagvattenstrategin hör riktlinjer antagna i maj 2021. Syftet med riktlinjerna är att utgöra en vägledning för
att kunna arbeta mot dagvattenstrategins mål och vision. De ska ge vägledning och stöd för hur uppgifter ska
utföras. Riktlinjerna innehåller krav avseende bl a dimensionering och rening av dagvatten etc. i enlighet med
gängse branschstandard. Även dessa uppgifter syftar till att ge vägledning och stöd för de medarbetare som
handlägger ärenden avseende just dimensionering och rening av dagvatten.
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Kommunfullmäktige har antagit Naturvårdsprogrammet den 26 februari 2020. Syftet med naturvårdsprogrammet är att ange mål och strategier för det kommunala naturvårdsarbetet. Naturvårdsprogrammet kopplar
till kommunens översiktsplan genom att fördjupa viljeriktningen gällande natur och till kommunens naturvårdspolicy genom att konkretisera den angivna ambitionen. Naturvårdsprogrammet anger tre hänsynsnivåer
utifrån områdens naturvärden. Dessa innebär att olika grad av hänsyn ska tas i samband med exploatering. Ju
högre naturvärde ett område har desto större grad av hänsyn behöver tas. När det gäller bostadsnära grönområden med stora värden för vardagsrekreationen, anger Naturvårdsprogrammet det är viktigt att dessa värden
bibehålls trots exploatering.
Planområdet pekas inte ut i Naturvårdsprogrammet som ett område där någon hänsynsnivå behöver beaktas.
Området är dock ett grönområde vilket innebär att planområdet kan klassas som ett område som omfattas av
begreppet ”vardagslandskap” och som ändå kan ha betydelse för den gröna infrastrukturen och landskapsbilden.
Kommunfullmäktige har antagit en Tra kplan för Alingsås Stad (antagen 2012-06-20). Bl.a. innehåller planen
mål för olika tra kslag, beskrivning av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder. Ändrad
utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås. Den nya genomfartsgatan som möjliggörs i
denna detaljplan nns med i tra kplanen som förslag till nytt huvudnät.
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.
Riktlinjer för ljussättning nns 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.

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.
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. Kommunen ansvarar
även för inlösen av mark som läggs ut som allmän plats i planen.
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Kommunen bygger ut eller iordningsställer följande:
Genomfarts- samt lokalgata.
•
Park- och naturområden.
•
Lekplats på naturmark.
•
Gångväg/gångstig i naturmarken utmed Kavlåsbäcken.
•
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.
•
Bullerskydd utmed genomfartsgatan
•
Be ntliga elkablar som är förlagda utmed kvartersmarken i nord-sydlig riktning ska utmärkas med permanent
markering för att undvika skador på kabeln i samband med arbeten i området.
Kommunen kommer att upprätta en skötselplan för naturmarken inom planområdet.
Alingsås Energi Nät AB ansvarar för borttagande av be ntliga 40kv-elkablar (Ledningsrätt 1582-1126.1), samt
att ansöka om omprövning alt. upphävande av ledningsrätt. Den be ntliga elkabeln ligger i dag inom den
blivande tomtmarken för bostadsbebyggelsen i detaljplanen.
Kommunen har för avsikt att iordningställa delar av kvartersmarken innan försäljning sker för att skapa tomter
som är anpassade till genomfartsgatan och lokalgatan.
Blivande tomtägare ansvarar för exploateringen av tomtmarken. Kommunen ansvarar för allmänna underjordiska VA-ledningar inom u-områden på tomtmark.
Detaljplanen visar att be ntlig 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 fastighetsägare, som har rätt att använda
vägen, ansvarar för vägens drift och underhåll.
Stadsskogen 2:182 har idag en utfart direkt mot Alfhemsvägen. Vid byggnation av genomfartsgatan kommer
dess läge att justeras och utfart från fastigheten måste istället ordnas mot be ntlig grusväg (planlagd med
beteckning g i plankartan).
Åtgärder i detaljplanen medför eventuellt vattenverksamhet, i samband med ombyggnaden av Alfhemsvägen
som korsar Kavlåsbäcken, vilket kräver anmälan enligt miljöbalken. Kommunen är fastighetsägare och är
ansvarig för anmälan som görs till Länsstyrelsen, det är en process som kommer att hanteras parallellt med
detaljplaneprocessen.
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 om ledningen
behöver ligga kvar inom planområdet. Ny ledning kan läggas när koncession beviljats för ny ledningssträcka.

Sida 317 av 607

Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
Geoteknisk undersökning (WSP 2010-05-04)
•
PM Stabilitet (WSP 2015-03-12)
•
Vibrationsutredning (Abesiktning Väst 2010-12-01)
•
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2015-06-30)
•
Historisk inventering och kompl. miljöteknisk markundersökning (Alingsås kommun 2020-01-15)
•
Dagvattenutredning (Sweco 2019-02-19)
•
Bullerutredning (Sweco 2020-07-08)
•
Arkeologisk undersökning (Kulturmiljöförvaltningen för kulturutveckling 2021-06)
•
Geotekniskt utlåtande (PE Teknik & Arkitektur AB 2022-05-06)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Följande avtal avses 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 avseende avveckling av be ntlig 40 kV-kabel inom planområdet.
Kommunen och ägarna till Banjon 6 undertecknar en överenskommelse om fastighetsreglering genom
vilken del av den kommunala fastigheten Stadsskogen 1:1 regleras till fastigheten Banjon 6.

Kommunen ansöker om fastighetsreglering för inlösen av allmänplatsmark i detaljplanen som i dag ägs av
Vattenfall, samt omprövning av be ntlig ledningsrätt 1489-487.2.
Kommunen ansöker om avstyckning av kvartersmark för bostadsbebyggelse.
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering av blivande kvartersmark till fastigheten Banjon
6. Gällande tomtindelningsbestämmelser (B 456, laga kraft 1962-09-19) upphävs för fastigheten Banjon
6 i och med tillkomsten av denna detaljplan.
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 nnas kvar inom planområdet. Alternativt kan
ledningens läge säkerställas i kommunens mark utan förrättningen genom ett skriftligt avtal med
kommunen.
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 anlägga ledningar i allmän plats.
Utfartsväg betecknad med g på plankartan vid Stadsskogen 2:192 m. . kan efter lantmäteriansökan och
prövning av lantmäteriet inrättas som gemensamhetsanläggning. Berörda fastighetsägare ansöker om
förrättningen.

Kommunen bekostar planläggningen utifrån gällande planavtal. Planavgift kommer inte att tas ut i samband
med beslut om bygglov.
Kommunen kommer att få intäkter i samband med försäljning av kvartersmarken inom planområdet.
Kommunen bekostar projektering och utbyggnad av anläggningar som utgör allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap inom planområdet, d.v.s. genomfartsgatan mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan, bullerplank, lokalgata, gångstig utmed Kavlåsbäcken, lekplats, samt iordningställande av park/naturmark. Kostnaderna för anläggningarna täcks av intäkterna från markförsäljningen inom planområdet.
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Kommunen bekostar även projektering och utbyggnad av allmänna VA-anläggningar inom planområdet, d.v.s.
dagvattendammar, svackdike för uppsamling av dagvatten samt VA-ledningar. Kostnaderna för detta nansieras
av intäkter från VA-taxan.
Ägarna till fastigheterna Stadsskogen 2:182, 2:183 och 2:192 bekostar lantmäteriförrättning för inrättandet av en
gemensamhetsanläggning på fastigheten Stadsskogen 1:1 för utfartsväg.
Ägarna till fastigheten Banjon 6 bekostar lantmäteriförrättning avseende fastighetsreglering från Stadsskogen 1:1
till Banjon 6, samt tillhörande ersättningslikvid.
Alingsås Energi bekostar ytt av be ntlig 40kV-kabel som genomkorsar området. Alingsås Energi bekostar även
anläggning av el-infrastruktur m.m. inom planområdet. Alingsås Energi får intäkter i form av anslutningsavgifter från framtida fastighetsägare inom planområdet.

Planens genomförandetid är tio år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.
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. Boverkets allmänna råd om planbestämmelser (BFS
2014:5) har tillämpats vid utformning av plankartan.
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 Kommunfullmäktige.
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.
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Avsnitt 10 om genomförandet har tagits fram av exploateringsenheten vid
kommunledningskontoret.

Kristine Bayard
Planarkitekt

Elif Koman André
Tf. Planchef
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0322-61 60 00 (växel)
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
samhallsbyggnad@alingsas.se
 alingsas.se

Antagandehandling
Utökat förfarande, dnr 2021.626 KS
Kommunstyrelsen 2022-06-07
Kommunfullmäktige 2022-06-15
Handläggare: Kristine Bayard, tfn 0322-61 68 92

Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng

Granskningsutlåtande

Upprättad 2022-05-18

Ärendets handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-07 om planprioriteringslista för samtliga planer som pågår och som ska
påbörjas. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan. Syftet med detaljplanen är att
ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet att bygga en ny genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande, enligt 5 kap Plan- och bygglagen
(2010:900), vilket innebär att planen kan antas först efter genomfört samråd och granskning.
Samråd har ägt rum under tiden 2019-06-17 – 2019-08-04 genom att information om planförslaget och
kungörelse om samråd utsänts till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter m.fl. Handlingarna har ställts
ut i kommunhuset under samrådsperioden och funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Granskning har
ägt rum mellan 2022-02-01 till 2022-02-22. I detta granskningsutlåtande redovisas inkomna yttranden under
granskningen samt kvarstående synpunkter från samrådet.

Inkomna yttranden under granskningen
Myndigheter, nämnder m.fl.

Datum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2022-02-22
2022-02-22
2022-02-16
2022-02-18
2022-02-22
2022-02-15
2022-02-22
2022-02-07
2022-02-09

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2022-02-11
2022-02-06
2022-02-16
2022-02-17

X
X
X
X

Länsstyrelsen
Miljöskyddsnämnden
Lantmäteriet
Trafikverket
Statens geotekniska institut (SGI)
Västtrafik
Naturskyddsföreningen
Vattenfall
Skogsstyrelsen

Anmärkning

Sakägare
10.
11.
12.
13.

Gitarren 12, Alingsåshem AB
Banjon 2
Flygeln 19
Banjon 3
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Nedan följer de inkomna synpunkterna från granskningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
och förslag till åtgärder redovisas också.

Remissinstanser
1. Länsstyrelsen

Kommentar

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att planförslaget inte kan accepteras och kan därför
komma att prövas av Länsstyrelsen om det antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att den planerade bebyggelsen
kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet
med avseende på stabilitetsfrågor.
Länsstyrelsen befarar dock inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Noteras.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva
kommunens antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av
de fem prövningsgrunderna.
Geoteknik
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat
ett yttrande daterat 2022-02-22 som bifogas i sin
helhet. SGI skriver i sitt yttrande följande, ”I tidigare
yttrande efterfrågade SGI kompletterande bedömning
av tillkommande del av planområdet. Vi anser att
planhandlingarna behöver kompletteras så det tydligt
framgår att stabilitetsbedömning utförts för hela
planområdet, dvs både för tillkommande och befintlig
bebyggelse”.
Länsstyrelsen håller med SGI i den här frågan. Vi
har noterat att planområdet har minskats i jämförelse
med samrådsskedet. En jämförelse mellan plankartan
och Bilaga A i Geoteknisk utredning (WSP daterat
2010-05-04) visar vilken delen av planförslaget det
handlar det om.

Efter granskningen har PE Teknik & Arkitektur AB utfört
en kompletterande stabilitetsberäkning för de befintliga tomterna
i västra delen av planområdet, Stadsskogen 2:183, 2:192 samt
2:182. Baserat på utförda undersökningar bedöms jordprofilen
generellt bestå av naturligt lagrad jord till berg. Jorddjup till
sonderingsstopp varierar mellan ca 0,5 m och 21 m. Den naturligt
lagrade jorden består av mulljord som överlagrar lera som via ett
friktionsjordslager vilar på berg. Totalstabiliteten har beräknats
i en sektion vid den västra delen av området. Stabiliteten bedöms
för denna del av detaljplanens syfte vara tillfredsställande. Inga
förstärkningsåtgärder bedöms vara nödvändiga.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter
under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen
av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt
om det behövs från allmän synpunkt.
2
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Yttrande
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2022-02-18
som redan har skickats till kommunen. Trafikverket
skriver om att ”Trafikverket anser fortsatt att bullernivåerna ska begränsas i plankarta även för befintliga
bostäder med avseende på eventuell framtida om- och
tillbyggnad av dessa.
Trafikverket ansvarar inte för att vidta bulleråtgärder,
varken för nyplanerade bostäder eller befintliga bostäder
som planläggs med ny detaljplan”.

Kommentar
Enligt PBL kap 4 §12 får kommunen i detaljplan bestämma
högsta tillåtna värden för bland annat buller endast om det
finns särskilda skäl. Möjligheterna att införa högsta tillåtna
värden för buller är därmed begränsade. Särskilda skäl kan
vara att detaljplanen avser särskilt störningskänslig verksamhet,
till exempel vissa typer av vårdinrättningar. Den här typen av
bestämmelser ska alltså inte användas vid planläggning av
exempelvis bostäder.

Trafikverket skriver också om vibrationer, omformarstationen samt om dagvatten.

Trafikverkets synpunkter besvaras på sida 9-10.

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen och
Trafikverket fortsätter dialogen kring frågor som berör
hantering av buller och dagvatten.

Noteras.

2. Miljöskyddsnämnden
Hälsoskyddsenheten och miljöskyddsenheten under
miljöskyddsnämnden har i skrivelse lämnat följande
yttrande:
Intill den befi ntliga bebyggelsen i Kavlås planeras
ca 20 nya bostäder med liknande utförande som de
befintliga. Detaljplanen inkluderar ett förslag att den
befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och
Konduktörsgatan ska ersättas med en ny genomfartsgata. Denna nya genomfartsgata kommer att ansluta i
östlig riktning, från Alfhemsvägen till Kavlåsvägen, via
korsningar med Ekhagegatan, genom Kavlås äng samt
den nya lokalgatan Ekängsgatan i det nya planerade
bostadsområdet.
Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco på
uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret. Kavlåsbäcken
mynnar ut i Säveån som har ”måttlig” ekologisk status.
Huvudorsaken till den ekologiska statusklassningen är
att vattenförekomsten är fragmenterad. Det vill säga att
den har en bristande framkomlighet (konnektivitet)
i form av olika barriärer för fisk och bottenlevande
organismer.
Den kemiska statusen ”uppnår ej god”. Detta bedöms
bland annat orsakas en lokal påverkan som resulterar i att
av exempelvis TBT i sediment och PFOS i fiskmuskel är
förhöjda. Åtgärder som görs inom förorenade områden
bedöms som möjliga att genomföra för att förbättra
statusklassningen. Miljökvalitetsnormer (MKN) får
inte äventyras. Förslaget för det nya bostadsområdet
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Yttrande

Kommentar

är att dagvattnet i första hand fördröjs och vid behov
renas med lokalt omhändertagande på tomtmark
respektive trög avledning i ett svackdike vid gatan och
ett bäckliknande stråk på naturmarken. Därefter sker
en samlad fördröjning nedströms i dagvattendammar
på naturmarken.
Natur
I de av kommunen anlagda dammarna norr om
Alfhemsvägen och söder om järnvägen förekommer
en population av den Större Vattensalamandern som
är fridlyst (§§ 4 och 6) enligt Artskyddsförordningen
(2007:845). Enligt planbestämmelserna i det tidigare
förslaget 4 angavs Gitarren 12 samt naturområden
intill järnvägen som naturmark och skulle därmed
lämnas orörd. Planområdet har nu justerats så att detta
område inte längre ingår i planområdet. Enligt biotopkarteringen för Säveån med biflöden har Kavlåsbäcken
potential som lekområde för Mjörnöring. Vatten från de
nya bostäderna kommer att fördröjas och renas innan
det når bäcken.
Buller
I planförslaget ingår en bullerutredning som omfattar
vägtrafikbuller och spårtrafikbuller i nuläget och i framtiden. Två scenarior beskrivs det vill säga med och utan
genomförandet av planförslaget. Bullerutredningen
omfattar även verksamhetsbuller från Vattenfalls och
Trafikverkets eldistributionsanläggningar på fastigheten
Gitarren 13. Bullerutredningen redovisar beräkningar
av bullersituationen vid de befintliga bostäderna i och
utanför planområdet.
Släckvatten
Om brand skulle uppstå ska släckvatten tas omhand
via det planerade dagvattenhanteringssystemet.
Släckvattnet kan då fångas upp i avvattningsstråken
och till sist i fördröjningsmagasinen. Eventuellt kan
avstängningsfunktioner placeras på utvalda platser.
Miljö- och hälsoskyddsenheternas synpunkter
Buller
Ny bebyggelse
Enligt planbeskrivning finns det möjlighet att anlägga
uteplats som klarar riktvärdena 55 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för samtliga av
de nya bostadsbebyggelserna. Bilaga 2:6 och 2:11 för
bullerutredningen som ligger till grund för planförslaget
visar att ekvivalent ljudnivå för området, i framtiden,
4
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Yttrande

Kommentar

ligger mellan 50- 55 dBA. Bilagorna visar att ekvivalent
ljudnivå för tre av de nya bostäderna i anslutning till den
nya genomfartsgatan ligger mellan 55-60 dBA. Planförslaget behöver säkerställa att det är möjligt att anlägga
uteplatserna som klarar riktvärdena enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Hälsoskyddsenheten anser därför att bestämmelsen f1
i plankarta gällande uteplats ska ses över.

Bullerutredningen visar att det är möjligt att placera bebyggelsen
så att uteplatserna klarar gällande riktvärden. Plankartan är
utformad så att bebyggelsen kan utformas på ett sådant sätt.
Planbestämmelsen f1 bedöms säkerställa att byggnadernas
placering sker med hänsyn till bullersituationen.

Befintlig bebyggelse i planområdet
Fastigheterna Stadskogen 2:182 och 2:83 är enligt
kommunens arkiv byggda år 1918 och 1925. Fastigheten
klassas som äldre befintlig miljö enligt naturvårdsverkets rapport, Riktvärden för buller från väg- och
spårtrafik vid befintliga bostäder NV-08465-15.
Enligt rättsfall anses en väg som har lagts om i en
åtminstone delvis ny sträckning, ha varit föremål för
väsentlig ombyggnation. Hälsoskyddsenheten anser
att anläggning av en ny genomfartsgata medför en
väsentlig förändring i infrastruktur som påverkar de
tre befintliga fastigheterna inom planområdet. Vid en
väsentlig förändring i infrastruktur ska riktvärdena för
buller från trafik (dvs väg- och spårtrafik) tillämpas.
Enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 ska
dygnsekvivalent ljudnivå inte överskrida 55 dBA vid
fasad och maximal ljudnivå 70 dBA vid uteplats.
Bilaga 1:6 i bullerutredningen visar att dygnsekvivalent
ljudnivå för trafikbuller (väg- och spårtrafik) vid
fasaden för fastigheterna överskrids med upp till 4 dBA
jämfört med Infrastrukturpropositionens riktvärden
55 dBA i nuläget. Fastigheterna har inte varit föremål
för bulleråtgärder enligt infrastrukturpropositionens
åtgärdsprogram. Hälsoskyddsenheten anser att
även om den planerade nya genomfartsgatan inte
skulle påverka bullersituationen medför planförslaget
en väsentlig förändring av infrastrukturen i området.
Med anledning av denna förändring i infrastruktur
anser Hälsoskyddsenheten att planförslaget behöver
säkerställa att bullerbekämpningsåtgärder genomförs.

Det stämmer att trafikbuller för väg- och spårtrafik sammanvägt
överskrider 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå i nuläget. Det finns
dock inga riktvärden för sammanvägda ekvivalenta ljudnivåer
och den infrastruktur som förändras är gatan för vägtrafik.
Järnvägen är inte föremål för någon väsentlig förändring och
därför är det ljudnivåerna från vägtrafik som ska jämföras
med de riktvärden som gäller vid väsentlig förändring. Enligt
bullerutredningen är dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafiken vid
närmsta fasad 44 dBA idag, jämfört med 45 dBA i framtiden.
Den nya genomfartsgatan ger därmed upphov till en höjning
med 1 dBA och riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras
även i framtiden. Den bullerproblematik som finns i området
bedöms bero på spårtrafiken och den är ingen konsekvens av
detaljplanen. Spårtrafiken ger upphov till bullernivåer på 59
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad både i nuläget och i framtiden.
Det finns inga riktvärden för väg- och spårtrafikbuller samlat
och riktvärdet 60 dBA vid fasad för befintliga bostäder vid
spår klaras. Bullerbekämpningsåtgärder bör genomföras samlat
för att förbättra boendemiljön för samtliga befintliga bostäder i
Kavlås- och Stadsskogenområdet genom ett bullerplank intill
järnvägen.

Sida 325 av 607

5

Yttrande

Kommentar

Befintliga bostäder utanför planområdet
Fastigheten Banjon 10 är byggd 1929 och anses klassas
som äldre befintlig miljö. Trafikbullersituationen på
fastigheten är komplex på den fasad som vetter mot
den nya genomfartsgatan, eftersom den påverkas av
buller från både väg- och järnväg. Den ekvivalenta
ljudnivån från trafikbuller (väg- och spårtrafik) utan ny
genomfartsgata på denna fasad är beräknad till 56 dBA
respektive 57 dBA med ny anslutningsväg. Ansvariga
väg- och järnvägshållare för dessa infrastrukturer är
två olika huvudmän, Alingsås kommun respektive
Trafikverket.
Anläggning av en ny genomfartsgata medför en
väsentlig förändring i infrastruktur och därför sänks
riktvärdet för trafikbullret på fastigheten Banjon 10
från 65 till 55 dBA ekvivalent nivå vid bostadens
fasad enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
Hälsoskyddsenheten vill framhålla att det är mycket
viktigt att planförslaget säkerställer att dessa riktvärden följs. Hälsoskyddsenheten delar planförslagets
bedömning gällande fastigheten Gitarren 12 om att
bullerbekämpandeåtgärder behöver vidtas. Det är dock
oklart vem som kommer att ansvara för att åtgärderna
vidtas. Gruppboendet påverkas av buller från spårtrafik,
verksamhetsbuller från trafikverkets omformarstation
och i framtiden av den planerade genomfartsvägen.
Hälsoskyddsenheten anser att kommunens exploateringsenhet, i egenskap av exploatör, ska planera och
bekosta de bästa möjliga åtgärderna för att säkerställa
en bra boendemiljö för Gruppboende Kavlåsvägen.
Dagvatten
Utredningen påpekar att det finns behov av ytterligare
fördröjningsåtgärder för att förhindra översvämning
vid järnvägen. Det anges också att Kavlåsbäcken
behöver avlastas från ett f luktuerande f löde och
tillförsel av föroreningar via dagvattnet. Den nya
genomfartsgatan beräknas i framtiden trafikeras med
ca 860 fordon/dygn. Den tillför ytterligare hårdgjord
yta till platsen. Med tanke på recipientens känslighet
är det i sammanhanget lämpligt att dagvattenutsläppet
från den nya genomfartsgatan fördröjs och renas så nära
källan som det är möjligt. För att ta hand om dagvatten
utmed vägen huvudgata (GATA1) föreslås ett öppet
gräsförsett dike på 1,5 meter. Det saknas en markering
på plankartan som reserverar plats för detta. Det saknas
även en ”yta” över det uppsamlande dagvattendiket
bredvid lokalgatan (GATA2).
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Som nämnts ovan är det riktvärdet för trafikbuller för väg som
ska sänkas eftersom det är vägen som är föremål för en väsentlig
förändring. Vid Banjon 10 är den dygnsekvivalenta ljudnivån
från vägtrafiken i nuläget 36 dBA vid fasad och i framtiden
bedöms den vara 50 dBA. Riktvärdet 55 dBA klaras därmed.
Vid en sammanvägning av ekvivalenta ljudnivåer från väg- och
spårtrafiken i framtiden är ljudnivån 58 dBA vid fasad. Maximal ljudnivå från väg- och spårtrafiken beräknas i framtiden
till 62 dBA respektive 64 dBA vid fasad som vetter mot den
ljuddämpade sidan med uteplats. Den samlade bedömningen
är att även om det sker förändringar av ljudnivåerna beräknas
riktvärdena för buller från vägtrafiken att innehållas för
samtliga utredda bostäder för framtiden och utbyggnad inklusive
genomfartsvägen. Om de sammanvägda ekvivalenta ljudnivåerna
ska jämföras mot riktvärden t.ex. Naturvårdsverkets riktvärden
för när åtgärder ska övervägas i befintlig miljö så klaras dessa
riktvärden i framtiden.
Bullersituationen i området är komplex, framförallt inom fastigheten Gitarren 12 då bullerkällor i framtiden kommer att finnas
i två riktningar. Ett åtgärdsförslag presenteras i bullerutredningen
och planbeskrivningen och detaljplanen möjliggör åtgärden.

Det är möjligt att ordna diken inom allmän plats med
användningen GATA, NATUR eller PARK. Plankartan
ger tillräckliga ytor för diken och andra dagvattenanläggningar
och specifika egenskapsbestämmelser för detta anses inte behövas.
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Det saknas reserverad plats för dammar i form av ytor
eller volymer på plankartan. Det saknas även en yta
för ett öppet avvattningsstråk ska anslutas till fördröjningsmagasinet. Miljöskyddsnämnden anser det ska
reserveras plats för dagvattenanläggningar för allmänplats på plankartan. Klimatförändringar kommer att
medföra mer nederbörd och intensivare regn vilket kan
mötas med fördröjd avledning av dagvatten på såväl
kvartersmark som allmänplatsmark. På kvartersmark
kan exempelvis dagvattnet infiltrera och magasineras
i gräsmattan eller i ett makadammagasin under mark.
Dagvattenutredningen påpekar att de geotekniska
förhållandena är sådana att det är viktigt att inte i
onödan dränera marken utan låta dagvattnet från bland
annat hårdgjorda ytor ledas ut över infiltrationsbenägna
ytor. Det anges att byggnader ska placeras så högt
att en marklutning erhålls ut från dessa. Härmed
bör dagvattnet från takytorna kunna avledas ut över
lämpligt anlagda mark- och infiltrationsytor. En lokal
fördröjning kan medverka till att upprätthålla grundvattennivåer vilket kan förhindra sättningar i marken. Den
kan också medverka till bevattning av tomten. Därför
bör man undersöka möjligheten att låta regnvatten från
taken ledas via utkastare för fördröjning på tomten.

Dammar, magasin, avvattningsstråk mm. kan ordnas inom
allmän plats NATUR. En egenskapsbestämmelse finns
inom naturmarken och anger att fördröjning av dagvatten
ska anordnas. Den exakta placeringen och utformningen av
anläggningarna studeras i projekteringsskedet.

Planbeskrivningen anger att: 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 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. Det saknas bestämmelser
som reglerar dagvattenhanteringen på kvartersmarken.
Miljöskyddsnämnden anser att planbestämmelser för
dagvattenhanteringen på kvartersmarken ska läggas till.

Detaljplanen kan inte reglera den typen av åtgärder, därför har
det inte studerats i detta skede.

De nya tomterna kommer att leda ut sitt dagvatten till diket
som leder mot fördröjningsmagasinet/dammen. Kommunen leder
själva arbetet med utformningen av dagvattenhanteringen och
bestämmelser som reglerar hanteringen anses inte motiverade.

Naturvärdena är beroende av den naturliga grundoch ytvattennivån
Enligt biotopkarteringen för Säveån med biflöden har
Kavlåsbäcken potential som lekområde för Mjörnöring.
Vatten där det förekommer eller har förekommit
mycket känsliga arter exempelvis ”öring” kan klassas
som ”mycket känsliga” för föroreningar i vattnet.
Förekomst av vattensalamander i närområdet visar
att det finns höga naturvärden som är beroende av att
den naturliga grund- och ytvattennivån upprätthålls.
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Vatten från det nya bostäderna kommer att fördröjas
och renas innan det når bäcken. Genomförandet av
planen kommer enligt framtagen dagvattenutredning
därför inte att påverka vattenflödet i bäcken och bör
därmed inte heller påverka dammen med förekomst
av större vattensalamander nedströms planområdet.
Det är viktigt att den naturliga beskuggningen som
förekommer av bäcken bibehålls genom att befintlig
vegetation bevaras utmed bäcken. Detta bör regleras i
planbestämmelserna.

Området vid bäcken planläggs som allmän plats NATUR
vilket säkerställer ett bevarande av naturen som sådan. Oftast
är inte detaljplaner det mest lämpliga sättet att reglera vegetation,
främst eftersom det är svårt att garantera genomförandet. I det
här fallet äger kommunen marken och kommunen har därmed
rådighet över frågan. Vid skötsel av kommunens naturområden
är det inte detaljplaner som används som vägledning för skötseln.

I planbeskrivningen framgår det att dämmen kommer
anläggas i bäcken. Inför en sådan åtgärd bör en
inventering av bäcken göras. Eventuell påverkan på de
arter som förekommer i bäcken bör också utredas och
minimeras.

Planeringen av eventuella dämmen ingår inte i detaljplaneprojektet. Det är ett projekt som pågår parallellt.

3. Lantmäteriet
Delar av planen som bör förbättras eller ses över
Inmätning av gränser
Lantmäteriet konstaterar att kommunen gjort inmätningar av fastighetsgränser inom planområdet
(norra gränserna till Stadsskogen 2:182). De aktuella
gränspunkterna finns inte uppdaterade i den digitala
registerkartan. Det är av stor vikt att förbättringarna
även förs över till registerkartan för att underlätta i
samhällsbyggnadsprocessen bland annat vid framtida
fastighetsbildning. I HMK – Digital grundkarta, avsnitt
3.6.2, finns en tydlig rekommendation om att så ska
ske. Om det är oklart hur detta ska gå till, tag gärna
kontakt med Lantmäteriets geodatasamordnare.
Gemensam utfart
Avsikten med planförslaget är att fastigheterna Stadsskogen 2:182, 2:192 och 2:183 ska ha en gemensam
utfart till lokalgata och att utfartsvägen ska förvaltas
som en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet konstaterar att kvartersmarken där syftet att utfartsvägen
ska vara belägen inom är något snävt utlagd, jämför
utdrag från ortofoto och plankarta nedan. Kommunen
rekommenderas att se över om tillräckligt utrymme ges
för utfartsvägen då upplåtelse av enskilda rättigheter
inte är förenligt med allmän plats Natur.
Ledningsrätter
I planbeskrivningen redovisas att Alingsås Energi Nät
AB ska ansvara och bekosta borttagande och flytt av
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Fastigheten Stadsskogen 2:182 avstyckades 1918 i en
avstyckningsförrättning. I akten 1582K-C4B/1918 finns en
förrättningskarta med fasadliv på fastigheten. Beräknad yta är
2336m2. Hörnen har markerats med hörnstenar, dock är dessa
inte längre synliga, de är eventuellt överväxta eller ing jutna
i stolpfästen till staketet. I nuvarande digitala registerkarta
stämmer inte gränsernas längder överens med kartan från 1918.
Istället för en inmätning har fasadliven och de södra gränspunkterna från förrättningskartan lagts in som fasta punkter samt
den västra gränsen som rikt. Det gav en förskjutning av nordöstra
hörnet med ca, 0.72m åt nord öst, samt en förskjutning av
nordvästra hörnet med 0.07m åt nord. Detta nya läge stämmer
väl överens med fastighetens staket. Kommunen ser inget behov
av en fastighetsbestämning och plankartan har justerats utifrån
tolkningen som g jorts av avstyckningsförrättningen.

Plankartan har justerats.

Alingsås Energi Nät AB ansvarar för borttagande av befintliga
40kv-elkablar (ledningsrätt 1582-1126.1), samt att ansöka
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befintliga 40kV-kablar för elektrisk ström. Kommunen
bör förtydliga om detta rör gällande ledningsrätter och
i så fall även förtydliga vilka det är som påverkas. Om
gällande ledningsrätter är föremål för omprövning
eller upphävande bör ansvarsfördelningen för detta
redovisas tillsammans med resterande fördelning i
planbeskrivningen.

om omprövning alternativt upphävande av ledningsrätt. Den
befintliga elkabeln ligger i dag inom den blivande tomtmarken
för bostadsbebyggelsen i detaljplanen. Planbeskrivningen har
förtydligats.

Det noteras även att ledningsrätterna 1489-1368.1,
1489-1368.2 och 1489-1582.1 (ändamålen starkström)
planläggs med bestämmelsen ”ledning” inom allmän
plats Natur. Däremot ritas det inte ut någon bestämmelse för gällande ledningsrätt 1489-487.2 (ändamål
starkström) i planområdets norra delar. Om avsikten
är att denna ledningsrätt ska omprövas bör även detta
redovisas i planbeskrivningen på samma sätt som
nämnts ovan.

Kommunen kommer att ansöka om fastighetsreglering för inlösen
av allmänplatsmark i detaljplanen, som i dag ägs av Vattenfall,
samt omprövning av befintlig ledningsrätt 1489-487.2. Planbeskrivningen har förtydligats.

4. Trafikverket
Infrastruktur
Närmsta byggrätt planläggs cirka 120 meter från järnväg
Västra stambanan, bandel 612. Mellan planområdet och
Västra stambanan ligger även Trafikverkets omformarstation vilken är nödvändig för elkraftsförsörjningen av
Västra stambanan.
Västra stambanan inklusive omformarstationen är
utpekat riksintresse för kommunikationer i enlighet
med § 3:8 miljöbalken.
Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig i tidigare samrådsfas 201908-23 med synpunkter kring buller, vibrationer och
dagvatten.
Trafikverkets synpunkter
Buller
En ny bullerutredning har tagits fram inför granskningen. Trafikverket ser att den i stort gör en riktig analys av
bullersituationen. Resonemang i samrådsredogörelsen;
”Planens genomförande påverkar inte bullertillskottet
från spårtrafik och verksamheterna (omformarstation
och ställverk) då trafikeringen av spår och drift av
verksamheterna sker oberoende av planens genomförande.”, ter sig dock något oklart. Trafikverket anser
fortsatt att bullernivåerna ska begränsas i plankarta
även för befintliga bostäder med avseende på eventuell

Bullernivåer kan inte begränsas i plankartan. Det finns inget
lagstöd för den typen av planbestämmelser.
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framtida om- och tillbyggnad av dessa. Trafikverket
ansvarar inte för att vidta bulleråtgärder, varken för
nyplanerade bostäder eller befintliga bostäder som
planläggs med ny detaljplan.
Vibrationer
Trafikverket noterar att kommunen bedömer att det
förväntas gå att bygga bostäder inom planområdet
utan särskilda vibrationsreducerande åtgärder, baserat
på vibrationsmätningar utförda år 2010.
Omformarstationen
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande skrivit om
skyddsavstånd till verksamheter och begränsningar
för en eventuell utbyggnad av ställverket som finns i
närheten av planområdet. Kommunen kommenterar i
samrådsredogörelsen detta med att ”I planarbetet har
hänsyn tagits till en framtida utbyggnad av omformarstationen”. Trafikverket vill påpeka att ställverket och
omformarstationen inte är samma anläggning och har
olika ägare.
Dagvatten
Trafikverket har under år 2021 kommit med nya krav
kring avvattning (dimensionering och utformning). Det
är av största vikt att Trafikverket och Alingsås kommun
har en fortsatt dialog om komplettering eller utbyte
av den trumma som leder Kavlåsbäcken under Västra
stambanan samt åtgärder uppströms för att dämpa
flöden vid extremhändelser.

Noteras.

Noteras.

Sammantagen bedömning
Trafikverket har utöver ovanstående kommentarer inget
att erinra mot detaljplanen.

5. SGI
Statens geotekniska institut (SGI) har från länsstyrelsen
i Västra Götalands län erhållit rubricerad detaljplan
med önskemål om yttrande. SGI:s yttrande avser
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion
och geotekniska frågeställningar kopplade till
översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska
frågor, såsom sättningar och hantering av radon, ingår
således inte. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet
att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet att
bygga en ny genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och
Ekhagegatan.
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Underlag:
1. Planbeskrivning samt plankarta med bestämmelser.
Upprättad av Alingsås kommun, 2021-11-21.
2. Illustrationskarta. Upprättad av Alingsås kommun,
2021-11-22.
3. Geoteknisk utredning. Upprättad av WSP
samhällsbyggnad, 2010-05-04.
4. PM stabilitet. Upprättad av WSP samhällsbyggnad,
2015-03-12.
SGI:s synpunkter
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på
rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat 2019-09-06,
dnr. 5.2-1908-0584.
I tidigare yttrande efterfrågade SGI kompletterande
bedömning av tillkommande del av planområdet. Vi
anser att planhandlingarna behöver kompletteras så
det tydligt framgår att stabilitetsbedömning utförts
för hela planområdet, dvs både för tillkommande och
befintlig bebyggelse.

Efter granskningen har PE Teknik & Arkitektur AB utfört
en kompletterande stabilitetsberäkning för de befintliga tomterna
i västra delen av planområdet, Stadsskogen 2:183, 2:192 samt
2:182. Baserat på utförda undersökningar bedöms jordprofilen
generellt bestå av naturligt lagrad jord till berg. Jorddjup till
sonderingsstopp varierar mellan ca 0,5 m och 21 m. Den naturligt
lagrade jorden består av mulljord som överlagrar lera som via ett
friktionsjordslager vilar på berg. Totalstabiliteten har beräknats
i en sektion vid den västra delen av området. Stabiliteten bedöms
för denna del av detaljplanens syfte vara tillfredsställande. Inga
förstärkningsåtgärder bedöms vara nödvändiga.

6. Västtrafik
Västtrafik har tagit del av Granskningshandling för
Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata
vid Kavlås äng. Vi noterar att planförslaget innebär
förändrade förutsättningar i och med eventuell hållplatsflytt och sammanslagning av hållplats Kavlåsvägen
och hållplats Valthornsvägen. Vi ser det som lämpliga
åtgärder och önskar få information i god tid om planerad byggnation för att och anpassa trafik och tidtabeller.

Noteras.

7. Naturskyddsföreningen
I samband med plansamrådet för Kavlås ängar skrev
Naturskyddsföreningen i sitt yttrande bl a följande:
”Fördröjningsmagasin för dagvatten: Vi förutsätter
att dammarna anpassas till befintlig topografi.
Befintlig vegetation, bl. a. hagtorn, i dammarnas närhet
bevaras i möjligaste mån. Dammarnas bottenyta bör
sammanfalla med bäckens, vilket möjliggör en konstant
vattenspegel under längre perioder. Dammarnas
vatten kan bli viktigt bl. a. för vattenlevande djur samt
insektsfaunan och därmed indirekt för den fågelfauna
som fi nns inom området (nyckelbiotopen). Det är
viktigt att dammarnas roll som fördröjningsmagasin
fungerar så att tungmetaller, näringsämnen och
dylikt sedimenterar och fångas upp av växtligheten
i dammarna, vilket tidvis kan begränsa de öppna
vattenspeglarna. Blir vegetationen i dammarna alltför
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frodig kan slåtter komma att krävas för att inte alltför
mycket organiska sediment skall bildas, vilket riskerar
slamma igen filtervallen”.
I Samrådsredogörelsen (upprättad 2021-11-22, reviderad
2022-01-24) kommenteras ovanstående synpunkt med
följande:
”I dagvattenutredningen föreslås fördröjningsmagasinen utföras som torra magasin med en gräsbeklädd
botten som är dränerad. Det kommer då inte vara
möjligt med en konstant vattenspegel”.
Föreningen anser att i detta fall är den schabloniserade utformningen inadekvat då det i bäcken/området
nedströms har påträffats större vattensalamander, en
strikt skyddad art som i ädellövskogsområdet väster
om bäcken har lämpliga habitat. Liksom Länsstyrelsen
anser föreningen därför att det är viktigt att utvidga
artens habitat genom att tillåta en konstant vattensamling i botten på fördröjningsmagasinen. Föreningens
synpunkt om att tillvarata den på platsen befintliga
växtligheten är inte kommenterad. Vi förutsätter därför
att detta kommer till stånd, till stort gagn för pollinerare, vilka dessutom redan gynnats i anläggning med
”bihotell” och sandyta väster bäcken.

Den dagvattenanläggning som utformas i samband med genomförandet av detaljplanen är till för att ta hand om dagvatten från
de nya gatorna och tomterna. Målsättningen är att inte påverka
befintliga flöden och den befintliga miljön vid bäcken. Det stämmer
att dagvattendammar skulle kunna utvidga vattensalamanderns
habitat, dock är inte detta något som Länsstyrelsen framfört att
kommunen bör göra. Tvärtom har Länsstyrelsen varit negativa
till att fördröjningsåtgärderna utformas som dammar på grund
av stabilitetsproblem.

Föreningen förutsätter dessutom att man tillser att den
bäcknära miljön får förbli i stort orörd och att även stigar
och spångar anläggs på ett sätt som inte skadar den
bäcknära miljön som är mycket värdefull för flora och
fauna. Det bör även noteras att avvattningen uppifrån
Stadsskogen kommer att öka, vilket kommer att öka
bäckens betydelse för fauna och flora. Den avspärrande
trumman i utloppet till Säveån måste därför åtgärdas.
Det finns dessutom redan i detta skede anledning att
fundera över hur bäcken framgent kommer att hanteras
vid planeringen/exploateringen av den östliga delen av
Mjörnstranden.

Ett bevarande av naturområdet och miljön kring bäcken
säkerställs genom planläggning av allmän plats NATUR. Idag
är marken inte planlagd vilket innebär att det inte finns några
bestämmelser som begränsar t.ex. exploatering. Detaljplanen ger
därmed ett utökat skydd. Detaljplanen kan dock inte reglera hur
naturområdet ska skötas. Inte heller ingår det i detta projekt att
se över eventuella trummor i bäcken.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-26 (§ 26,
diarienummer: 2019.484 KS) anta Naturvårdsprogram
2020-2025 för Alingsås kommun. Av naturvårdsprogrammet framgår bl a följande:
• I all planering tas stor hänsyn till de biologiska
värdena i grön-och blåstrukturen
• I planeringen tas hänsyn till att sambanden i den
sammanhängande blå-och grönstrukturen inte
bryts.
• I den enskilda planeringssituationen då fördjupningar av översiktsplanen tas fram, då detaljplaner
upprättas eller vid prövning av enstaka bygglov
12
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utanför detaljplan, ska hänsyn tas till värdena i
grön- och blåstrukturen utifrån aktuell planeringsnivå och områdenas karaktär och innehåll
Säkerställa ekosystemtjänster i den byggda miljön.
De ekosystemtjänster som bidrar till vår välfärd och
livskvalitet ska tillvaratas, skapas och utvecklas. I
den byggda miljön kan det handla om ekosystemens
förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand
om dagvatten
Ekosystemtjänster ska synliggöras i översiktsplaner,
detaljplaner och vägplaner
Bebyggelse och infrastruktur ska anpassas efter
naturens förutsättningar
Åtgärder för att t.ex. förebygga effekter av klimatförändringar, såsom t.ex. erosionsskydd, översvämningsskydd, mm., ska i största möjliga mån vara
naturbaserade
Grön infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt
nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden
samt anlagda element som utformas, brukas och
förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras
och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas
i hela landskapet. (Lst Västra Götaland 2018)
Medborgare och ideella har ofta stor kunskap
gällande naturen i kommunen, naturvärden och
naturvården och denna kompetens ska tas tillvara
Naturanpassning i fysisk planering av mark och
vatten: Ekosystemtjänstbedömning ska genomföras vid fysisk planering, speciellt detaljplaner och
planprogram
Naturanpassade lösningar vid fysisk planering:
Naturanpassade lösningar ska användas så långt
det är möjligt i exempelvis detaljplaneringen, såsom
erosionsskydd, översvämningsskydd, mm.

Naturskyddsföreningen anser att man vid fysisk planering måste använda naturvårdsprogrammet. I aktuellt
fall åsidosätts det som skrivs i naturvårdsprogrammet.
Varför har programmet inte använts? Genom att
integrera Kavlåsbäcken med fördröjningsmagasinen,
enligt vårt tidigare yttrande, skulle man gynna
artdiversiteten högst avsevärt och uppfylla intentionerna
i det nya naturvårdsprogrammet. På köpet får man
estetiska vinster. Gropar med makadam ersätts med
en permanent vattenspegel.

Planförslaget bedöms följa naturvårdsprogrammet, dock har det
inte omnämnts i planhandlingarna eftersom det tagits fram under
planarbetets gång. Planbeskrivningen har nu justerats och ett
avsnitt om naturvårdsprogrammet har lagts till i kapitel 9 samt
ett avsnitt om ekosystemtjänster i kapitel 7. Detaljplanen ger ett
ökat skydd av naturområdet mellan Kavlås och Stadsskogen och
den bedöms därför inte få en negativ påverkan på naturmiljön.
Tidigt i planprocessen föreslogs dagvattendammar som integrerades
i Kavlåsbäcken. Länsstyrelsen ansåg att det inte var lämpligt
och därför togs ett nytt förslag fram där dammar placerades intill
bäcken. Eftersom Länsstyrelsen var negativa även till detta pga.
stabilitetsproblem föreslås dagvattenfördröjningen istället utformas
som torra magasin.
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8. Vattenfall
Vattenfall Eldistribution noterar följande i framtagen
planbeskrivning:
• Sidan 5: ”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.”
• Sidan 12: ”Tilläggas bör också att Vattenfall
planerar att ersätta den befintliga högmastade
anläggningen med en inbyggd variant som inte
kommer uppfattas lika framträdande.”
• Sidan 20: ”I naturmarken väster om de planerade
bostäderna har Vattenfall och Alingsås Energi i
era underjordiska ledningar i ett kabelschakt som
sträcker sig i nordsydlig riktning. Området är
markerat på plankartan. Fastighetsägaren 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.
Vattenfall Eldistribution vill att ni tar bort den information om ombyggnad av Vattenfall Eldistributions
transformatorstation på sidan 12, se ovan. Enligt
uppgift internt hos oss på Vattenfall Eldistribution har
en reinvestering i denna station utförts under senare tid
och någon ytterligare ombyggnad av transformatorstationen är inte aktuell i nuvarande planering.

Noteras. Planbeskrivningen har justerats.

Vattenfall Eldistribution vill därför att ni tar bort den
meningen helt då den uppgiften är felaktig. Vattenfall
Eldistribution har inget ytterligare att tillägga i detta
ärende för närvarande.

14
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Noteras.

Vi lämnade ett yttrande vid samrådet 2019 och har inga
ytterligare synpunkter.

Sakägare
11. Gitarren 12, Alingsåshem AB
I planbeskrivningen, sidan 25, står det att:
För att minska detaljplanens negativa påverkan
planeras ett bullerplank mellan genomfartsgatan
och tomtmarken tillhörande Gitarren 12. Med ett
bullerplank kan bullersituationen förbättras på den sida
av byggnaden som vetter mot den nya genomfartsgatan.
Buller från spårtrafiken innebär att riktvärdet för
maximala ljusnivåer (70 dBA) vid uteplats överskrids
vid det befintliga läget för uteplatsen men bullerplanket
innebär att möjlighet finns att ordna uteplats på en
mindre bullerutsatt sida.
Alingsåshem vill att det i plankartan, under egenskapsbestämmelser, tydliggörs att bullerskärm till en höjd av
2 meter ska uppföras vid huvudgatan på Allmän plats
mot Alingsåshems fastighet Gitarren 12. Det räcker
inte att det står beskrivet i planbeskrivningen, då den
inte är ett juridiskt bindande dokument.

12. Banjon 2
Den föreslagna bebyggelsen på Kavlås äng kommer
att öka trafikbelastningen på såväl Kavlåsvägen som
Konduktörsgatan. Detta är två gator där husen ligger
nära vägen och ökad trafikbelastning innebär då ökad
risk för olyckor. Det är en risk som inte bör tas. Ett sätt
att mildra denna konsekvens är att förbjuda genomfartstrafik på Kavlåsvägen och införa fartbegränsande
åtgärder.
Eftersom en framtida cykel/gångbana ska korsa Kavlåsvägen bör utformningen av korsningen Kavlåsvägen
– Alfhemsvägen vara utformad så att ett avtag görs
in till Kavlåsvägen och att huvudleden fortsätter till
Alfhemsvägen. Detta ökar säkerheten för oskyddade
trafikanter och bidrar även till att hålla nere hastigheten
på Kavlåsvägen.

Det finns möjlighet att uppföra ett bullerplank inom allmän plats
GATA. Det stämmer att planbeskrivningen inte är juridiskt
bindande, dock är det så att även om plank anges som bestämmelse i plankartan finns ingen garanti för ett genomförande.
Ett genomförande av vad som anges i en detaljplan behöver
säkerställas antingen genom villkor för bygglov eller genom avtal.
Det bedöms därmed inte finnas skäl till att införa denna bestämmelse. Uppförandet av plank får säkerställas i dialog och ev.
avtalsskrivning mellan Exploateringsenheten och Alingsåshem.
En ökad mängd trafik behöver inte innebära en ökad risk för
olyckor, det är snarare fordons hastigheter som påverkar detta.
Därför planeras en fartdämpande åtgärd i form av en upphöjd
passage med övergångsställe i norr där den nya gatan mot Stadsskogen ansluter till Kavlåsvägen. Denna fyller flera syften; dels en
säker övergång för gående och cyklister som korsar Kavlåsvägen
och dels en fartdämpande åtgärd som sänker fordons hastigheter
på Kavlåsvägen. Fartdämpande åtgärder är dock ingenting som
regleras i detaljplanen. På Konduktörsgatan finns i dagsläget
flertalet fartdämpande åtgärder som sänker fordons hastighet.
Att förbjuda genomfartstrafik på Kavlåsvägen är inte motiverat.
Så som vägen är utformad och med antalet farthinder på
Konduktörsgatan, används gatan inte som genomfart. De
som åker här har en målpunkt längs sträckan och det visar
även utförda trafikmätningar. Trafikmätningar g jorda hösten
2020 på Kavlåsvägen, som motsvarar dagens situation, visar
motsvarande trafikmängd som de trafikmätningar g jorda innan
antalet farthinder på Konduktörsgatan utökades. De senaste
15 åren har trafikmängden på Kavlåsvägen minskat ca 30%.
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För att minimera de negativa konsekvenser nybyggnationen innebär är det viktigt att befintliga fastigheter
får behålla sitt fria läge och sin utsikt över sjön Mjörn.
Man kan i utredningen läsa att den nya bebyggelsen
kommer att bidra med väsentligt ökad skuggning av
tomterna. Detta påverkar möjligheterna till odling
i trädgårdarna och kommer att förstöra redan
befintlig växtlighet på de påverkade fastigheterna.
Byggnader på de nya fastigheterna bör därför inte
tillåtas så att de skuggar växtlighet och odling på
redan befintliga fastigheter. Komplementbyggnader
bör likt huvudbyggnader inte tillåtas närmare än 4
meter från tomtgräns.

Den maximala nockhöjd som föreslås i detaljplanen har tagits
fram genom en avvägning av olika aspekter; dels för att minimera
påverkan på utsikt, dels för att möjliggöra en bra höjdsättning i
förhållande till den nya gatan och dels för att kunna bygga bra
bostäder ur ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv. Kommunen bedömer inte att den nya bebyggelsen innebär väsentligt ökad
skuggning av de befintliga tomterna.

I planen föreslås att de nya husens nockhöjder ska
begränsas vilket är bra. På plankartan är denna
maxhöjd satt till 76,5 meter över nollplanet. I ett
tidigare skede sattes stolpar upp på ängen till höjden
76,7 meter. Utifrån dem kan man konstatera att
maxhöjden bör begränsas till 74,5 meter i öster och
73 meter i de västra delarna för att inte påverka
befintliga fastigheter för mycket.

Eftersom den nya bebyggelsen ska smälta samman
med och komplettera befintlig bebyggelse bör
grupphus ej tillåtas då sådana inte finns bland den
befintliga bebyggelsen. Grupphus i form av radhus,
parhus eller kedjehus bildar en vägg av bebyggelse
och stör befintliga bostäder mer än fristående villor.
Om det ändå behövs grupphus bör dessa likt fastigheter för villor också endast tillåtas uppta 20% av
fastighetens yta, istället för det i föreslaget angivna
30%, för att på så sätt skapa ett luftigare intryck och
bevara naturvärden.

Mellan den befintliga bebyggelsen och de nya planläggs ett område
avsett för dike som syftar till att samla upp dagvatten från
Kavlås för att det inte ska påverka de nya tomterna. Stråket
är 4 meter brett och innebär att varken huvudbyggnader eller
komplementbyggnader kan placeras närmare än detta avstånd.
Efter granskningen har solstudien uppdaterats med vyer som visar
bebyggelse på ett närmare avstånd till de befintliga tomterna.
Planbeskrivningen visar nu dessa uppdaterade vyer vid samma
årstid och klockslag som tidigare. Även med en placering närmare
de befintliga tomterna bedöms skuggpåverkan bli liten. Solstudien
visar att de befintliga tomterna och bostäderna påverkas av
skuggning främst under vinterhalvåret och då främst under
den sista timmen innan solens nedgång. Fasader och uteplatser
påverkas i mycket liten utsträckning och de kommer även vid
detaljplanens genomförande få direkt solljus under större delen
av dagen. Den tid på året som trädgård och uteplats används
mest frekvent för odling och vistelse är sommarhalvåret, från vår
till höst. Enligt solstudien når skuggor tomterna först klockan
16 på eftermiddagen under vår och höst och under sommaren
beräknas skuggpåverkan bli minimal. Slutsatsen är att tiden
då de befintliga bostäderna påverkas av skuggning är mycket
begränsad och att skuggningen därför bedöms vara acceptabel.
Den nya bebyggelsen bedöms smälta in i området på grund av sin
småskalighet. Kommunen bedömer att behovet av olika former
av småhus är stort och förespråkar därför en flexibilitet inom
hela området. Grupphus har i regel mindre tomter än villor och för
att det ska vara möjligt att uppföra grupphus behöver detaljplanen
tillåta en något utökad andel byggnadsarea per fastighet. Den
angivna andelen om 30% bedöms vara en låg andel i jämförelse
med andra grupphusområden vilket kommer att bidra till ett
luftigare intryck.

13. Flygeln 19
Synpunkterna gäller den genomfartsgata som planereras koppla samman Kavlåsvägen och Ekhagegatan.
Vi anser att denna genomfartsgata kommer att öka
ljudnivåerna, både vid uteplatser och inne i vårt hus,
då fler bilar kommer att passera vårt hus på Bergsgatan 15 för att ta sig mellan stan och stadsskogen samt
att korsningen som binder samman genomfartsgatan
till Kavlåsvägen planeras byggas precis utanför vår
16

Sida 336 av 607

Yttrande

Kommentar

fastighet. Vi upplever redan i dagsläget ljud från bilar
som passerar på Kavlåsvägen som störande då bla. hörs
in i hus och situationen lär inte bli bättre med den nya
genomfartsgatan. Vårt sovrumsfönster har dessutom
utsikt mot den nya genomfartsgatan och vi är oroliga
för att detta kommer påverka vår nattsömn.

Bullerutredningen är framtagen för att redovisa vilka konsekvenser detaljplanen får för både ny och befintlig bebyggelse. Syftet
har bl.a. varit att säkerställa att detaljplanen inte får negativa
konskevenser för boende i området.

I den bullerutredning som gjorts så framgår det att
ekvivalent ljudnivån 1,5 m över mark förväntas öka
från 45‐50 db(A) till 50‐55 db(A) vid vår fasad som är
riktad ut mot Kavlåsvägen, se nedan bilder. Kan tillägga
att vår fasad riktad mot Kavlåsvägen är mer än 1,5m
ovan mark vilket lär innebära än högre ljudnivåer. Är
därför tveksam till att ljudnivåer vid vår fasad, med
den nya genomfartsgatan, kommer hållas inom de 55
db(A) ekvivalenta ljudnivån utomhus (vid fasad) som
riktlinjerna säger att nybyggnad av väg och spårtrafik
vid befintliga bostäder bör förhålla sig till. Tar man även
hänsyn till de ljud som kommer från spårtrafiken så
överstigs 55 db(A) vid flertalet ställen utmed vår fasad.

De riktvärden som de beräknade ljudnivåerna ska jämföras med
är de som anges i Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden
för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder”. I
vägledningen anges riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad
från vägtrafik och 60 dBA från spårtrafik. I vägledningen anges
också att enligt praxis tillämpas infrastrukturpropositionens
(1996/97:53) ”åtgärdsnivåer” för att avgöra om åtgärder i
normalfallet behöver övervägas i ”äldre befintlig miljö” (före
våren 1997). Åtgärdsnivåerna är 65 dBA ekvivalentnivå
vid fasad från vägtrafiken och 55 dBA maximalnivå från
spårtrafik inomhus nattetid. Precis som ni nämner gäller 55 dBA
ekvivalentnivå utomhus vid fasad, vid väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur såsom i detta fallet då vägtrafiken påverkas
av ombyggnad. Bilaga 1:7 visar att de ekvivalenta ljudnivåerna
från vägtrafiken vid fasad är som högst 48 dBA i nuläget. Bilaga
2:7 visar att ljudnivåerna från vägtrafiken vid fasad blir som
högst 52 dBA ekvivalentnivå i framtiden. Detaljplanen innebär
en ökning med 4 dBA, dock överskrids inte riktvärdet. I bilaga
2:9 framgår att ekvivalentnivåer från spårtrafiken beräknas
uppgå till 59 dBA vid er fasad och i bilaga 2:6 framgår att
sammanvägda ekvivalentnivåer från väg- och spårtrafik beräknas
uppgå till 60 dBA. Framtida ljudnivåer från spårtrafiken kan
inte jämföras med riktvärdena för väsentlig ombyggnad eftersom
järnvägen inte är föremål för ombyggnad. De ska jämföras med
riktvärdet 60 dBA vid fasad enligt Naturvårdsverkets vägledning
och de åtgärdsnivåer som gäller för spårtrafiken gäller inomhus
nattetid.

Inte heller riktlinjer gällande 70 db(A) Lmax ljudnivå
vid uteplats i anslutning till bostad kommer att hållas
enligt den bullerutredning som gjorts. Inte ens när
endast tar hänsyn till vägtrafik (och bortser från
ljudnivån från spårtrafiken), se nedan.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning gäller riktvärdena för
maximal ljudnivå vid bostads uteplats, där anges att 70 dBA
maximalnivå inte ska överskridas. Detta riktvärde gäller även
vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Åtgärdsnivåer för
maximal ljudnivå för äldre befintlig miljö finns som ovan nämnts
endast inomhus nattetid. De maximala ljudnivåer som bedöms
uppstå i framtiden är 58 dBA från vägtrafiken (bilaga 2:8) och
67 dBA från spårtrafiken (bilaga 2:10) vid fasad som vetter
bort från bullerkällan. I nuläget är dessa ljudnivåer ca 56 dBA
respektive ca 64 dBA maximalnivå. Bullerutredningen visar
därmed att riktvärden för maximalnivå klaras i framtiden.

Visserligen överstigs värden för ekvivalent ljudnivå och
Lmax redan i dagsläget p.g.a spårtrafiken, men enligt
min mening är det då helt fel att förvärra situationen

Det stämmer inte att ekvivalent och maximal ljudnivå från
spårtrafiken överskrids i dagsläget för er fasad. Det visar
bilagorna 1:9 och 1:13.
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med nybyggen istället för att planera hur ljudnivån vid
dessa fastigheter kan minskas för att hålla sig inom de
riktlinjer som finns.

Samtliga riktvärden bedöms klaras i framtiden och den nya gatan
bedöms inte ge upphov till en sådan ökning av bullernivåerna
att de kan betraktas som en betydande olägenhet. Dock kan
det konstateras att bullersituationen i området är komplex och
att området redan idag domineras av buller från spårtrafiken.
Planens genomförande påverkar inte bullertillskottet från
spårtrafik och verksamheterna (omformarstation och ställverk) då
trafikeringen av spår och drift av verksamheterna sker oberoende
av planens genomförande.

I de riktlinjer som tagits fram för ljudnivåer vid
befintliga bostäder vid nybyggen av väg och spårtrafik
nämns även att 30 db(A) ekvivalent ljudnivå inomhus ej
bör överskridas vilket jag ställer mig ytterst tveksam till
att ni kommer kunna upprätthålla med byggnationen
av genomfartsgatan. Framförallt i vårt sovrum som har
utsikt mot den planerade genomfartsgatan.

Vi har i samband med planarbetet inte möjlighet att beräkna
ljudnivåer inomhus. Om bullersituationen ger upphov till för höga
bullernivåer inomhus redan idag kan åtgärder på t.ex. fönster
behövas. Det är beklagligt att ni upplever att er boendemiljö
inte är tillfredsställande och att ni redan idag störs av buller
från spårtrafiken. Kommunen anser att det är angeläget att ett
bullerplank byggs intill järnvägen nedanför Kavlås eftersom det är
tydligt att spårtrafiken orsakar en problematisk bullersituation i
området. Dock ansvarar kommunen inte för spårtrafiken och kan
inte hållas ansvarig för de olägenheter som den ger upphov till.

För att summera det hela så kommer den planerade
genomfartsgatan att förvärra ljudnivån vid Bergsgatan
15 som redan i dagsläget lider av för hög ljudnivå.
I tillägg till detta så pågår även ombyggnation av
omformarstation i närheten som även den förväntas
förvärra ljudnivåerna i området. Dessutom finns det
inga planer på att sätta upp bullerplank utmed den del
av järnvägen som riktar sig mot Kavlåsvägen. Även om
dessa projekt drivs separat så måste ni inse att för oss
boende så måste vi se till helheten när vi bedömer hur
ljudnivån påverkas oss. Vi är trötta på att hela tiden
ljudnivån förvärras utan att åtgärder görs i samband
med nybyggnationerna som åtminstone håller ljudnivån
till samma nivåer som tidigare.

Hälsoskyddsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar
för tillsyn vad gäller hälsoskydd i bostäder. Vid ett tillsynsärende
kan mätningar av den aktuella bullersituationen utföras och
bullerskyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska enligt
miljöbalken övervägas om olägenhet för människors hälsa kan
befaras eller om god miljö inte nås. Besök Alingsås kommuns
hemsida för att läsa om hur man anmäler en olägenhet. På
sidan https://www.alingsas.se/byggabo-och-miljo/bostader-ochboendemiljo/boendemiljo-och-halsa/klagomal-pa-boendemiljon,
finns den blankett som ska fyllas i.

14. Banjon 3
Som boende på kavlåsvägen har vi synpunkter på den
nya justerade byggplanen.
Trafik
Sedan vi flyttade in på kavlåsvägen har vi märkt av en
stadig ökning av trafiken. Det har blivit en genomfartsväg för boende i Hedvigsberg och Stadsskogen som
fortsätter att utbyggas. Hastigheterna är ofta höga både
på privata fordon och bussar. För oss som har två barn
under 9 år är detta ett bekymmer. Vi har gjort vad vi
kunnat genom att klippa ner hela häcken framför vårt
hus i ett försök att öka sikten.
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Trafikmätningar visar att trafikmängden på Kavlåsvägen har
minskat ca 30% de senaste 15 åren. Alltså har vägen inte blivit
en genomfartsväg för boende i Hedvigsberg och Stadsskogen. En
trafikmätning som g jordes år 2020 visar normala resultat för en
bostadsgata vad gäller hastighet och trafikmängd. Medelhastigheten ligger runt 35 km/h och trafikmängden på ca 500 fordon/
dygn. Körbanan är ca 6 meter bred vilket ger goda möjligheter för
trafik att mötas. På delar av sträckan har hastighetsdämpande
åtgärder g jorts i form av avsmalning av sträckan. Uppföljande
mätningar görs löpande för att följa utvecklingen av trafikmängd
på Kavlåsvägen och intilliggande gator för att identifiera eventuella
behov av åtgärder.
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Yttrande

Kommentar

Gatan saknar övergångställen, farthinder och en rimlig
trottoar på vår sida vilket medför att barnen måste
korsa vägen.

Det stämmer att Kavlåsvägen saknar övergångsställen i dagsläget.
Ett övergångsställe planeras i samband med byggnation av
gång- och cykelbanan från Kavlås äng som kommer att ansluta
till befintlig gång- och cykelbana på Kavlåsvägen i form av en
upphöjd passage med övergångsställe. Ytterligare ett övergångsställe
kommer anläggas längre söderut på Kavlåsvägen i höjd med
Kristallen. I dagsläget är platsen en omarkerad passage och
används mycket som skolväg. Därför görs den om till ett ordentligt
övergångsställe med beräknad byggnation 2022.

Eftersom kavlåsvägen är många barns gång och cykelrutt till skolan är mängden trafik och dess hastigheter
redan idag ett problem.

I den korrigerade planen har ni tagit bort en infartsväg
till det nya området vilket innebär att majoriteten trafik
in och ut från det nya bostadsområdet kommer ledas
via hela sträckan av kavlåsvägen. Detta innebär en
väsentlig ökning av trafiken på en redan hårt belastad
villagata. När vi hade kontakt med er under den förra
omgången förslag så lovade ni dyrt och heligt att exakt
denna lösning inte var aktuell då det inte var tal om att
den nya gatan skulle bli en vändzon.

Anledningen till att infartsvägen tagits bort är att ytan bedöms
vara för liten för att på ett trafiksäkert sätt kunna samordna
biltrafik och gående mot Stadsskogen. Släppet mellan tomterna
som idag används endast som gångväg och infart till tomterna
är smalt och dessutom mycket brant, vilket gör ytan olämplig
för biltrafik. Den förändrade utformningen kan innebära en
mindre ökning, men vilken väg boende väljer ut från området
beror på deras målpunkter. Majoriteten av målpunkterna finns
inne i centrala Alingsås vilket gör att Konduktörsgatan kommer
användas i första hand istället för Kavlåsvägen söderut. Ett
annat alternativ till Kavlåsvägen för målpunkter västerut är
Ekhagegatan/Stadsskogsgatan efter byggnation (då Kavlåsvägen
binds ihop med Ekhagegatan).

Att hänvisa till att det finns kollektivtrafik är inte verklighetsförankrat. Särskilt som expressbussen in till gbg
från vårt område nyligen tagits bort har möjligheterna
för de som kan tänka sig att åka kollektivt försämrats.
Vi undrar även hur säkerheten och trafikökningen av
all byggtrafik ska hanteras under byggperioden?

Det stämmer att en expressbuss mellan Göteborg och Stadsskogen
nyligen dragits in av Västtrafik. Denna har dock inte trafikerat
via Kavlås. Närmaste hållplats för denna låg på Stadsskogsgatan.
Kavlåsvägen trafikeras av en stadsbuss som kör linjetrafik
med 20-minuters intervall. Denna stadsbuss kör till och från
Alingsåsterminalen vilket gör att boende i Kavlås fortsatt har
goda möjligheter att åka kollektivt med buss och även vidare med
tåg från Alingsås station.

Byggprocessen
Hur lång tid ska den totala byggnadstiden få lov att
ta? För oss som bor på kavlåsvägen blir detta en tid
av betydande störningar i vårt liv samt troligen störd
närmiljö i form av utsikt och buller. Vi känner stark
oro över att vi kommer bo med en stor byggarbetsplats
i direkt anslutning till vår trädgård under många år. Vi
förstår att boende behövs och att det behöver byggas
men vi som redan bor här och har barn som växer
upp nu påverkas negativt at denna förtätning. Hur
ska eventuella vibbrationsskador på våra fastigheter
förebyggas och kartläggas under byggtiden?
Buller
Som ni själva skrivit är bullerstörning från järnvägen
redan nu ett problem i området. Varför fortsätter ni
inte med byggnation av bullerplanket?

Hanteringen av byggtrafik kommer att regleras med tillstånd där
krav ställs på trafiksäkerhet. Byggtrafiken är skyldiga att följa
alla de regleringar som finns för vanlig trafik. Projekteringen är
pågående och därför finns inga beslut ännu kring hur byggtrafiken
ska ledas. Byggtrafiken kommer i den mån det går ledas den
väg som är minst störande för boende och oskyddade trafikanter
i området. Någon tidplan för byggnationen är ej fastställd.
Byggnationsprocessen regleras inte i detaljplaneprocessen.

Kommunen anser att det är angeläget att ett bullerplank byggs
intill järnvägen nedanför Kavlås eftersom det är tydligt att
spårtrafiken orsakar en problematisk bullersituation i området.
Dock ansvarar kommunen inte för spårtrafiken och kan inte
hållas ansvarig för de olägenheter den ger upphov till. Ansvarig
för uppförande av bullerplank mot järnvägen är Trafikverket.
Sida 339 av 607
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Yttrande
Dagsljus
I eran solstudie har ni placerat husen på maximalt
avstånd från våra befintliga hus på kavlåsvägen. Om
denna placering inte blir ett krav i byggloven kommer
de nya ägarna med all sannolikhet agera tvärtom för att
få sol i sin egen trädgård vilket dom enbart kan få på
sin ena sida samt framsida. Dvs placera sitt hus så långt
in på tomten mot vårt hus som möjligt. Då kommer
påverkan på vår fastighet se väldigt annorlunda ut.
Redan nu med den optimistiska placeringen av de nya
husen får vi skugga i en ansenlig del av vår nu soliga
trädgård. Det innebär att vi från att ha ett soligt läge
på uteplatsen under sommaren kommer ha skugga
under de tider då man normalt sitter med sin familj i
trädgården och grillar mm. Detta kan inte anses vara
ringa påverkan på vår fastighet.

Ni har i er justerade nya plan ökat den tillåtna höjden
på husen vilket försämrar för oss boende ytterligare. Vi
önskar en ändring till enplanshus vilket är mer rimligt
med hänsyn till påverkan av sol samt insyn i våra hus
och trädgårdar.
Förslagsvis kan antalet tomter bli färre och då större
vilket ger utrymme för större enplansvillor vilket leder
till en trivsammare bebyggelse för alla parter. Det
kan inte vara rimligt att det ska pressas in maximalt
antal hus i ett område som ni säger ska smälta in i ett
äldre villaområde. Enda anledningen till detta är av
ekonomisk vinning.

Kommentar
Efter granskningen har solstudien uppdaterats med vyer som visar
bebyggelse på ett närmare avstånd till de befintliga tomterna.
Planbeskrivningen visar nu dessa uppdaterade vyer vid samma
årstid och klockslag som tidigare. Även med en placering närmare
de befintliga tomterna bedöms skuggpåverkan bli liten. Solstudien
visar att de befintliga tomterna och bostäderna påverkas av
skuggning främst under vinterhalvåret och då främst under
den sista timmen innan solens nedgång. Fasader och uteplatser
påverkas i mycket liten utsträckning och de kommer även vid
detaljplanens genomförande få direkt solljus under större delen
av dagen. Den tid på året som trädgård och uteplats används
mest frekvent för odling och vistelse är sommarhalvåret, från vår
till höst. Enligt solstudien når skuggor tomterna först klockan
16 på eftermiddagen under vår och höst och under sommaren
beräknas skuggpåverkan bli minimal. Slutsatsen är att tiden
då de befintliga bostäderna påverkas av skuggning är mycket
begränsad och att skuggningen därför bedöms vara acceptabel.
Med hänsyn till de nya tomternas funktionalitet har nockhöjderna
på lokalgatans västra sida höjts något för att säkerställa
möjligheten att få in en fullgod våningshöjd. Dagvattensituationen
i området ställer krav på att nivå på färdigt golv placeras över
gatans nivå vilket innebär att det inte är möjligt att trappa ner
bebyggelsen åt väster så som tidigare var tänkt. Med de nya
bestämmelserna kan bostäderna uppföras med en nockhöjd på
ca 6-7,5 meter. Det innebär att bostäderna kan uppföras i 1-2
våningar, beroende på läge. Inom kvarteret närmast er fastighet
har nockhöjden inte ändrats. Generellt kan sägas att marknivån
vid den nya bebyggelsen är betydligt lägre än befintlig bebyggelse
längs Kavlåsvägen, vilket framgår av sektionerna på sida 7 i
planbeskrivningen.
Den nya bebyggelsen bedöms smälta in i området genom sin
småskalighet. Kommunen bedömer att behovet av olika former
av småhus är stort och förespråkar därför en flexibilitet och ser
det som positivt att befintlig bebyggelse i Kavlås kompletteras
med andra boendeformer.
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Sammanfattning och revideringar
Yttranden från 9 olika remissinstanser samt 4 yttranden från sakägare inkom under granskningstiden. Med
anledning av framförda synpunkter har Samhällsbyggnadsförvaltningen gjort följande revideringar av planhandlingarna:
• U-områden har justerats i plankartan för att optimera hanteringen av dagvatten inom planområdet.
• Ytan för gemensam utfart till befintliga bostäder inom planområdet har utökats något.
• Ytan som planläggs som allmän plats norr om Stadsskogen 2:182 har ändrats från allmän plats NATUR till
PARK för att underlätta kommunens skötsel av marken.
• En geoteknisk bedömning av stabilitetsförhållanden inom de befintliga tomterna Stadsskogen 2:182, 1:192
och 2:183 har tagits fram och resultatet har lagts till i planbeskrivningen.
• Solstudien har uppdaterats med vyer som redovisar placering av huvudbyggnader intill befintliga tomter.
• För övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen angående gällande planer, Vattenfalls anläggning, naturvårdsprogrammet, ekosystemtjänster samt ledningsrätter.

Kvarstående synpunkter
För att ha rätt att överklaga en plan ska man som sakägare ha lämnat skriftliga synpunkter antingen i samrådet eller
i granskningen. Sakägarna listade nedan har lämnat sådana synpunkter som inte tillgodosetts. Synpunkterna från
samrådet finns redovisade i samrådsredogörelsen daterad 2022-01-24. De som kommunen anser har tillgodosedda
synpunkter är inte medräknade nedan och kommer inte att sändas en besvärshänvisning, (det brev som förklarar
hur man överklagar).

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts efter granskning
•
•
•
•

Ägare till Gitarren 12
Ägare till Banjon 2
Ägare till Flygeln 19
Ägare till Banjon 3

Kvarstående synpunkter från samrådet
•
•
•

Ägare till Banjon 6
Ägare till Mandolinen 3
Ägare till Valthornet 16

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Elif Koman André
Tf. Planchef

Kristine Bayard
Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER
Placering
GITARREN 18>1

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt
möjlighet att bygga en ny genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.
(PBL 4 kap. 1, 30 och 32 §§)

Alfhemsvägen

SÖRHAGA 1:7>1
SÖRHAGA 1:2>1

p1

Friliggande huvudbyggnader ska placeras minst 3 meter från
fastighetsgräns mot gata och 4 meter från övriga fastighetsgränser
(PBL 4 kap. 16 § p. 1)

p2
GITARREN 19>1

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

p3

GRÄNSBETECKNINGAR (PBL 4 kap. 5 och 30 §§)

p4

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Kombinerad egenskaps- och administrativ gräns

GITARREN 13>1

Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
GATA1
GATA2
NATUR
PARK

GITARREN 12>1

+64,15

+6
4,9
2

PARK

dagvatten

NATUR

+65

RÅDMANSHAGE 14>1

,86

STADSSKOGEN 2:182>1

GAT

RÅDMANSHAGE 13>1

A1

+67,40

RÅDMANSHAGE 12>1

B

+76.0

+69,20

+68,30

gcväg

g

NATUR

e1 e2 d
p1 p2 p3 p4
f1 f2 f3
f 4 f5 f6
b1 b2 n1

STADSSKOGEN 1:1>1

u

STADSSKOGEN 2:192>1
EKHAGEN 1>1

dagvatten

e1 e2 d
p1 p2 p3 p4
f1 f2 f3 f4 f5 f6
b1 b2 n1

Huvudgata
Lokalgata
Naturområde
Parkområde

BANJON 10>1

+76.5

+0.0
gcväg
gång
VALTHORNET 1>1dagvatten

VALTHORNET 16>1

BANJON 9>1

VALTHORNET 11>1

dike
ledning
natur

VALTHORNET 14>1

BANJON 8>1

u

EKHAGEN 3>1

Bostäder

Utförande

Föreskriven markhöjd över nollplanet (PBL 4 kap. 5 § p. 2 och 10 §)
Gång- och cykelväg ska finnas längs med gatan (PBL 4 kap. 5 § p. 2)
Gångväg (PBL 4 kap. 5 § p. 2)
Fördröjning av dagvatten ska anordnas
Ett öppet avvattningsstråk ska anläggas och anslutas till
fördröjningsanläggningen (PBL 4 kap. 5 § p. 2, 12§ p. 1)
Dike/dräneringsledning för avledning av dagvatten ska anordnas

u

e1 e2 d
p1 p2 p3 p4
f2 f3 f4 f5 f6
b1 b2 n1

+76.5
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
g

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
(PBL 4 kap. 6 §)

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

BANJON 3>1

Tomtindelningen för kvarteret Banjon, B 456 (laga kraft 1962-09-19)
upphävs för fastigheten Banjon 6 i och med tillkomsten av denna
detaljplan. (PBL 4 kap. 18 § p. 2)

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap. 21 §)

0

8,7

+6

UPPLYSNINGAR

e1

Endast tillåtet att uppföra friliggande enbostadshus och grupphus
(parhus, radhus eller kedjehus) (PBL 4 kap. 11 § p. 1)

e2

Största tillåtna byggnadsarea vid uppförande av friliggande
enbostadshus är 20% av fastighetsarean. Största tillåtna
byggnadsarea vid uppförande av grupphus är 30% av
fastighetsarean. Komplementbyggnader inkluderas i byggnadsarean.

Vid genomförandet av detaljplanen är det viktigt att de åtgärder för hantering av
dagvatten som föreslås i denna detaljplan genomförs. Planering av tomterna ska ske
på ett sådant sätt att vatten kan ledas mellan byggnaderna och vidare för infiltration i
avskärande dike eller naturmark.

VALTHORNET 19>1

(PBL 4 kap. 11 § p. 1)

VALTHORNET 17>1

e3

Endast tillåtet att uppföra friliggande enbostadshus. (PBL 4 kap. 11 § p. 1)

e4

Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max
200 kvm. (PBL 4 kap. 11 § p. 1)

VALTHORNET 6>1

VALTHORNET 7>1

23

,10

0
+7

u

a

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap. 11 § p. 1, 16 § p.1)
VALTHORNET 8>1

BANJON 2>1

+76.5
+76.5

dn
i

(PBL 4 kap. 16 § p. 1)

(PBL 4 kap. 5 § p. 2)

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap. 11 § p. 1, 16 § p.1)

VALTHORNET 3>1

e1 e2 d
p1 p2 p3 p4
f2 f3 f4 f5 f6
b1 b2 n1
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le

Dagvatten inom nytillkommande bostadsfastigheter ska ledas till uppsamlande
dike/dräneringsledning i gatan eller ledas till naturmarken väster om bostadskvarteret.

VALTHORNET 9>1

BANJON 4>1

STADSSKOGEN 1:1>1

Största tillåtna lutning på slänt är 1:3 och högsta tillåtna höjd på
stödmur är 80 cm. (PBL 4 kap. 16 § p. 1)

n1

(PBL 4 kap. 18 § p. 3)

VALTHORNET 4>1

B

e1 e2 d
p1 p2 p3 p4
f2 f3 f4 f5 f6
b1 b2 n1

Källare får inte finnas. (PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Nivå på färdigt golv ska vara minst 40 cm över nivån på närmsta del
av angränsande gata. (PBL 4 kap. 16 § p. 1)

Markens anordnande

u

Bebyggandets omfattning

dike
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EKHAGEN 6>1

b1
b2

Markförlagd högspänningskabel (PBL 4 kap. 6 §)
Sammanhållet grönområde om minst 340 och max 400 m²

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
BANJON 1>1

+76.0

f3
f4

VALTHORNET 10>1

B

+68,50

gång

Tak ska vara sadeltak, mansardtak eller valmat tak samt ha ett minsta
takutsprång på 20 cm.(PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Fasader ska utföras i trä, puts eller tegel.(PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Fasader i tegel ska utföras i gul alternativt röd kulör. Fasader av trä
eller puts ska målas med täckfärg i ljus och mild kulör. (PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Taktäckning ska vara takpannor i tegelröd kulör, alternativt falsad plåt
i röd eller grön kulör.(PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Takkupor och frotespiser får utföras till högst en tredjedel av
byggnadens fasad.(PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Minsta tillåtna takvinkel. (PBL 4 kap. 16 § p. 1)

(PBL 4 kap. 5 och 11 §§)

(PBL 4 kap. 5 § p. 2, 12§ p. 1)
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GATA2

e3 e4 d
f1 f2 p1 p2

(PBL 4 kap. 16 § p. 1)

f6

VALTHORNET 15>1

23

Varje bostad ska förses med uteplats mot ljuddämpad sida.

f5

Utformning av allmän plats

natur

+79.0
STADSSKOGEN 2:183>1

f1

VALTHORNET 13>1

68,80

+76.5

(PBL 4 kap. 5 och 6 §§)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

+

NATUR
EKHAGEN 2>1

+69,60

B

B

+71,80

+69,57

Kvartersmark

+74,90

+74,75

e3 e4 d f1 f2
p1 p2

RÅDMANSHAGE S:2>1

FLYGELN 19>1

ledning

Ka
vlå
sv
äg
en

5

4,1
+6

Utformning

f2

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

STADSSKOGEN 1:1>1

Friliggande komplementbyggnader ska placeras minst 2 meter från
fastighetsgräns. (PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Huvudbyggnad som sammanbyggs och delar tomtgräns med annan
huvudbyggnad eller komplementbyggnad ska placeras minst 3 meter
från fastighetsgräns mot gata och 4 meter från övriga
fastighetsgränser . (PBL 4 kap. 16 § p. 1)
Komplementbyggnad som sammanbyggs och delar tomtgräns med
annan komplementbyggnad eller huvudbyggnad ska placeras minst 2
meter från övriga tomtgränser. (PBL 4 kap. 16 § p. 1)

Fastighetsstorlek

BANJON 5>1

ng

VALTHORNET 18>1

d

Valthorns

Minsta storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 800 m²

vägen

+78.0

B

23

e3 e4 d f2
p1 p2 a
+83.5

(PBL 4 kap. 18 § p. 1)

HARPAN 3>1

BANJON 6>1

g

0
2,1

+7

gån

+78.5

HARPAN 4>1
HARPAN 5>1
HARPAN 6>1
HARPAN 22>1
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MANDOLINEN 1>1

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
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Sida 344 av 607

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-12
Agneta Hägg Knape

Kommunstyrelsen

2022.265 KS

Tilläggsavtal Hemsjögården
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 maj 2022, § 43 VON, att ge i uppdrag till
förvaltningschef att teckna ett 12-årigt tilläggsavtal till det nuvarande hyresavtalet med Estea
AB för Hemsjögården.
Hyresavtal med en löptid på över 10 år ska godkännas av kommunfullmäktige.
Förvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen framhåller i tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslut i
vård- och omsorgsnämnden den 18 maj 2022 att förvaltningen har behov av att ingå ett
tilläggsavtal för att möta upp föreläggande enligt Lagen om skydd mot olyckor. I
föreläggandet framgår att sprinkler ska installeras i samtliga boendeavdelningar på
Hemsjögården. Hemsjögården i Ingared utgör särskilt boende för äldre med 34 lägenheter.
Fastigheten ägs av Estea AB sedan 2021. Tillsyn av fastigheten har utförts av Alingsås och
Vårgårda räddningstjänstförbund vilket resulterat i att fastighetsägaren fått föreläggande
enligt Lagen om skydd mot olyckor. I föreläggandet framgår att krav på sprinkler ska
installeras i samtliga boendeavdelningar på Hemsjögården. Följs inte myndighetskravet
innebär det att vård- och omsorgsnämnden inte kan bedriva särskilt boende för äldre i
fastigheten. Fastighetsägaren har utrett förutsättning för installation av sprinkler på
Hemsjögården och i dialog med vård- och omsorgsförvaltningen överenskommit att
investeringen regleras i ett tilläggsavtal till hyresavtalet.
Det särskilda boendet för äldre i Hemsjögården utgör en väl fungerande verksamhet.
Investeringen i sprinklersystem bidrar till att verksamheten där kan bedrivas i ett långsiktigt
perspektiv.
Kommunledningskontorets bedömning överensstämmer med vård- och
omsorgsförvaltningens om att teckna ett 12-årigt hyresavtal. Avskrivningstiden för
investeringen slås ut på längre tid och hyresavtalet skapar trygghet i vård- och
omsorgsförvaltningens lokalplanering.
Ekonomisk bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen önskar teckna ett 12-årigt tilläggsavtal till det nuvarande
hyresavtalet. Ny årshyra kommer att vara 5 125 000 kr, vilket innebär en hyresökning med
326 000 kr/ år.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden ges rätt att ingå ett 12-årigt tilläggsavtal för sprinklerinstallation
vid äldreboendet Hemsjögården.
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Vård- och omsorgsnämnden
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2022-05-18

§ 43 2022.100 VON

Tilläggsavtal för Hemsjögården
Ärendebeskrivning
Hemsjögården i Ingared är ett särskilt boende för äldre med 34 lägenheter. Fastigheten ägs
av Estea AB sedan 2021. En tillsyn har utförts av Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund på fastigheten vilket resulterade i att fastighetsägaren fick ett
föreläggande enligt Lagen om skydd mot olyckor. I föreläggande framgår krav på att sprinkler
skall installeras på samtliga boendeavdelningar på Hemsjögården. Myndighetskravet innebär
att vård- och omsorgsnämnden riskerar att inte medges bedriva särskilt boende för äldre i
fastigheten.
Fastighetsägaren har utrett vad som krävs för att installera sprinkler på Hemsjögården och
har i dialog med vård- och omsorgsförvaltningen kommit överens om att fastighetsägaren
står för investeringen och kostnaderna föreslås att regleras i ett tilläggsavtal till
blockhyresavtalet.
Hyresavtal med en löptid på över 10 år ska godkännas av kommunfullmäktige enligt beslut i
kommunfullmäktige den 23 april 2008, § 88.
Beredning
Det ligger i både fastighetsägarens och vård- och omsorgsförvaltningens intresse att ha ett
långsiktigt samarbete när en större investering skall göras. Båda parter önskar därför teckna
ett avtal som sträcker sig över 12 år. Dels för att få ned avskrivningskostnaden, dels för att
trygga ett långt partnerskap.
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att medge vård- och omsorgsförvaltningen att
teckna ett tilläggsavtal på 12 år för sprinklerinstallation vid äldreboendet
Hemsjögården.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medge att tilläggsavtal
tecknas enligt ovan.
Expedieras till
KS, KLK

Utdragsbestyrkande
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HYRESKONTRAKT
för lokal
Undertecknade har denna dag
Hyresvärd

Kryss 1 ruta Innebär att den därefter följande texten gäller

träffat följande hyreskontrakt:

-

Hyresgäst(er)
Lokalens adress

mm

1

-

-

-

Nr

-

Ingareds V.rdboende KB

9696787275
Personnrlorgnr

2120Ofl-15

Alingsås Kommun Vård och Äldre

Fastiohetsbeecknlno

Kommun

Ingared 5:49

Alingsas

Låganhet nr

Trappor

Gata

Ingaredsgatan 70

Aviseringsedress

441

Lokalens skick
ochanvändning
Lokalens storlek
och omfattning

81 Alingsås

annat anges, i befintligt skick att anvåndas till:
Lokalen med tillhörande utrymmen ulhyrs, om inte

hp-l
Aldreboende med dr ± ±ncrående ver’m
Ovifg erea

Butiksarea

m

plan

Kontorsarea

Lagerarea
m
plan

m’

plan

m

plan

,j
1

m’

2 54 3m2
se_bilaga_1,2

Mgivna areor

har inte inför avtalets teclrnande gemensamt måtte upp,
medför asvikelsen inte rått för hyresgasten till återbetalning
Om i avtalet angiven area awiker från uppmått area
har

1

respektive flyreavården rört till högre hyra.

Bilaga

5 bifogade ritnlng(ar).
Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats
plats för
skyltskåp/
aulOmat

tillfart för bil

för i. och
urlaatning

inredning rn m

plats för
skylt

garage—
ptets(er) för

parkeringsplats(er) för

t

bll(ar)

bil(ar)

e ni bil ag a 2
Bilaga

Lokalen uthyra

med sårskild för verksamheten avsedd inredning enl bilags

utan sårskild för verksamheten avsedd inredning

2

egendom
inte annan överenskommelae tråffata, bortföra honom tillhörig
Vid hyresförhållandats upphörande skall hyresgåsten, om
skick.
godtagbart
odn återatålla. lokalerna 1
gemensamt genomföra besiktrring av lokalerna.
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyreafMrållsndet
utan hyresvetdehs rnedgivande lokalen vid avllyttningen Innehåller
hyresvården
Om till följd av hyresgastens åtgärder- vidtagrra med eller
ansvarar för, skall hyraagasten avl5gsna materialet eller ersålta
material, som inte särskilt överenskommits ett hyresvärden
avfalisskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
dennes kostnader för kvittbtivning såsom förekommande
-

Ledningar för
teiefonl

D
Ledningar för

datakommunikation

Hyrestid

för telefonl från den analutnlngspunkt eperatören anger
Hyresgästen bekostar erfordertig dragning ev ledningar
våljer.
till de ställen t lokalen som hyreagästen 1 samråd med hyresvärden
till lokalen. Lednlngsdragning Inom lokalen utförs
Hyreavärden bekostar motsvarande lednlngsdragning fram
hyresvarden.
och bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med
för datakommis,ikatlon från den analutningspunkt
Hyreegasten bekostar erfodertig dragnIng av lednIngar
i samråd med hyresvården väljer.
oparalören anger till de ställen 1 lokalen som hyreagaaten
till lokalen. Ledningadragning inom lokalen utföra
Hyresvardan bekostar motsvarande ladningadragnlng fram
hyresvärden.
och bekostas av hyresgåsten men skall ske i samråd med
Tillochmedden

Frånochmedden

2022—06—30

2012—07—01
iippsägnlngstldl
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt skall ske sknftllgen minat
i annat fall är kontraktet förlängt med

Värme och
varmvatten

5

Erlordertig uppvårmning av lokalen ombasörjea av

Varmvattentillhandaliålls

Denna bankalt år ulskriven med HoglaHyra.

helaåret

60

månader före den avtalade hyreatidens utgång.

år för varje gång.
hyresgasten

hyresvarden

intealls

Eflerqikostnad erläcrcts av

se D1±aga

Sida 348 av 607
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HYRESKONTRAKT
för lokal
Kryss i ruta innebär

Undertecknade har denna dag träffat följande hyreskontrakt:
Hyra

Nr
att den därefter följande texten gäller.

Kronor

4 483 000

per år utgörande

fl total hyra

hyra exkl nedan markerade titlagg
Bilaga

Index
klausul

Andring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul

j Silaga

Kostnad för
värme och
varmvatten

2

BränsleNärrnetillägg utgår i enlighet med bifogade klausul

Silaga

Va-kostnad

fl Va-tillägg utgår i enlighet med bifogade klausul

Bilaga

Kyla
Ventilation

fl Kostnader för drift av aårskild kyl- och ventilationsanläggning ersätts i enlighet med bifogade klausut

El

fl ingår

hyresgäaten har eget abonnemang

hyran

Trapp.
stådning

fl ingår i hyran

Emballage.

1 den omfattning det åligger hyresvärden ett dels tillhandahålla utrymme för lagring sv soporlemballage dels ordna borttransport av sådant
avfall, åligger det hyresgäster att sortera och placera avfall avsett kärt på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den
ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta.

och r

-

hämtning

ombesörja och bekostas av hyresgäaleri

Emballage och sophämtning

J

fl ingår i hyran
fl ombesöris och bekostas sv hyresgästen (dock åligger det hyresvarden att tillhandahålla sopkärt och erforderligt soputrymme)
ingår i hyran beträffande nedan markerade avfallefraktioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta
uppsamting, sortsring, lagring och transport av hos hyresgåsten förekommande avfatlafraktioner som inte markerats nedan.

hushållsavfall

fl

grovsopor
komposterbarl avfall

fl
fl

tidningspapper
batterier

fl iysror
fl metantörpacäningar
fl ofärgade glssförpackningsr
fl färgade glasförpacknirigar
fl pappförpacrningar

fl hårda ptastförpackningar
fl farligt avfall enligt törordning (1996:971) om farligt avfall
fl
fl
fl
Bilaga

Snöröjn ing

och sandning
Fastighetsskatt
Oförutsedda
kostnader

[} ingår

i

fl ombesörjs och bekostas av hyresgästeri

hyran

fl ingår i hyran

fl enligt bil

ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse

Skulle efter avtalets tecknaride oföri.jtsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålsga varom riksdag, regering, kommun eller
myndighet kan komma att besluta
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärdert åläggs att
utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
skall hyresgåsten med verkan från itrådd kostnsdsökning erlågga ersättning till hyresvården för på lokalen belöpande andel av dentotala
årliga kostnadsökningen för fastigheten.

00

procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande titt
Lokalens andel år -1fastigheten utgående lokalhyror (exkl eventuell moms) vid tiden för kostnadsökningen. For ej uthyrd lokal görs därvid en
uppskattning av marknadshyran för lokalen.
Med skatt enligt a) ovan avses ej morns och fastighetsskatt i den mån ersättning härför ertäggs i enlighet med särskild överenskommelse.
Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna
instanserna. Ersättning ertåggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning.
Denna blankett är ulskriven med HogiaHyra.
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HYRESKONTRAKT
för lokal

Kryss 1 ruta Innebär att den därefter följande texten gäller.

Undertecknade har denna dag träffat följande hyreskontrakt:
Mervärdeskatt
‘

Nr.

skall utöver hyran erlägga vid
Fastighetsägaraymavden är skattskyldig till moms för uttiymirrg av lokalen. Hyresgästefl
varje tillfälle gällande moms.

‘

för uthyming av lokalen skall
Om fastighetsägarerifliyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldlg till rnoms
hyreagasten utöver hyran erlägga vId varje tilfälle gällande moms.
vid varje tidpunkt gällande regler för
Momseri som erläggs samtidigt med hyran beräknas på anglvet hyresbelopp jämte, enligt
ersättningar.
morns på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgäknde tillägg och andra
av lokalen andra hand (Sven upplåtelse
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande såsom upplåtelse
niervärdesskattelagen skal hyresgästen fullt
till eget bolag), eller överlårelae blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna för den kostrradsökning som
ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. Hyresgasten skall vidare utge ersättning
hyresgästens agerande.
följer av hyresvSrdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnaderna som uppstår genom
barikgiro nr
1 postgiro nr
Hyran erläggs utan anfordren 1 förskott senast sista vardagen före varje
-

-

Hyrans
betalning
Ränta
Betainings.

påminnelse
Underhåll mm

.

kalendermånads början

5421—5686

genom insättning på

kalenderkvartals början

ersättning för skriftlIg betalnlngspärnnnetse
Vid försenad hyreabelelnlng skall hyresgesten erlägga dela ränta enligt räntelegen, dels
som vid varje tillfälle gäller enligt
enligt lagen om ersättnIng för Inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp
förordningar, om ersättnIng för inkassokostnader m m.
Dock att hyresgästen svarar för
Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt underhåll
n
av lokalerna och av honom lillhsndahålle inredning.
Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver
Hyresgäsf en skall utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt
r,
tillhandahålle
inredning
på golv, väggar och tak jämte av
av hyresvarden
rätteise efter skriftlig anmoden äger
Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsakyldlghet ccii ej inom skälig tid vidtar
hyresvärden rätt att fullgöra skyldlgtreten på hyreegäetene bekostnad.

1

Bilega

Bilaga

Bilaga
,

5

Pördelnlngen av undenhällsansvaret framgår av särskild bllaga

Skötsel och drift

och underhåll av allmänna
Om inte annat överenskommlts åligger det hyresvärden att l förekommande fall ombesörja skötsel, drift
och gemensamma utrymmen.
fastigheten, utföra inrednings
Hyresgasten äger ej rått att utan hyresvärdena skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom
(astighetens funktion viktiga
och/eller iristallations- eller åndringsarbeten som direkt berör bärande byggnadadelar eller för
.
installationer såsom VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga tryreavården
att effekten av sådana anordningar
Sprinklertruvuderr och anordnIngar för ventilatlon Mr inte av hyresgasten byggas in 1 inredning så
hos radiatorer och andra uppvärm
försämras. Det åligger hyresgäaten alt vid utförande av lnredningsarbelen se till att funktionen
ningaanordnlrrgar i allt väsentligt behålla,

Revislonsbesiktningar

Tillgänglighet

v ssa

utrymmen

Byggvaru.

ekiaratroner

brIster 1 hyresgästen tilhhörig
Om vid av myndighet päkallad reviaionsbeslktnlng av el-och spr’inkteranordnlngar konstateras fel och
utföra begärda åtgärder. Om
installatlon, åligger det hyresgäeten ett på egen bekostnad Inom av myndlgheten föreskriven tid
utföra sådana åtgärder
bekostnad
hyresosstens
på
rått
ett
hyresvärden
hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger
som myndighelen föreskrivit.
måste ha tillgång till, skall
Utrymmen som faatighetsskötare och personal från Energlverket, VA-verket, Teila AB eller motsvarande
skåp, backar, varor
vad ankommer på hyreegåsten hållas lätt tillgängliga genom alt inte biockera tillträdet till sådana utrymmen med
och dylikt.
eller ändrlngserbaterr avseende
Om hyresgästen 1 enlighet med bestämmelser l detta avtal eller eljest utför urrdenhålls-, förbsttrlnga.
finns utarbetade
lokalen skall han för hyresvården i god tid före arbetets utförande företa byggvarudeklarationer i den mån sådana
förde produkter och material som skall tillföras lokalen,
-

-

PBL-avglfter
Nedsåttning
av hyra

Myndlghetskrav
m ni

reglerna 1 PBL tvingas
Om hyresgästen utan erforderligt byggiov vidtar ändringar 1 lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt
utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgssten till hyresvarden utge motsvarande belopp,
i evislat skick elier
Hyresgästen har inte rätt till nedsättnIng 1 hyran för tid de hyreavärden taterutföra arbete för att sätta lägenheten
annat arbete som särskilt anges i avtalet,
Hyresgästens rStt till ersättning av hyran när hyreavärden utför sedvar,llgt underhåll av de förhyrda lokalerna
eller fastigheten i övrigt regleras i bilaga.
Det åligger
alt på eget ansvar och egen bekostnad svara förde åtgärder, som av försäkringsbolag eller
byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet
kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning.
Hyreagästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.
hyresgästen
hyresvården

Denna blankett är ulskriven med HogiaHyra.
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HYRESKONTRAKT
fr lokal

Nr

Kiysa rUta. InnØbr aUden drefter1äHende texten IIer.

Unartckndo har denna dag tiiffat t1Jrntde hvrkontrakt
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‘
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Denna bisrikeil dr utstisivan med HegtaHyra.
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Ingareds Vårdboende KB
Bilaga 2 till Hyreskontrakt mellan Alingsås kommun och
Hyresobjektets area.
e fördelning
Hyresobjektet avser fastigheten Ingared 5:49 med följand
Plan 1 Hela våningsplanet

960 m2

Plan 2 Hela våningsplanet

960 m2

Plan 3 Hela den inredda delen av våningspianet

595 m2
28 m2

Sophus
Lokalernas omfattning framgår av bilaga 1

resgäst.
Hyresgästen har rätt att hyra ut del av plan 3 till andrahandshy
Parkeringsplatser.
1 hyresavtalet ingående p-platser fördelar sig enligt nedan.
huvudsak avsedda för personal.
Norr om Hemsjögården ingår ett 20-tal parkeringsplatser i
sak avsedda för besök och handikapp.
1 anslutning till entréen finns ett 5-10 parkeringsplatser i huvud
Övriga parkeringsplatser.
ett 25-tal parkeringsplatser på
Under 2009 utförde hyresvärden i samförstånd med hyresgästen
v erhölls 2009. Hyresgästen har
kommunal mark sydväst om Hemsjögården. Tillfälligt bygglo
drift och underhåll.
säkerställt att Alingsås kommun (tekniska kontoret) svarar för
kommun påför Hyresvärden.
Hyresgästen svarar för ev. kostnader och åtagande som Alingsås
avseende parkeringsplatsen.

Inredning.
sta. Bilaga 5.
Ansvar för skötsel, underhåll etc av inredning följer av upprättad kryssli

Värme, Energi och elförbrukning.
get för fastigheten ligger
Fastighetens uppvärmning sker med värmepump och elpanna. Elabonneman
på Hyresgästen som därmed svarar för all energikostnad å fastigheten.
Hyresbeloppet har satts med denna utgångspunkt.
om annan reglering av
Parterna och ev. ytterligare hyresgäst å fastigheten kan överenskomma
energikostnaden.

Sign

Sida 357 av 607

Överlåtelse av avtal samt andrahandsuthyrning.
Lov)
det fall kommunen överlåter verksamheten Fastigheten för extern drift (ex. vis med tanke på
är parterna överens om att Hyresgästen har rätt till andrahandsuthyrning för hela eller delar av
Fastigheten. Om Hyresgästen önskar överlåta Hyresavtalet till ny driftsoperatör har parterna
ev.
diskuterat detta och är överens om att Hyresvillkoren kan komma att justeras med beaktande av
ny hyresgästs soliditet och kreditvärdighet.

Hyresgästen hyr ut del av anläggningen som vårdcentral. Diskussioner har förts mellan Hyresgäst,
fall
Hyresvärd och andrahandshyresgäst om ev. utbyggnad av vårdcentralen inom oinredd vind. 1 det
utbyggnad kommer till stånd är det Hyresgästs och Hyresvärds intention att gällande
andrahandsavtal efter överläggning överlåts till Hyresvärden.
Avtalets uppsägningstid och förlängning.
är
Kontraktstid, uppsägningstid och förlängning har satts med tanke på nuvarande detaljplan som
år
begränsad till industri och vårdändamål. Hyresvärden är beredd att förkorta uppsägningstid till 3
Bostad.
omfattar
även
den
så
ändras
och förlängning också till 3 år ifall detaljplanens ändamål

Alingsås2O12\j-

\

Ingareds Vårdboende KB

O?)

(J)

Alinpås2O-

Alingsås komm,
\A
Vård&

Ö(j
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1NDEXKLAUSUL
för lokal
Nr
Avser

fastigheten

Hyreskontrakt nr

Alingsås Ingared 5:49

Hyresvärd

Irigareds Vårdboende KB

Hyresgst

Alingsås Kommun Vård och Äldre

Klausul

-

Av det kontraktet angivna hyresbeloppet kronor

4483 000

skall

50

% eller

kronor utgöra basiryra. Under hyre-stiden skall med hänsyn till föråndringarna konsumentprisindex

procent å bashyran enligt nedanstående grunder.
(totslindex med 1980 som basår) lillagg till hyresbeloppet utgå med en viss
För hyresavtal som börjarlöpa någon gång under tiden 111

3016 anses bashyran anpassad till Indextalet för oktober månad året innan.

-

bashyran istöilet anpåssas till lndextalet-för oktober nnad under
För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1i7 31/12 anses
samma tid.
utgör bastal såvida inte-annat avtalats enligt följande
lndextalet för den oktoberrnånadtill vilkenbashyran enligt ovan anses anpassad
genom angivande av år.
2011
Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år
(3,0) enheter i förhsiiande till bastalet, skall tillägg utgå med det
Skuileindextalet någorr påföljande oktobermånad ha sttgit med minst tre
tillägg utgå i förhållande till Inidexåndringarna, varvid
procenttal varmed Indextalet ändrats 1 förhållande till bastalet 1 fortsättningen skåll
och indextalet för respektive ektoberniånad. För att
bastalet
mellan
förändringen
procentuella
dn
hyresförandrlngen beräknas på basis-av
d höJts-ellersänkts med minst tre (3,0) enheter 1 förhållande
hyresändningI fortsättningen skall ske fordras att lndx för någon olrtobemiäna
ktausut,
till det Indextal, som,gällde vid det senastetillfållet då hyran ändrats enlIgt denna
t, Hyresändningen sker alltid tro m 1 januari efter det
Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det 1 kontraktet angivna hyresbeloppe
att oktoberindex föranlett omrtikrring.
Ortfdatum
Underskrlft
-

( is

Hyresvård

-\

O’

\-

Hyresgås

4ij7

Denna blankeU St utskriven med Hogialtyra.
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FAST1GHETSSKATTEKLAUSUL
för lokal
Nr
Kryas

Tillhör

Hyreskontrakt nr
--

Alingsås Ingared 5:49

Hyresvärd

Ingareds VArdboende KB

Hyreagäst

Alingåås kommun VÅrd och Xldre

Klausul

1 ruta Innebtr att den darefter följande texten gSlter

i fastigheten

Tillämpligt alternativ markeras med kryss ruta och lfyllande av erforderliga uppgifter.

tt. Hyreagästens andel är
Hyresgästen skall utöver hyran erlögga sin andel av vid varje tillfälle utgående fastighetsska
kr ertöggs samtidigt i hyran.
0 kr
procent, Fastighetsskattetillägget som för närvarande är

kr.
för närvarande
På lokalen betöpande andel av fastighetsskatten ingår i hyran och utgör
procent.
Lokalena andel är
inträffade ändringar (oavsett skälet härtill)
Hyresgästen skall samtidigt med hyran erlägga sin andel av, efter avla!ets tecknande,
tten.
av fastighetsskatten till den del ändringen överstiger den i hyran ingående fastighetsska

Underskrlft

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärd

Hyresgäa

&c C9-\

22.1-03

)VV\v\
Derma blarritelt år ulskriven med Flogiahyra.
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Krysslista som fördelar ansvar mellan
Hyresvärd Hv Lägenhetshyresgäst Lhg Lokalhyresgäst Lokhg
-

-

-

Entreprenör (annan utförare än Lokhg i verksamheten)- E

Hem sj ögå rden
Fastighetsbeteckning: Ingared 5:49 Adress: Ingaredsgatan 70, 441 96 ALINGSÅS

Utvändigt underhåll

Hyresvärd

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yttertak
Hängrännor, stuprör
Skärmtak, pergola
Fasader
Fönster
Glasrutor
Dörrar
Entrébelysning
S1ltar/Markiser
Gngytor till entré

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

fl
12
13
14
15
16
17

Trädgård (Inhägnat
område)
Trädgårdsskötsel
Områdesbelysning
Utvändiga va-ledningar
Staket
Pedagogiskt material
Fristående förråd
Snöröjning

18
19
20
21
22
23
24
25

Invändigt underhåll
o skötsel
Värme
Lufibehandling
Komfortkyla
Varm-/kallvatten
Avlopp
Sanitet
Apparatrum, elcentral
Hissar

1

Lgh
Hyresgäst

Lokal
Hyresgäst

X

X
X
X

Entre
prenör

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
saknas
X
X
X
X
X

X

X

X

X

Sign
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ign

Fastighetsbeteckning: Ingared 5:49 Adress: Ingaredsgatan 70, 441 96 ALINGSÅS
Hyresvärd

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Storkök
Kök övriga
Övriga vitvaror
Konstruktion av golv,
vägg, tak
Ytskikt golv, vägg, tak
Ytskikt fönster, dörrar
Innerdörrar
Köksskåp och fast inred
Elservis
Kraft och belysning
Porttelefon, signal
Brandlarmanläggning

X
X
X
X
X
X
X

Lgh
Hyresgäst

Lokal
Hyresgäst

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

Entre
prenör

X
X

Övriga nyttigheter

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Rikstelefon
Snabbtelefon
Trygghetslarm
Inbrottslarm
Överfalislarm
Sophantering/Källsortering
Trappstädning, ej lokal
Bevakning
TV, Kabel-TV, Radio,
Antenner
P-platser
Underhålispian
Förändringar
Skador
El-förbrukning

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

Sign
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ciÅ

Sign

Förklarande beskrivning till underhållsåtagandet för lokal
Fastighetsbeteckning: Ingared 5:49 Adress: Ingaredsgatan 70, 441 96 ALINGSÅS
Utvändigt underhåll och
skötsel
1. Yttertak

Alla typer av ytskikt inkl takläckage och inkl rengöring.

2. Hängrännor/stuprör

Ansvar för funktion
dagvattenbrunn.

3. Skärmtaklpergola

Skall vara i anslutning till fad och täckta entréer, uteplatser etc enl vad
som ingår vid avtalets tecknande.

4. Fasader

Yttervägg inkl balkonger, ventiler etc och klotter.

5. Fönster

Utvändig ytbehandling funktion, tätningslister, beslag etc.I-Iv levererar
persienner Lhg/ Lokhg ansvarar och reparerar perslenner.

och värmekabel inki rensning från ränna till

-

6. Glasrutor

Ansvar för glasrutor inkl skada. Hv ansvarar för skador som
skett utifrån,Lhg/ Lokhg för skador som skett inifrån.
Huvudregel är att den som skadat är ersättningsskyldig

7. Dörrar

Utvändig ytbehandling, funktion, tätningslister, beslag, dörrstängn ing,
aut dörröppning, även innerdörr vid vindfång.

8. Entrébelysning

Hv Ansvarar för armaturer på yttervägg och dess funktion inklbyte av
lampor, lysrör, kupor etc.

9. Skyltar/markiser

Hv Ansvar för funktionen för det som ingår vid avtalets tecknande.
Andringar och nya ansvarar Lokhg

10. Gångytor till
entré

Sommar- och vinterrenhållning (snöröjning och sandning).

Trädgård
(Inom inhängnat område eller fristående fastighet)
11. Trädgårdsskötsel

Ansvar för gräsmattor, rabatter, grus och asfaltytor.

12. Områdesbelysning

Belysningsstolpar och dess funktion, armaturer, ledningar inkl byte av
lampor, lysrör, kupor etc.

13. Utv VA-ledningar

Ansvar för ledningar i mark, di.nering och brunnar på gården samt
förebyggande underhåll såsom rensning av brunnar mm.

14. Staket

Ansvar för staket och grind inkl skador (även av tredje man),
motsvarande stålstaket av typ Gunnebo. Smålandsstaket betraktas som
pedagogiskt material.

15. Pedagogiskt
material

Verksamheten har alltid ansvar för skötsel av planteringslådor och
anvisad planteringsyta.

16. Fristående förråd

Ansvar för drift och underhåll på det som ingår vid avtalets tecknande.

17. Snöröjning/halkbekämpning

Snöröjning skall ske då snödjupet överstiger 4-5 cm och snöandet
upphört Halkbekämpn ing sker så snart halkrisk uppstår och även
omfatta utrymningsvägar.

Sign
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Sign

Invändigt underhåll och
skötsel
18.

Värme
Allmänt

Begreppet innefattar hela vänneinstallationen hkl styr- och
regleringsutrustningen samt all övrig utrustning i apparatrum Hv
ansvarar.
.

19. Luftbehandling

Hv ansvarar för drift och underhåll av all ventilationsutrustning med
tillhörande automatik. Lgh/Lokhg ansvarar för skötsel och renhållning
av ventilationsdon i respektive lokal/lägenhet.

20. Komfortkyla

Förekommer inte i lokalerna.

21. Varm-/kallvatten

Hv ansvarar för vattenförsörjningen.

22. Avlopp

liv Ansvarar för funktionen i vilken även fettavskiljare för storkök
inräknas. Lgh/Lokhg ansvarar för att golvbrunnar hålls rena i respektive
ansvarsyta. För nedspolning av fel vara bekostas rensning av den som är
hyresgäst.

23. Sanitet

Hv ansvarar. Begreppet omfattar WC-stolar, handfat, dusch. diskbänkar,
all vvs-armatur.

24. Apparatrum och
elcentral

Hv ansvarar för ordning och reda samt städning OBS! Apparatrum
och elcentral får ej vara förråd.

25. Hissar

Hv ansvarar för funktionen. Om serviceavtal finns skall en kopia finnas
hos verksamheten.

26. Storkök

Hv ansvarar för installationer, underhåll och reparationer. 1
storköksutrustningen ingår även separat ventilations- och kylanläggning
för storköket.

27. Kök övriga

Hv ansvarar för köksutrustningens funktion, typ lägenhetsstandard, som
ingår vid avtalets tecknande. Lgh/Lokhg ansvarar för renhållning och
att skötselinstuktioner efterföUs.

28. Övriga vitvaror

Den som enligt kontraktet ansvarar för underhållet av kök skall även
ansvara för övriga vitvaror såsom TM, TT rn rn.
Lgh/Lokhg ansvarar för renhållning inkl filter o± att
skötselinstuktioner efterföljs
Ansvar för konstruktion samt golv, vägg, takskiva.

29. Konstruktion av golv,
vägg, tak

30. Ytskikt av golv, vägg
och tak

Hv Ansvar för matta, tapet, färg, akustikplattor, listverk, foder etc.
Lgh/Lokhg ansvarar för skötsel enligt skötselanvisningar

31. Ytskikt fönster, dörrar

Ytbehandling samt ytskiktet mellan ytter- och innerbåge.

32. Innerdörrar

Ansvar för funktion, beslag, dörrstängare, aut. dörröppnare.

33. Köksskåp,fast inredning

Begreppet omfattar garderober, klädhyllor etc.

34. Elservis

Ansvar för elservisen fram till mätarutrustningen på det som ingår vid
avtalets tecknande.

35. Kraft och belysning

Ansvar för hela installationen inkl armaturer som ingår vid avtalets
tecknande. Lgh/Lokhg ansvarar för byte av glödlampor, lysrör etc.

Sign
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Sign

Övriga nvttigheter
36. Porttelefon och
entrésignal

Ansvar för hela installationen vid avtalets tecknande

37. Brandlarmaniliggning

Hv ansvarar för installationen som ingår vid avtaletstecknande.
Lgh/Lokhg ansvarar för de larm som leder till utryckning men som ej är
brand (falsklarm) samt utbildning och larmträning

38. Rikststelefon

Hv ansvarar för hela installationen till apparatrum inkl. ledning, samt
tillhandahåller befintlig kanalisering.

39-40. Snabbtelefon och
trygghetslarm

Lokhg ansvarar för hela installationen samt svarar för utrustning såsom
underhåll och uppgradering

41

Ansvar för hela installationen.

-

42. Inbrotts- och
överfa lIs larm

43. Sophantering

Hv, som har abonnemang för sophämtning, tillhandahåller kärl för
komposterbart samt osorterat avfall. Hv ansvarar för städning i soprum.
Lokhg ansvarar för fraktioner för källsortering.
Miljöfarligt avfall skall lämnas till miljöstation.

44. Trappstädning
Kommunikationsvägar

Trappor och kommunikationsgång samt där tillhötande inredning
Skall skötas regelbundet enligt skötselinstruktioner avLokhg..

45. Bevakning

Ansvar för bevakning av själva fastigheten. Lokhg får själv beställa och
bekosta bevakning av egen utrustning.

46. TV, kabel-TV, radio,
antenner

När det är central-TV-anläggning ansvarar Hv. Övriga antenner
ansvarar Lokhg för.

47. P-platser

Avser de p-platser som ingår i hyresavtalet.

48. Underhålisplan

Verksamheten skall ha tillgång till en underhållsplan i vilken
intervallerna för olika åtgärder skall framgå.

49. Förändringar

Förändringar, i förhållande till det som ingår vid avtalets tecknande,
som kan påverka någon parts åtaganden, skall meddelas och godkännas
av berörd part före åtgärd.

50. Skador

Huvudregel är att den som vållar skadan svarar för kostnaden.

-

-

-

-

-

-

-

Brand

Hv svarar för kostnaderna på fastigheten, dock ej inventarier.

Inventarier

Lghhg/Lokhg ansvarar alltid för sina inventarier, oavsett vem som är
vållande till skadan.

Inbrott

Lghhg/Lokhg ansvarar för skadan på egna inventarier och
enligt x-markering.

Vattenskada

Lghhg/Lokhg är snarast anmälningsskyldig vid misstanke/upptäckt av
vattenskada

Regnskada

Kostnaderna för att åtgärda skadan åligger den part som har
underhållsätagandet enligt x-markeringen.

Åsk-/stormskada

Hv

Fukt-/mögelskada

Kostnaderna för att åtgärda skadan åligger den part som orsakat skadan

ansvarar för

utrustning

skadan.

Sign
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Sin

-

Skadeinsekter

51. El-förbrukning

Lghhg[Lokhg har ansvaret fbr att vid behov bekämpa alla former av
skadeinsekter där efter anmäla till Hv som har ett
Skadedjursbekämpningsavtal.
Lokhg står för elförbrukningen.

Lokalhyresgäst:

Hyresvärd:

•

Sign
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Sign

Avtal om förlängning av hyresavtal m.m.
Hyresvärd

Estea Ingared 5:49 KB, org.nr 969678-7275 (”Hyresvärden”)

Hyresgäst

Alingsås Kommun, org.nr 212000-1553 (”Hyresgästen”)

Fastighet

Alingsås

Hyresavtal

Avtal nr 510210-1001-01 (”Hyresavtalet”)

1

Ingared 5:49 (”Fastigheten”)

Bakgrund
Hyresgästen förhyr av Hyresvärden, i enlighet med Hyresavtalet, en kontorslokal inom
Fastigheten (”Lokalen”).
Den 13 mars 2018 utförde räddningstjänsten ett tillsynsbesök som resulterade i ett
föreläggande den 30 april 2018 om att s.k. boendesprinklers ska installeras inom Lokalens
samtliga fyra boendeavdelningar.
Då sprinklerinstallationerna anses utgöra fastighetstillbehör har parterna kommit överens
om att Hyresvärden ska utföra och bekosta arbetena med sprinkler.
Med hänsyn till vad som bland annat angivits ovan har parterna nu kommit överens om
nedanstående tillägg till Hyresavtalet.

2

Förlängning av Hyresavtalet m.m.
Hyrestid, uppsägning m.m.

2.1.1

Hyresavtalet förlängs att gälla från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2034.

2.1.2

Uppsägning ska ske skriftligen senast 24 månader innan hyrestidens utgång.

2.1.3

Vid utebliven uppsägning är Hyresavtalet för varje gång förlängt med 5 år med en
ömsesidig uppsägningstid om 24 månader.
Justerad hyra

2.2.1

Från och med den 1 juli 2022 ska bashyran uppgå till 5 125 000 kronor per år jämte
mervärdesskatt.

2.2.2

Bashyran ska indexregleras till 100 %. Nytt bastal för beräkning av index ska vara
indextalet för oktober månad 2021.

3

Installation av sprinkleranläggning m.m.
Installationsarbetena

3.1.1

Hyresvärden ska efter tecknande av detta avtal och på egen bekostnad installera en
sprinkleranläggning som uppfyller de krav som uppställs i enlighet med
räddningstjänstens föreläggande.

3.1.2

Berörda ytor för sprinkleranläggningen, inkluderande en vattentank utanför Lokalen,
framgår av ritning, bilaga 1.
Sida 1 av 3
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3.1.3

Arbetenas utförande är beroende av Hyresvärdens upphandling av en entreprenad samt
leveranstider m.m. inom entreprenaden. Parterna är därför överens om att arbetena ska
ske så snart som möjligt, men att arbetena av ovan nämnda skäl inte kan preciseras
närmare i tiden. Hyresvärden förpliktigar sig emellertid att samråda med Hyresgästen
inför arbetenas utförande och meddela Hyresgästen senast två veckor innan arbetena ska
utföras.

3.1.4

Hyresgästen förbinder sig att, under den period som arbetena ska genomföras, lämna
Hyresvärden och dennes entreprenörer erforderligt tillträde till Lokalen i syfte att kunna
utföra arbetena. Hyresgästen ska därvidlag medverka till att i erforderlig utsträckning
friställa lokalyta för arbetena, t.ex. genom omflyttning av del av verksamheten till andra
delar av Lokalen. Sådan omflyttning ska utföras och bekostas av Hyresgästen.

3.1.5

Arbetena kommer i huvudsak att utföras under kontorstid mellan 07:00 och 16:00.

3.1.6

Hyresgästen är medveten om att arbetena kommer medföra vissa hinder och men i
nyttjanderätten för Hyresgästen. Detta framförallt vad avser buller, dammbildning,
tillfälliga avspärrningar och andra för byggverksamhet sedvanliga störningar. Hyresgästen
ska inte ha rätt till nedsättning av hyra, skadestånd eller rätt att säga upp Hyresavtalet i
förtid med anledning av ovanstående hinder och men i nyttjanderätten.
Drift och underhåll m.m.

3.2.1

Hyresvärden ansvarar för att sprinkleranläggningen uppfyller vid var tid gällande
myndighetskrav.

3.2.2

Hyresvärden ansvarar således för drift, underhåll och utbyte av sprinkleranläggningen.
Hyresgästen förpliktigar sig å sin sida att inte möblera Lokalen på ett sådant sätt som
försämrar funktionen (t.ex. genom att blockera sprinklerhuvuden med möbler eller
belysningsarmaturer).
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Andrahandsupplåtelse m.m.
Hyresvärden godkänner härmed att Hyresgästen upplåter delar av Lokalen i andra hand
till Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC AB, org.nr 556779-7773, i enlighet med
bilagt andrahandshyresavtal, bilaga 2.
Hyresgästen förpliktigar sig att inte, utan Hyresvärdens föregående skriftliga tillstånd,
med andrahandshyresgästen avtala om ändringar i andrahandshyresavtalet.
För det fall andrahandshyresavtalet upphör, efter uppsägning, äger Hyresgästen en
ensidig rätt att i förtid återlämna den del av Lokalen som omfattar andrahandsupplåtelsen
enligt andrahandshyresavtalet ovan. Om Hyresgästen med anledning av upphörandet av
andrahandshyresavtalet önskar återlämna nämnda lokaldel i förtid ska Hyresgästen
skriftligen meddela Hyresvärden härom, varvid återlämnandet ska ske vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter 6 månader från det skriftliga meddelandet.
Hyresgästens meddelande ska anses avsänt när det lämnats för postbefordran per
rekommenderat brev. Till Hyresgästens meddelande ska fogas en kopia av uppsägningen
av andrahandshyresavtalet. Om meddelandet inte uppfyller vad som anges i denna punkt
är meddelandet utan verkan.
Den aktuella lokaldelen ska återställas, städas och återlämnas i enlighet med
bestämmelserna i Hyresavtalet.
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Efter återlämnandet av nämnda lokaldel ska bashyran justeras nedåt till 4 670 000 kronor
jämte indexuppräkning enligt punkt 2.2.2 ovan.
Om den återstående hyrestiden enligt Hyresavtalet, vid tidpunkten för återlämnandet av
lokaldelen, understiger tre år, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för de återstående
hyrestilläggen som Hyresvärden förlorar genom det förtida frånträdandet av den aktuella
ytan. Ersättningen ska beräknas som de vid tidpunkten för återlämnandet utgående
hyrestilläggen per månad, multiplicerat med antal återstående månader av hyrestiden,
med ett påslag om 2 procent.
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Övrigt
I övrigt ska Hyresavtalet gälla på oförändrade villkor.
Detta avtal villkoras för sin giltighet av att det signeras av respektive part.
________

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

ESTEA INGARED 5:49 KB

ALINGSÅS KOMMUN

____________________
Signatur/er

____________________
Signatur/er

____________________
Namnförtydligande/n

____________________
Namnförtydligande/n
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Brandskiss

Upprättad av:
AP

Daterad:
2021-11-24

Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen
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Brandskiss

Upprättad av:
AP

Daterad:
2021-11-24

Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen
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Brandskiss

Upprättad av:
AP

Daterad:
2021-11-24

Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen
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Nya sidofönster/glas i lägst
brandteknisk klass EI 60.

Nya dörrar i lägst klass EI 30 s200 C.

Brandskiss

Upprättad av:
AP

Daterad:
2021-11-24

Teckenförklaring
Brandcellsgräns EI 60
Yttertak utförs REI 60 inom 8
meter från högre belägen fasad.
Området förses med
boendesprinkler
Området omfattas inte av
ändringen
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Sida 376 av 607

Sida 377 av 607

Svar på motion om att
begära ett utdrag ur
belastningsregistret vid
nyanställningar inom
äldreomsorgen - Gunilla
Gomer (SD)
7
2022.066 KS
Sida 378 av 607

Sida 379 av 607

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-11
Jerker Gussmo

Kommunstyrelsen

2022.066 KS

Svar på motion om att begära ett utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställningar inom
äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Gunilla Gomér (SD) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 9 lämnat en motion
om att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom Vård- och
äldreomsorgsnämnden.
Motionären föreslår följande:



Berörd nämnd får i uppdrag att utreda och verkställa motionen om ett krav på utdrag
ur belastningsregistret för alla anställda inom äldreomsorgen.
Det ska alltid säkerställas ett utdrag ur belastningsregistret i samband med
nyanställningar inom äldreomsorgen och därefter vart tredje år. Detta ska gälla både
ordinarie vårdpersonal och timanställda.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2 februari 2022, § 32 lämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har i beredningen av ärendet haft dialog med vård- och
omsorgsförvaltningen. Frågan om att utöka belastningsregister är högst aktuell och det finns
statliga utredningar och förslag på att utöka registerkontroll. Det är dock i dagsläget oklart om
och i så fall när dessa förändringar träder i kraft. Frågan är aktuell i många kommuner och
det finns kommuner som går före lagstiftningen och beslutar om egna utökade
registerkontroller.
Frågan om registerutdrag är komplex och insamlade av integritetskänsliga uppgifter måste
vägas mot arbetsgivarens intresse av information, samt lag om anställningsskydd.
HR-avdelningen och vård- och omsorgsförvaltningen följer frågan och ser behov av att
utreda frågan om det inte händer något i frågan inom en snar framtid.
Registerkontroll kan indelas i tre olika typer; obligatorisk, fakultativ och informell kontroll.
Obligatorisk registerkontroll innebär att arbetsgivaren är skyldig att begära att den som
erbjuds anställning lämnar utdrag ur belastningsregistret. Den som inte lämnat ett
registerutdrag får inte anställas. Fakultativ registerkontroll innebär att det finns bestämmelser
som ger arbetsgivaren en möjlighet att begära registerutdrag. Det är i dessa fall frivilligt för
arbetsgivaren att kontrollera en arbetssökandes belastningsregister. Informell registerkontroll
innebär att arbetsgivaren kan begära registerutdrag för andra arbetstagare än de som finns
angivna i lag. Det är då arbetstagaren själv som begär registerutdrag och överlämnar eller
visar upp detta för arbetsgivaren.
Kommunledningskontoret har redan idag aktualiserat ärendet och påbörjat att göra
omvärldsbevakning. Kommunledningskontoret har tagit ställning till att det finns ett behov av
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att utreda frågan om utökade registerutdrag vid nyanställning, i och med att det verkar som
att ny lagstiftning fortsätter att dröja. Frågan om att göra nya belastningsutdrag för anställda
vart tredje år är mer problematisk utifrån lag om anställningstrygghet.
Ekonomisk bedömning
Förslag att utreda frågan om utökade registerkontroller innebär inga ekonomiska
konsekvenser utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen bifalls i den del som rör utredning för utökad registerkontroll inför nyanställning.
Motionen avslås i övrigt.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen
Vård- och omsorgsnämnden

Maria Standar
Kommundirektör

Jerker Gussmo
Personalchef

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-17
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2022-02-23

§ 32 2022.066 KS

Motion om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställningar inom äldreomsorgen - Gunilla Gomer (SD)
Ärendebeskrivning

Gunilla Gomér (SD) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 9 lämnat en motion
om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom vård- och
äldreomsorgsnämnden.
Motionären föreslår följande:
-Berörd nämnd får i uppdrag att utreda och verkställa motionen om ett krav på
utdrag ur belastningsregistret för alla anställda inom äldreomsorgen.
-Det ska alltid säkerställas ett utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställningar
inom äldreomsorgen och därefter vart tredje år. Detta ska gälla både ordinarie vårdpersonal
och timanställda.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-HR

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-01-26

§ 9 2022.066 KS

Motion om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställningar inom äldreomsorgen - Gunilla Gomer (SD)
Ärendebeskrivning
Gunilla Gomér (SD) lämnar en motion om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställningar inom äldreomsorgsnämnden.
Motionären föreslår följande:
-Berörd nämnd får i uppdrag att utreda och verkställa motionen om ett krav på
utdrag ur belastningsregistret för alla anställda inom äldreomsorgen.
-Det ska alltid säkerställas ett utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställningar
inom äldreomsorgen och därefter vart tredje år. Detta ska gälla både ordinarie vårdpersonal
och timanställda.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida383
1 avav1607

Alingsås 26/1-22

Motion om att begära ett utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställningar inom
äldreomsorgen.

Inom förskola, grundskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet krävs alltid ett
registerutdrag innan en person kan anställas eller anlitas. Så även inom LSS (jobb på hem för vård
eller boende av barn) och HVB-hem. Inför varje anställning sker en obligatorisk registerkontroll,
där man hämtar ett begränsat utdrag som endast omfattar vissa typer av brott, tex misshandel (9§
lagen om belastningsregister).
För att bli anställd inom äldreomsorgen i Alingsås kommun krävs idag ingen kontroll från
belastningsregistret. Det nner vi Sverigedemokrater ytterst anmärkningsvärt. Vi måste självklart
ställa samma krav på all personal som kommer i kontakt med brukare inom äldreomsorgen,
oavsett om det handlar om vår egen tillsvidareanställda personal, vikarier i vår verksamhet eller
personal hos de privata utförarna. – Framför allt innebär det ett ökat skydd för våra brukare, som
ofta möter vår personal i sina egna hem
Allt er kommuner har insett betydelsen av att begära utdrag från belastningsregistret.
Vård- och äldrenämnden i både Borås och Lund har beslutat att personal som ska jobba direkt
med brukarna inom äldreomsorgen ska lämna utdrag ur belastningsregister i samband med en
anställning, på liknande vis som i exempelvis skolan.
De personalgrupper som ska lämna utdrag ur belastningsregister vid nyanställning arbetar inom
hälso- och sjukvård, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, hemtjänst, nattpatrull,
larmorganisation samt inom kost och lokalvård.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att: berörd nämnd får i uppdrag att utreda och verkställa motionen om ett krav på utdrag ur
belastningsregistret för alla anställda inom äldreomsorgen.
Att: det alltid ska säkerställas ett utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställningar
inom äldreomsorgen och därefter var tredje år. Detta ska gälla både ordinarie vårdpersonal och
timanställda.

Gunilla Gomer
Sverigedemokraterna, Alingsås
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Svar på motion - Attraktiva
politiska förtroendeuppdrag
- Anna Hansson (MP)
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-12
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2022.069 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om attraktiva politiska förtroendeuppdrag
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 8 lämnat en motion
om attraktiva politiska förtroendeuppdrag.
Motionären föreslår att Alingsås kommun tar fram ett program för att skapa en ökad
attraktivitet för förtroendeuppdrag i den demokratiska organisationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 23 februari 2022, § 35 och
beslutade att lämna motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Motionären beskriver den ökade pressen på förtroendevalda, och att det finns hinder för
medborgare att ta politiska förtroendeuppdrag i kommunen. Kommunledningskontoret delar
motionärens bild av situationen för förtroendevalda. Det är problematiskt att medborgare
undviker att ta politiska uppdrag. Svårigheten att rekrytera nya personer till olika politiska
uppdrag riskerar att påverka vår demokrati negativt.
Ett av kommunens prioriterade mål är att Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett
gott bemötande från kommunen. Målet gäller oavsett vem som har kontakt med kommunen.
All verksamhet som bedrivs i Alingsås kommun ska präglas av engagemang, respekt och
öppenhet. Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt för att stötta förtroendevalda i sina
uppdrag, och för att göra det så enkelt som möjligt att vara förtroendevald i Alingsås
kommun. I möjligaste mån läggs de politiska sammanträdena tidsmässigt med hänsyn både
till de förtroendevaldas arbetsliv och fritid. För att bidra till förtroendevaldas säkerhet har
kommunledningskontoret startat upp ett arbete tillsammans med partierna för arbetet mot hot
och hat mot förtroendevalda
Under den senaste mandatperioden har bland annat en enkät skickats ut till samtliga med
politiska uppdrag. Ett arbete pågår med de önskemål som framkom i enkäten. Det pågår ett
arbete med att ta fram ett utbildningsprogram för samtliga som får förtroendeuppdrag nästa
mandatperiod. Utbildningarna ska ge de förtroendevalda så bra förutsättningar som möjligt
att utföra sitt uppdrag. I samband med den nya mandatperioden kommer även politikersidor
att lanseras på alingsas.se, för att förenkla för förtroendevalda att snabbt hitta rätt
information.
Av kommunallagen kapitel 4, §§ 12 – 18 framgår vilka förmåner som kommuner och regioner
får besluta om för förtroendevalda. Utöver lagstadgade förmåner får fullmäktige besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska få viss ersättning, arvode, pension och andra
ekonomiska förmåner. Dessa förmåner behandlas politiskt inför varje ny mandatperiod, och
det finns då tillfälle att se över nuvarande förmåner.
Ovan presenteras en del av det kommunledningskontoret arbetar med för att förenkla för
förtroendevalda i Alingsås kommun. Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns
behov av ett särskilt program för att göra förtroendeuppdrag mer attraktiva, och föreslår att
motionen kan anses besvarad med hänvisning till de aktiviteter som redan utförs.

Sida 386 av 607

Ekonomisk bedömning
Förslaget att ta fram ett program för ökad attraktivitet för förtroendeuppdrag innebär inga
kostnader utöver administrativ tid. Eventuella aktiviteter i programmet kan dock innebära
kostnader. Förslaget att motionen ska anses besvarad innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-17
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2022-02-23

§ 35 2022.069 KS

Motion - Attraktiva politiska förtroendeuppdrag - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 8 lämnat en motion
om attraktiva politiska förtroendeuppdrag.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun tar fram ett program för att skapa en ökad attraktivitet för
förtroendeuppdrag i den demokratiska organisationen.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-tillväxt

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida388
1 avav1607

Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-01-26

§ 8 2022.069 KS

Motion - Attraktiva politiska förtroendeuppdrag - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om attraktiva politiska förtroendeuppdrag.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun tar fram ett program för att skapa en ökad attraktivitet för
förtroendeuppdrag i den demokratiska organisationen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida389
1 avav1607

Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2022-01-26

Attraktiva politiska förtroendeuppdrag
I Alingsås kommun finns det ca 200 förtroendevalda politiker. Dessa engagerar sig för att vi ska ha
en välfungerande kommun. Ofta offras fritiden, kvällar och helger, för att diskutera politiska
ärenden som ska upp till beslut. Många tar tjänstledigt för att vara med på nämnd- och
styrelsesammanträden, vilket inte alltid är populärt på den ordinarie arbetsplatsen. Kanske har de
också ett arbete där ”arbetshögen växer” när de är tjänstlediga en dag eller två. Många
förtroendevalda kämpar precis som många andra också med att få livspusslet att gå ihop med
barn/familj/relationer, och karriär eller studier, träning/hobbies och allt annat som behöver få plats i
livet. Vidare finns det också ett utbrett politikerförakt hos delar av allmänheten, samt en rädsla hos
många människor för att engagera sig offentlig på den demokratiska arenan genom partier. De är
rädda för att ”bli stämplade” med en viss politisk tillhörighet. Ja, hindren är många för att våra
kommuninvånare ska både vilja och kunna bli förtroendevalda.
Alingsås kommun har idag en uttalad ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare. Av samma
anledningar och för en välfungerande lokal demokrati behövs också en uttalad ambition om att
erbjuda attraktiva politiska förtroendeuppdrag. Både kommunen och de politiska partierna behöver
organisationer, regelverk och stöd för att demokratin ska fungera och för att våra invånare ska vilja
delta i arbetet.
Kommunen betalar ut vissa arvoden och ersättningar till de förtroendevalda. Kommunen bistår
också med en ipad för att möjliggöra inläsning av handlingar och kunna ta emot kallelser och
information via den tilldelade e-postadressen. Självklart skulle kommunen kunna bidra mera än vad
som görs i dagsläget, för att det ska bli mera attraktivt att vara engagerad i den lokala demokratin.
Arbetsmiljö, arbetsverktyg, resor/transporter, utbildningsmöjligheter, service och bemötande,
synliggörande av det demokratiska arbetet, eventuella förmåner, och effektiva möten är exempel på
områden där kommunen skulle kunna bidra till attraktiva uppdrag. Det behövs bättre förutsättningar
och en mer genomtänkt plan för attraktivitet, än det som erbjuds i dagsläget.
Det är svårt att få flera/nya invånare att engagera sig i den lokala demokratin. Kommunen (och
partierna) behöver arbeta mer med att göra demokratiska förtroendeuppdrag mera attraktiva.
Jag yrkar att:
Alingsås kommun tar fram ett program för att skapa en ökad attraktivitet för förtroendeuppdrag i
den demokratiska organisationen.
Anna Hansson (MP)
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Svar på motion om en
kommunal bilpool Amanda Andersson (MP)
9
2022.090 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-12
Sara Lehman Svensson

Kommunstyrelsen

2022.090 KS

Svar på motion om en kommunal bilpool
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 10 lämnat en
motion om en kommunal bilpool.
Motionären föreslår att Alingsås kommun utreder möjligheten att starta en kommunal bilpool.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2022, § 33 att motionen lämnas
till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Syftet med motionen är att uppnå ekonomiska och miljömässiga fördelar kopplade till
kommunens fordonsflotta. Ett sådant förslag är helt i linje med kommunens mål att ställa om
till hållbara transporter. Att öka andelen fossilfria transporter inom kommunkoncernen och
den geografiska kommunen till år 2025 är ett av målen i Alingsås energiplan. Enligt ett av
klimatlöftena för 2022 som antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2021, § 242 ska
alla nya personbilar till kommunal verksamhet vara klimatbonusbilar.
I motionstexten framställs förslaget som en bilpool där kommuninvånare ges möjlighet att
använda kommunens bilar när de annars skulle stå parkerade. Att kommunen själv skulle
starta och tillhandahålla en sådan bilpool är inte ett alternativ, då kommunallagen förbjuder
kommuner att bedriva verksamhet som konkurrerar med näringslivet och det finns befintliga
bilpoolsföretag på marknaden. Däremot kan det finnas andra sätt att uppfylla motionens
syfte, vilket flera kommuner vittnar om. De kommuner som nämns som exempel i motionen
har kontaktats för erfarenhetsutbyte, liksom kommuner i Västra Götaland som ligger i
framkant.
Flera kommuner har gått ifrån en modell där kommunen själv äger eller leasar personbilar, till
att istället upphandla en extern bilpoolstjänst. Kommunen blir då kund till en bilpool som drivs
av ett privat företag. Detta företag kan ha många olika kunder som delar på bilarna i poolen.
På så sätt kan kommunen dela fossilfria fordon med både företag, allmänhet och andra
intresserade.
Kommunledningskontoret bedömer att frågan om kommunal bilpool inte behöver utredas
vidare med hänvisning till ovan, och föreslår att motionen ska anses besvarad. Om en
utredning ska göras bör den istället utreda kommunens förutsättningar och möjligheter att
uphandla en extern bilpoolstjänst.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att utreda möjligheten att starta en kommunal bilpool innebär inga kostnader,
utöver administrativ tid. Förslaget att motionen anses besvarad innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Sara Lehman Svensson
Miljöstrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-17
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2022-02-23

§ 33 2022.090 KS

Motion om en kommunal bilpool - Amanda Andersson (MP)
Ärendebeskrivning

Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 10 lämnat en
motion om en kommunal bilpool.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun utreder möjligheten att starta en kommunal bilpool.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stab

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida394
1 avav1607

Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-01-26

§ 10 2022.090 KS

Motion om en kommunal bilpool - Amanda Andersson (MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) lämnar en motion om en kommunal bilpool.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun utreder möjligheten att starta en kommunal bilpool.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida395
1 avav1607

Alingsås 2022-01-26

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om en
kommunal bilpool
Många av kommunens bilar står parkerade på kvällar och helger. Om bilarna används som
en bilpool under dessa tider är det ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. En bilpool
passar bra för de kommuninvånare som endast utnyttjar bilen vid ett fåtal tillfällen och
istället tar bussen, cykeln eller promenerar till vardags. Generellt kan man säga att den som
kör mellan 200 och 1 200 mil per år i egen bil kan tjäna på att sälja bilen och utnyttja en
bilpool.
Nedan följer exempel på kommuner som redan har olika typer av kommunala bilpooler:
● Botkyrka
● Danderyd
● Sundbyberg
● Södertälje
● Lerum

Miljöpartiet yrkar därför att:
● Alingsås kommun utreder möjligheten att starta en kommunal bilpool

Amanda Andersson
Miljöpartiet de gröna Alingsås
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Metod för marktilldelning,
Kavlås Äng
10
2022.270 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-12
Jesper Sjögren
0322-61 62 11
2022.270 KS

Kommunstyrelsen

Metod för marktilldelning, Kavlås Äng
Ärendebeskrivning
Detaljplan, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås Äng står inför antagande. Detaljplanen
möjliggör för byggnation av cirka 30-40 nya bostäder i form av friliggande villor och
radhusbebyggelse, en ny genomfartsgata mellan Ekhagegatan och Kavlåsvägen, samt en ny
lokalgata för tillkommande kvartersmark.
Ärendet har som syfte att fastställa hur den kommande kvartersmarken för bostäder inom
planområdet ska tilldelas, där beslutet är uppdelat i kvartersmark för friliggande småhus samt
kvartersmark för radhusbebyggelse.
Kommunledningskontorets yttrande
I kommunens riktlinjer för markanvisningar finns möjlighet att tilldela marken till en aktör
genom en markanvisningstävling. Med en markanvisningstävling kan marktilldelningen
konkurrensutsättas baserat på av kommunen definierade kvaliteter. Detta förfarande lämpar
sig väl när kommunen vill ställa specifika krav på en kommande byggnation, exempelvis
gestaltning, boendemiljö med mera.
Kommunledningskontoret ser det som lämpligt att genomföra en markanvisningstävling för
ett område om cirka 7 500 m2 markyta, vilket rymmer cirka 30 bostäder i radhus. Bostäderna
föreslås upplåtas med äganderätt till slutkund. Huvudsyftet med markanvisningstävlingen är
att tillskapa en väl gestaltad radhusbebyggelse i enlighet med den traditionella
trädgårdsstadens arkitektur, där framtida bostäder besitter småhusens kvaliteter i ett
yteffektivt format.
De småhustomter som tillskapas genom planläggningen, föreslås säljas genom
anbudsgivning på öppen marknad via kommunens ramavtal för mäklartjänster. Totalt
kommer mellan 7-10 småhustomter att tillskapas inom planområdet.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär en intäkt för kommunen i samband med försäljning av kvartersmark för
småhusbebyggelse.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Exploateringsenheten, Kommunledningskontoret ges i uppdrag att genomföra en
markanvisningstävling för delar av kvartersmarken avsedd för radhusbebyggelse
inom Detaljplan, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås Äng.
2. Tillväxtchef ges i uppdrag att underteckna köpehandlingar avseende försäljning av
tomter för småhusbebyggelse inom Detaljplan, Bostäder och genomfartsgata vid
Kavlås Äng.
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Beslutet ska skickas till
Expl

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Jesper Sjögren
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-18
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Flyttning av mobila elverk
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-10
Eija Suhonen

Kommunstyrelsen

2022.272 KS

Flyttning mobila elverk
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har fem mobila elverk, vara fyra fungerande. De fem elverken är placerade
för uppställning och drift vid Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund. Med anledning
av räddningstjänstens planerade flytt till ny räddningsstation måste beslut tas om verkens
framtida placering.
Detta ärende avser endast de befintliga verkens uppställning och drift. I närtid behöver också
utredning göras samt beslutas om dimensionering av reservkraft för Alingsås kommuns
verksamheter.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret rekommenderar att befintliga, fungerande verk flyttas till Sävelund
och att samhällsbyggandsförvaltningen tar över ansvar för drift av fyra elverk.
Kommunledningskontoret kommer, vid en flytt till Sävelund, att ansvara för att rutiner för drift,
underhåll samt provkörning tas fram. Initialt uppkommer en kostnad i och med att elverket
behöver skydd.
Förslaget är samverkat och godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ekonomisk bedömning
Driftskostnaden beräknas bli samma som tidigare driftskostnad.
Tält som skydd kostar ca 500 000 kronor bedöms kunna finansieras inom befintlig
investeringsram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Flytt av fyra mobila elverk till Sävelund samt ändring av driftsansvar flyttas från
räddningstjänsten till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inköp av tält för skydd av elverken godkänns.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunledningskontoret
Alingsås och Vårgårdas räddningstjänstförbund

Cecilia Knutsson

Eija Suhonen
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Stabschef

Säkerhetschef
Cecilia Knutsson, Godkännare

tjänsteskrivelse, 2022-05-18

Sida 402 av 607

Årlig rapportering
visselblåsarärenden 2021
12
2022.122 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-10
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2022.122 KS

Rapport visselblåsarfunktion 2021
Ärendebeskrivning
I Riktlinjer för visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun, antagen 14 oktober 2019, anges att
en årlig återrapportering av årets inkomna anmälningar ska ske till kommunstyrelsen.
Rapporteringen ska ge de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur
organisation och utredningsfunktion har fungerat under det gångna året. Ärendena ska
återrapporteras i anonymiserad form.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram en rapport utifrån anmälda visselblåsarärenden
2021.
Rapport visselblåsarfunktionen 2021.
Ekonomisk bedömning
Rapport och förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Rapport visselblåsarfunktionen 2021 godkänns.
Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret, kommunjurist

Bilaga
Rapport visselblåsarfunktionen 2021

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist
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Rapport
visselblåsarfunktion
2021
Alingsås kommun

alingsas.se
Sida 405 av 607

Årlig rapportering från
visselblåsarfunktionen för 2021
Sammanfattning
Visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun trädde i kraft 1 januari 2020. Under 2021 har
funktionen fortsatt att ta emot rapporter och anmälningar angående misstänkta allvarliga
oegentligheter samt utrett dessa.
År 2021 har i stor utsträckning liknat år 2020 vad gäller antalet visselblåsaranmälningar samt
även deras karaktär.

Inkomna ärenden
Det har inkommit tio visselblåsarärenden under 2021, jämfört med elva under 2020. Tre av
anmälningarna rörde samma omständigheter. Anmälningarna har inkommit via funktionens
e-post och via e-tjänst.
De förvaltningar som berörs av anmälningarna som inkommit under året är kommunledningskontoret, kultur- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt
vård- och omsorgsförvaltningen.
Visselblåsaranmälningarna har baserat sig på följande angivna omständigheter:
-

Jäv vid beslutsfattande eller myndighetsutövning – både vad gäller politiska beslut
och tjänstepersoners handläggning,
felaktigt förhållningssätt till restriktioner med anledning av spridningen av covid-19
vid kommunalt arrangemang,
arbetsmiljöproblem,
bristfälligt ledarskap,
felaktigt genomförd omorganisering,
tjänstefel samt
felaktig hantering av anställningsärende.

I nio av tio inkomna anmälningar har uppgiftslämnaren valt att vara anonym.

Utredning
Alla ärenden som inkom 2021 har utretts och därefter kunnat avslutas. I samtliga ärenden
har först en mindre utredning genomförts för att avgöra om ärendet är en visselblåsning eller
inte eller om ärendet redan är behandlat. I de fall som ärendet kvalificerat sig har en mer
djupgående utredning utförts. Vissa ärenden har kunnat avslutats endast med grund i vad
som framkommit i utredningen. I andra ärenden har visselblåsarfunktionen lämnat
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rekommendationer angående fortsatt hantering. Ytterligare några ärenden har kunnat
avslutas efter att rekommenderad åtgärd vidtagits av berörd del av organisationen.
Alla anmälningar som inkom under 2021 har kunnat utredas internt inom organisationen.
Liksom under 2020 utgör det en utmaning att avgöra vilka ärenden som de facto utgör
visselblåsaranmälningar. Den information som delges kommunen i anmälningarna behöver
dock i vilket fall tas om hand inom organisationen, och vidarebefordras därför till rätt
förvaltning, eller avdelning inom kommunledningskontoret, för vidare utredning och
vidtagande av eventuella åtgärder.
I föregående års återrapportering drogs slutsatsen att det föreligger vissa svårigheter att
hålla visselblåsarfunktionen renodlad för just visselblåsarärenden. För att underlätta en
stringent hantering framöver kommer rutiner för bedömningen av de inkomna ärendena att
tas fram. Rutinen ska fungera som stöd i bedömningen av vilka anmälningar som enligt
lagens kriterier utgör visselblåsaranmälningar, och tydliggöra hur de ska hanteras jämfört
med annan information som inkommer via visselblåsarfunktionen.

Ny lagstiftning
17 december 2021 trädde ny lagstiftning gällande skydd för visselblåsare i kraft. Den nya
visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden, ersätter tidigare lagstiftning på området. Utifrån den nya visselblåsarlagen
har riktlinjerna för visselblåsarfunktionen reviderats.
Den nya visselblåsarlagen bidrar till uppmärksamhet kring visselblåsarärenden hos
myndigheter och organisationer, och även i media. Uppmärksamheten kommer troligtvis
leda till ett ökat antal anmälningar, men höjer förhoppningsvis även den allmänna kunskapen
kring vad som är att betrakta som en visselblåsaranmälan och vilka anmälare som träffas
av skyddet i den nya lagstiftningen.
I samband med att de nya riktlinjerna träder i kraft kommer även en informationsinsats att
göras inom kommunkoncernen. Särskilt fokus kommer att läggas på de kommunala bolagen
och räddningstjänsten, för att uppmärksamma medarbetare om funktionen omfattar hela
kommunkoncernen.
I sammanhanget kan nämnas att Alingsås kommuns visselblåsarfunktion har fått fungera
som inspiration och modell för ett flertal andra kommuner som nu arbetar fram sina egna
visselblåsarfunktioner med anledning av den nya visselblåsarlagen.
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Klimatstrategi för Alingsås kommun 2022-2030
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till klimatstrategi för Alingsås kommun
som ska gälla kommunövergripande för alla nämnder, bolag och förbund fram till 2030.
Klimatstrategin är ett strategiskt styrdokument för kommunens hantering av
klimatförändringarnas orsaker och effekter. Klimatstrategin innehåller mål fram till 2030 både
för att begränsa klimatpåverkan och för att klimatanpassa Alingsås.
Förvaltningens yttrande
Klimatstrategin utgår från FN:s Parisavtal för klimatet och det enligt vetenskapen nödvändiga
bidraget från Alingsås kommun i den globala klimatomställningen. Syftet är att det även i
framtiden ska vara möjligt för Alingsås kommun att uppnå sin vision.
Klimatstrategin fastställer kommunens klimatmål, ambitionsnivå och viljeinriktning, men
konkreta åtgärder finns inte med i strategidokumentet. Klimatåtgärder kommer att
presenteras i mer detaljerade handlingsplaner för begränsad klimatpåverkan och
klimatanpassning som går till beslut senare under 2022.
Klimatstrategin kopplas till kommunens policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda
2030. Fyra strategiska områden fastställs som tillsammans ska försäkra att
klimatomställningen bidrar till alla de 17 globala målen i Agenda 2030:
•

Klimaträttvisa, folkhälsa och aktivt medskapande

•

Fysisk planering och energi för hållbar samhällsutveckling

•

Naturbaserade lösningar för friska och skyddande ekosystem

•

Ekonomi, hållbar upphandling och fossilfria finanser.

För begränsad klimatpåverkan innehåller klimatstrategin för Alingsås kommun samma fyra
fokusområden som formulerats i Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030: Hållbara
transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och
tjänster, Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.
För klimatanpassning identifieras skyddsvärda samhällsfunktioner i form av bebyggelse,
infrastruktur, natur- och kulturmiljö, näringsliv och människors hälsa. Alingsås kommun ska
ta ett helhetsgrepp när det gäller klimathot kopplade till vatten och översvämning, ha
beredskap för värme och torka samt anpassa sig till övriga risker kopplade till
klimatförändringar lokalt och globalt.
Ansvaret för genomförandet av klimatstrategin fördelas på alla kommunens nämnder, bolag
och förbund. Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera arbetet strategiskt. Uppföljning
sker årligen för att arbetet med klimatomställningen ska kunna utvärderas och förbättras.
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Ekonomisk bedömning
För att uppnå de målsättningar som ingår i klimatstrategin kommer omfattande investeringar
och ekonomiska satsningar att krävas årligen under strategins giltighetstid. Ekonomiska
konsekvenser kommer att avgörs av vilka specifika åtgärder som identifieras och beslutas i
kommande handlingsplaner.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Klimatstrategi för Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och förbund
Kommunledningskontoret, Miljöstrateg

Bilaga
Klimatstrategi 2022-2030

Cecilia Knutsson
Stabschef

Sara Lehman Svensson
Miljöstrateg
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1. Klimatkris och omställning
Klimatkrisen är en av vår tids stora ödesfrågor. Allvarliga effekter av klimatförändringarna
inträffar nu tidigare än vad forskarna räknat med. Vår planet pressas bortom sina gränser
och de mest utsatta drabbas värst. Mer än tre miljarder människor i världen är mycket
sårbara när klimatet förändras då de lever i områden som kan bli obeboeliga.
Klimatförändringarna utgör ett omfattande hot mot hela planetens hälsa och många arters
överlevnad. Den globala krisen resulterar i att människors välbefinnande hotas överallt, även
i Alingsås kommun.
För att undvika de värsta effekterna krävs genomgripande förändringar på samhällsnivå.
Varje tiondels grad räknas och varje kommun har en viktig roll att spela. Lösningarna handlar
om att upphöra helt med användningen av fossil olja, kol, gas och material och att hushålla
bättre med all energi och resurser. Konsumtionen måste minska och bli mer cirkulär så att
alla resurser tas tillvara. En mer ömsesidig relation med naturen och vår planet behöver
återskapas. Mänskligheten måste bryta det ohållbara mönstret att exploatera råvaror och
prylar som om det fanns flera jordklot. Som människor behöver vi omvärdera våra behov,
ändra våra beteenden och istället börja samarbeta med naturen och vår omgivning.
Klimatkrisen är en existentiell kris som går på djupet och påverkar varje individ. Vår tid är
turbulent och osäkerheter inför framtiden kan väcka mycket rädsla och starka känslor.
Ansvaret blir för stort att bära om enskilda lämnas ensamma med oron och ovissheten.
Medmänsklighet, stödjande strukturer och värderingar i våra samhällen har aldrig varit
viktigare. Alla behöver hjälpas åt för att finna trygghet och tillit i processen att hitta nya sätt
att leva. Tillsammans fyller vi våra liv med mening genom att agera för en hållbar framtid.
Klimatomställningen behöver ske med ett globalt perspektiv och stöttas av förändringar på
alla nivåer. Själva arbetet som gör verklig skillnad består av handlingskraft lokalt. Där har
kommunen en viktig roll att spela som samhällsbyggare, demokratibärare och välfärdsaktör.
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Alingsås kommuns klimatstrategi håller ihop klimatförändringsfrågan genom att fokusera
både på orsaker som ska hindras och effekter som ska lindras. Strategin pekar ut riktningen
för hur kommunen ska ta sitt ansvar för de två parallella spåren i klimatarbetet: att begränsa
klimatpåverkan och att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Klimatstrategin är ett övergripande styrdokument som gäller under lång tid. Kommunens
ambitionsnivå och viljeinriktning fastställs i klimatstrategin. Konkreta åtgärder finns inte med
i strategidokumentet utan presenteras istället i mer detaljerade handlingsplaner i separata
dokument som uppdateras oftare. Åtgärder integreras i kommunens verksamhetsplan och
budget som aktualiseras årligen för att följa med i den snabba utvecklingen.
Kommunen ska fokusera på att nå klimatmålen inom den egna organisationens alla
verksamheter. Ansvaret fördelas mellan alla nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag i
kommunkoncernen. Genom att fungera som förebild visar Alingsås kommun att förändring
är möjlig. Kommunen ska också underlätta klimatomställningen för alla invånare och
besökare i Alingsås geografiska område. Det ska göras genom klimatåtgärder inom ramen
för kommunens rådighet, till exempel hållbar samhällsplanering och utformning av offentliga
miljöer som skapar förutsättningar för klimatsmarta livsstilar. För alingsåsarna ska det vara
lätt att göra rätt.
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2. Målsättningar i Alingsås
Klimatstrategin utgår från Alingsås Vision 2040:

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom
nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
Klimatförändringarna påverkar våra framtidsutsikter, men klimatkrisen hindrar inte Alingsås
kommun från att hela tiden sträva efter att uppnå visionen. Genom experimentlust och
omställning ska vi tillsammans skapa livskvalitet för alla i Alingsås i vackra miljöer nu
och i framtiden.
År 2015 enades världens länder i FN om Parisavtalet för klimatet, vilket innebär att den
globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och helst stanna vid 1,5 grader.
Alingsås kommun är inte bara med och bidrar till den omställning som krävs, utan ska göra
vårt bästa för att gå före och bli en del av lösningen. Kommunen ska ta ansvar genom att
göra den egna organisationen klimatsmart och underlätta för invånarna att ställa om. På så
sätt bidrar Alingsås till att Sverige och Västra Götaland ligger i framkant och når sina
ambitiösa klimatmål i linje med FN:s Parisavtal.
Alingsås kommun strävar efter en klimatomställning som skapar ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar utveckling i samklang med policyn för hållbar utveckling utifrån FN:s
Agenda 2030.
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Agenda 2030 består av 17 globala mål som tillsammans ska resultera i att avskaffa extrem
fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att
lösa klimatkrisen. De globala målen är integrerade och odelbara och klimatstrategin ska
bidra till genomförandet av alla dessa mål.

2.1. Mål för begränsad klimatpåverkan
För att situationen inte ska bli ännu värre behöver Alingsås kommun bidra till att bekämpa
klimatförändringarna. Målen för begränsad klimatpåverkan ska resultera i årlig minskning av
klimatpåverkande växthusgaser i hela kommunen. De totala geografiska utsläppen i
Alingsås ska inte överstiga det lokala utsläppsutrymme som beräknas i en koldioxidbudget
utifrån FN:s Parisavtal. Dessutom ska kommunen bidra till kraftigt minskade utsläpp av
växthusgaser från invånarnas konsumtion, oavsett var i världen utsläppen sker. Senast år
2050 ska de konsumtionsbaserade utsläppen vara högst ett ton per person och år.
Alingsås kommunkoncern ska vara helt fossiloberoende år 2030. Kommunkoncernens
direkta användning av fossil olja, kol och gas ska ha upphört. Kommunen ska ha minimerat
användningen av fossilbaserade produkter och material och verksamheterna ska ha lägre
energianvändning.
Inlagring av kol i naturen ska bidra till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Utsläppen
ska minska även av andra växthusgaser än koldioxid. Alingsås som geografiskt område ska
vara en klimatneutral kommun senast 2040 och klimatpositiv 2050.

Klimatstrategi

6
Sida 416 av 607

2.2. Mål för klimatanpassning
Klimatanpassning innebär förebyggande åtgärder som anpassar samhället till de
konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. Syftet med klimatanpassning är att
skydda människors liv, hälsa och egendom samt alla arters livsmiljö.
I en värld präglad av klimatförändringarnas effekter vet ingen säkert vad som kommer att
hända i framtiden. Scenarier visar att klimatet i Alingsås generellt kommer att bli blötare och
varmare och att extrema väderhändelser blir vanligare. Förändringstakten blir allt snabbare
samtidigt som komplexiteten och osäkerheten ökar. Det är en situation som utmanar oss
alla och som hela samhället behöver förhålla sig till. Det gäller att aktivt möta
klimatförändringarna genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Individer,
organisationer och samhällen behöver stärka vår motståndskraft och anpassningsförmåga.
Begreppet resiliens används för att beskriva förmågan till återhämtning och förmågan att
klara av förändringar. Resiliens är en nyckel till framgång när det kommer till att hantera
klimatförändringarnas effekter, både för individer, på organisationsnivå, i samhället i stort
och för ekosystemen.
Alingsås kommun har följande övergripande mål för sitt arbete med klimatanpassning:

Alingsås kommun ska upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och god
kommunal service till alla invånare i ett föränderligt klimat.
Samhället, dess invånare och ekosystem ska vara resilienta i
förhållande till klimatförändringarnas effekter nu och i framtiden.
Det är viktigt att förstå att kommunen har begränsade resurser och rådighet och inte kan
göra allt. Till exempel är varje fastighetsägare enligt lag ansvarig för att klimatanpassa sin
egendom. Kommunens fysiska åtgärder begränsas därför till fastigheter och mark som
kommunen äger. Däremot har kommunen en viktig roll som samordnare och verkar så gott
det går för alla invånares bästa. Kommunens insatser handlar också om att sprida kunskap
och information för att utveckla och stödja alla samhällsaktörers gemensamma förmåga att
hantera klimatförändringarnas effekter. Kommunen ska kontinuerligt bidra till att förebygga
allvarliga händelser och ha beredskap för att samordna hanteringen av akuta
klimatrelaterade naturkatastrofer.
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3. Principer för ett hållbart
Alingsås
Klimatstrategin ska genomföras på ett sätt som bidrar till Alingsås policy för hållbar
utveckling utifrån FN:s Agenda 2030. Policyn innehåller fem principer för hållbar utveckling
som ska tillämpas även i klimatomställningen:

3.1. Långsiktighet
Princip 1: Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
Ett vanligt problem i beslutsfattandet är att våra nuvarande system styr mot kortsiktigt
tänkande. Resultat som ser bra ut i balansräkningen i ettåriga budgetar blir ofta viktigare än
att uppnå hållbarhet på lång sikt. Denna fälla måste undvikas. Att vänta med att agera tills
katastrofen är ett faktum blir mycket dyrare än att arbeta förebyggande. Långsiktighet är en
viktig princip att ta hänsyn till när åtgärder väljs ut för att genomföra klimatstrategin.
Människor som lever idag har ingen rätt att lämpa över problemen på framtida generationer.
Vid beslutsfattande behöver vi följa urfolkens exempel och ta hänsyn till vilka konsekvenser
som kan uppstå sju generationer framåt.

3.2. Helhetsperspektiv
Princip 2: Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även
utanför kommunens gränser ska vägas in.
I komplexa frågor är det viktigt att ta hänsyn till en mångfald av perspektiv och försöka skapa
överblick och helhet. Synergier och målkonflikter behöver identifieras så att olika åtgärder
stöttar varandra istället för att motverka varandra. Klimatanpassningsåtgärder ska till
exempel inte förvärra klimatkrisen genom att resultera i onödigt stora ökningar av
växthusgasutsläpp. Vår konsumtion orsakar utsläpp i produktionsledet ofta i andra länder.
Dessa utsläpp som är osynliga för oss behöver inkluderas i beräkningar, synliggöras och
minimeras. När vi agerar lokalt behöver vi tänka globalt.

3.3. Samverkan
Princip 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.
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För att klimatarbetet ska leda till faktisk
förändring och synliga resultat behövs
kunskap, engagemang, vilja och medverkan
från alla aktörer i samhället. Ingen kan göra allt
men alla har något att bidra med. Alla aktörer
behöver hjälpa varandra genom att dela
kunskap, idéer, resurser och information.
I komplexa framtidsfrågor är det viktigt att
arbeta medskapande för att öka delaktigheten
och hitta lösningar som fungerar ur många
olika perspektiv för alla intressenter. Alingsås
kommun ska samverka både inom kommunen
och med externa aktörer såsom näringsliv,
föreningar och akademi för att hitta effektfulla
vägar till omställning i hållbar riktning.

3.4. Nytänkande
Princip 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.
I klimatomställningen kan nya angreppssätt och innovation göra Alingsås till en växtplats för
framtidens klimatsmarta produkter och samhällslösningar. Kommunen ska främja nya
lönsamma affärslösningar som bygger på att restprodukter ses som resurs för någon annan
och leder till cirkulära system. Omvärldsbevakning och modiga beslut är viktigt för att
nytänkande lösningar ska kunna tillämpas både för begränsad klimatpåverkan och
klimatanpassning. Ny teknik kopplat till nya värderingar och resurser gör att
klimatomställning kan ske väldigt snabbt med stor effekt och exponentiell kraft. Gamla
kunskaper från äldre generationer kan återupplivas i en ny kontext och kommunen kan
tillämpa nytänkande idéer som har testats på andra platser. Flexibilitet behövs i en
föränderlig värld. Experimentlust bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett
lärandeperspektiv.

3.5. Kommunikation
Princip 5: Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras både
internt och externt.
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att sprida goda exempel och inspirera andra, både
internt och externt. Alingsås kommun ska dela med sig av sitt arbete med klimatomställning
genom att aktivt kommunicera både lärandeprocesser och resultat. Kommunikationen ska
ske i flera olika kanaler och med olika metoder för att nå fram till ett brett spektrum av
målgrupper med olika utgångspunkter och perspektiv. Kommunikation som engagerar och
uppmuntrar till konstruktiv handling ska prioriteras.
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4. Strategiska områden
Klimatomställningen
behöver
genomföras
genom många olika åtgärder som sker parallellt
inom vitt skilda områden. Olika strategiska
förhållningssätt och arbetssätt kompletterar
varandra och bidrar till den gemensamma vägen
framåt.
Alingsås kommun har identifierat fyra viktiga
pusselbitar i klimatomställningen som täcker in
alla de 17 globala målen för hållbar utveckling
tillsammans. Kommunens olika verksamheter
kan välja att utgå från den del av pusslet som
bäst stämmer överens med respektive mandat
och verksamhetsområde. Det är också bra att
kombinera olika strategiska områden och
arbetssätt för att nå en helhet.

4.1. Klimaträttvisa, folkhälsa och aktivt
medskapande

Klimatfrågan är i grunden en rättvisefråga. Ur ett globalt perspektiv är det ofta de som har
bidragit minst till problemet som drabbas allra värst. Även på lokal nivå är de mest sårbara
grupperna i många fall mest utsatta. Små barn och äldre drabbas värre av extrema
väderhändelser och andra effekter som följer av klimatförändringarna. Människor som lever
i ekonomisk utsatthet har begränsade möjligheter att välja hållbar konsumtion och har
mindre motståndskraft mot sociala och ekonomiska katastrofer. För att möjliggöra en rättvis
klimatomställning behöver sådana klyftor överbryggas.
Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun ska följas i arbetet med klimatomställning.
I barnkonventionens sjätte artikel står det att ”Barn har en inneboende rätt till livet och ska
säkerställas överlevnad och utveckling”. Barnens framtid påverkas av dagens beslut och får
därför ett särskilt fokus. Klimatförändringarnas konsekvenser, som kommer att öka i
intensitet och omfattning, kommer märkbart att påverka barns möjligheter till liv, överlevnad
och utveckling. I Alingsås ska barn och unga aktivt involveras i utvecklingsfrågor så att deras
idéer om hur kommunen kan utvecklas hållbart tas tillvara. Kommunen har ett ansvar att
fånga upp och kanalisera den unga generationens kreativitet, nyfikenhet och handlingskraft
för positiv förändring. Alla barn och ungdomar som växer upp i Alingsås kommun ska få
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goda kunskaper om klimatutmaningen. De ska ges möjlighet att bidra aktivt till omställningen
för en hållbar framtid både genom skolan och på fritiden.
Ett föränderligt klimat kan göra det svårare att uppnå sociala hållbarhetsmål som
jämställdhet, ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande. Den svenska
folkhälsan förväntas påverkas av klimatförändringarna på en rad olika sätt utifrån både
fysiska och psykiska aspekter. I ett förändrat klimat kan pollensäsongen förlängas,
inomhusluften försämras och skadedjur och pandemier bli vanligare. Klimatoro och ångest
i samband med långdragen ovisshet och plötsliga förändringar är också en stor utmaning.
Fastighetsägare och andra behöver informeras om behovet av klimatanpassning och vad
de kan göra för att skydda sin egendom, för att inte drabbas onödigt hårt. Äldreboenden och
olika typer av serviceverksamhet inom kommunen behöver förberedas för att kunna möta
förändringar och ta vara på möjligheter i omställningen.
Andra länder förväntas drabbas snabbare och hårdare av klimatförändringarna, vilket bland
annat kan innebära att en ny kategori flyktingar uppstår. När klimatflyktingar som målgrupp
söker sig till Sverige behöver de tas omhand på bästa sätt. Genomförande och globalt
partnerskap är viktigt för att begränsa problemen i andra delar av världen som på sikt
kommer att påverka även oss.
Utbildning, folkbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och
målgrupper är viktiga verktyg i klimatarbetet. Kommunen ska flera gånger om året arrangera
dialoger, event och aktiviteter om klimat riktade till allmänheten. Möjligheter till
medskapande av lösningar leder till aktivt hopp och handlingskraft. Samverkan och
engagemang är en viktig nyckel för att lyckas med en socialt hållbar och rättvis
klimatomställning.

4.2. Fysisk planering och energi för hållbar
samhällsutveckling

Fysisk planering är ett av kommunens viktigaste verktyg för att skapa hållbara städer och
samhällen. Översiktsplan och detaljplaner behöver skapa strukturer för att minska
klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat. För invånarna ska det vara
lätt att göra rätt. Underhåll av befintlig byggnation och allmänna platser är viktigt för att skapa
och bibehålla fredliga och inkluderande samhällen i en föränderlig tid.
Hållbar fysisk planering skapar ramar för att utveckla energi- och transportsnåla samhällen
som främjar hållbara livsstilar. I Sverige har kommunerna en nyckelroll i klimatomställningen
inte minst genom ansvaret för fysisk planering, byggnation, drift och underhåll.
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Behovet av klimatanpassning och relaterade åtgärder ska vägas in och integreras efter hand
i allt planeringsarbete, liksom fysiska åtgärder som ger utsläppsreducerande effekt.
Hållbarhetskompetens ska finnas med genom hela planprocessen.
Alingsås kommun ska vara nytänkande i samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för
klimatsmarta miljöer och flöden med grön infrastruktur och tätortsnära skogar. Genom att
bland annat underlätta för levande lokalsamhällen kan kommunen främja klimatsmarta
livsstilar. Hela samhället, stad såväl som landsbygd, ska bidra till klimatomställningen.
Hållbar markanvändning innebär att naturmiljöer och ekosystem behöver bevaras och ges
plats att växa och frodas. Alingsås värdefulla areal av skog och jordbruksmark är nyckel till
att kunna uppnå målet att bli en klimatpositiv kommun 2050.
Alingsås kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion.
Kommunen ska främja olika typer av förnybara energiformer inom det geografiska området.
Kommunen som organisation ska vara en mikroproducent av förnybar el genom att solceller
installeras på taken till kommunala fastigheter när så är lämpligt. Energi som köps in av
kommunens verksamheter (el, värme, bränsle och kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent
förnybar. En så stor andel som möjligt av energiproduktionen ska ske lokalt.

4.3. Naturbaserade lösningar för friska och
skyddande ekosystem

Klimatförändringarna sker i allt snabbare takt och har blivit ett hot mot den biologiska
mångfalden. Beroendet är ömsesidigt mellan klimat, biologisk mångfald och människor.
FN:s klimatpanel IPCC har identifierat att det viktigaste mänskligheten kan göra för att mildra
effekterna av klimatförändringarna är att skydda och återställa ekosystem i stor skala.
Fungerande och starka ekosystem behövs för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. För
att klara klimatomställningen behöver människor på alla nivåer jobba med naturen istället
för emot den. Naturen kan vara vår räddare, men bara om vi främjar naturens rättigheter
och ger den utrymme att rädda sig själv först. Kommunen ska bidra till att stärka
ekosystemen och skydda den biologiska mångfalden.
Ett viktigt komplement till att minska växthusgasutsläppen är att jobba med inlagring av kol.
En kolsänka är en funktion eller process där koldioxid binds som kol och lagras under lång
tid, i allt från ett decennium till tusentals år. Förenklat kan man säga att det handlar om att
koldioxid binds in i växter, tas upp direkt ur luften eller ur rökgaser, löses upp i vatten eller
binds in vid vittring av mineraler i berggrunden. I Alingsås ska naturliga kolsänkor bibehållas,
förstärkas och skapas genom naturvårdsinsatser som också främjar biologisk mångfald. På
så sätt skapas positiva synergieffekter mellan klimatstrategin och andra styrdokument, som
till exempel naturvårdsprogrammet och dagvattenstrategin.

Klimatstrategi

12
Sida 422 av 607

Exempel på lämpliga naturbaserade åtgärder i klimatomställningen är att skapa hållbara
dagvattenlösningar, att behålla och restaurera våtmarker, odla vall, gräva ner biokol, bevara
skogar eller bedriva hyggesfritt skogsbruk. Friluftsområden i form av skogar, lummiga
parker, dammar och sjöar är effektiva kolsänkor samtidigt som de mildrar
klimatförändringarnas effekter genom att ta hand om vatten och hålla kvar det i landskapet.
Behovet av att behålla och utöka naturområden är stort för att få en positiv påverkan på
klimatet. Kommunen ska öka kunskapen både inom organisationen och bland invånarna om
naturens olika värden, bland annat genom att sprida information till privata markägare om
hur de kan bidra till klimatanpassning och motverka klimatförändringar med naturens hjälp.
Kommunen är en viktig aktör när det gäller hållbar markanvändning, både som markägare
och tillståndsgivare. Träd och grönytor i staden är viktiga naturbaserade lösningar för att
leda bort vatten vid översvämning, motverka erosion med sina rotsystem och skapa skugga
vid värmebölja. Kommunens avfallshantering behöver fungera och förorenade områden
saneras för att säkra rent vatten som en förutsättning för allt liv.

4.4. Ekonomi, hållbar upphandling och
fossilfria finanser

Klimatomställning kostar pengar, men det är mer ekonomiskt att agera nu än att vänta in
katastroferna. Klimatrelaterade skador på infrastruktur och egendom kan bli stora och dyra
i framtiden och detta ska förhindras i tid. Det förebyggande arbetet både för att begränsa
klimatpåverkan och anpassa kommunen till kommande klimatförändringar är av största vikt.
Förutom att tillsätta skattemedel för klimatåtgärder kan kommunen söka ekonomiska bidrag
och externa medel. Flera myndigheter och aktörer stöttar klimatomställningen i kommuner
ekonomiskt, så det är viktigt att avsätta tid och skapa förutsättningar för att nyttja sådana
möjligheter.
Alingsås kommun har medel placerade i fonder och påskyndar klimatomställningen genom
att satsa på fossilfria finanser. Att investera fossilfritt handlar om att förflytta kapital i en mer
hållbar riktning och tillföra kapital till de bolag som verkar för att nå målen i FN:s Parisavtal
och Agenda 2030. Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern reglerar placeringar.
Kommunens placeringar ska löpande följas upp så att hållbarhetskraven som ställs genom
riktlinjerna följs.
Offentlig upphandling är ett kraftfullt styrmedel i klimatomställningen. Kommuner kan
påverka genom konsumentmakt. Genom tydlig efterfrågan på klimatsmarta varor och
tjänster påskyndas omställningstakten i produktion och utbud. När Alingsås kommun
upphandlar service och tjänster är det extra viktigt att driva på leverantörernas

Klimatstrategi

13
Sida 423 av 607

miljömedvetenhet och klimatomställning, både genom kravställning, uppföljning av kraven
och samverkan. Kommunens upphandlare ska ha god hållbarhetskompetens och ett nära
strukturellt samarbete med miljö- och klimatstrategen. Kommunen ska analysera inköpens
klimatpåverkan, ställa miljö- och klimatrelaterade krav i alla upphandlingar och följa upp så
att kraven efterlevs.
Alingsås kommun ska främja ekonomisk hållbarhet genom att verka för anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad
ojämlikhet och hållbar konsumtion och produktion. Det näringslivsstrategiska programmet
beskriver hur Alingsås kommun ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett
långsiktigt, målinriktat och konkret sätt. Näringslivsarbetet ska genomföras på ett sätt som
bidrar till hållbar klimatomställning.

5. Fokusområden för begränsad
klimatpåverkan
Klimatprogrammet för begränsad klimatpåverkan i Alingsås innehåller
samma fyra fokusområden med tillhörande satsningar som den regionala
kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.
Genomförandet anpassas till Alingsås lokala kontext.
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5.1. Hållbara transporter
Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och
kollektivt resande
Kommunens anställda och förtroendevalda ska i så stor utsträckning som möjligt använda
hållbara transportmedel i tjänsten/uppdraget, i linje med Alingsås riktlinjer för tjänsteresor.
Även klimatsmarta pendlingsresor till och från arbetet ska uppmuntras.
Samhällsplaneringen ska vara hållbar så att gång, cykling och kollektivt resande gynnas
inom Alingsås tätort, mellan övriga orter i kommunen och till grannkommunerna.
Kommunens insatser för cykling ska mätas och följas upp för ständig förbättring. Kollektiva
trafiklösningar ska göras så tillgängliga som möjligt både i staden och på landsbygden.

Accelererad omställning till fossilfria fordon
Elektrifiering och utbyggnad av laddinfrastruktur ska gynnas i Alingsås kommun, liksom
biogas och andra fossilfria bränslen. Den kommunala fordonsflottan ska bli helt
fossilbränslefri. Målet gäller både personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs
eller leasas av kommunen.
I upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete ska successivt
strängare klimatkrav ställas på transporterna, med målet att alla samhällsbetalda transporter
ska vara fossilfria senast 2030.
Kommunen ska samverka med näringsliv och andra aktörer för att skapa förutsättningar för
omställning till fossilfria fordon i samhället i stort.

Effektiva godstransporter
Alingsås kommun ska minska behovet av godstransporter för kommunens verksamheters
räkning genom bättre planerad logistik.
Kommunen ska samverka med näringslivet för att få till stånd effektivare godstransporter
och ett nytänkande transportsystem.

Klimatsmarta möten och semestrar
Kommunen ska möjliggöra distansarbete och resfria möten med hjälp av digitala verktyg.
Tjänsteresor som ändå görs ska ske med det mest klimatsmarta tillgängliga transportmedlet.
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Alingsås kommun ska utveckla och marknadsföra hållbar turism och lokal besöksnäring som
tar god ekologisk hänsyn genom hela upplevelsen.

5.2. Klimatsmart och hälsosam mat
Minskat matsvinn
Genom hållbar upphandling, samverkan och pedagogiska insatser ska Alingsås kommun
bidra till att minimera matsvinnet i alla offentliga måltider, inklusive kökssvinn,
serveringssvinn och tallrikssvinn.
Kommunen ska samarbeta med externa aktörer för minskat matsvinn. Detta inkluderar att
sprida kunskap om metoder för att minimera matsvinnet till det lokala näringslivets
restauranger, livsmedelsbutiker och kommuninvånare.

Främja hållbart lantbruk
Alingsås kommun ska främja hållbar matproduktion både inom kommunens gränser och på
andra platser.
För att säkra framtida hållbar livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster ska
brukningsvärd jordbruksmark bevaras i linje med kommunens översiktsplan.
När jordbruksmark arrenderas ut ska kommunen främja klimatsmart markanvändning,
hållbar livsmedelsproduktion och ökad kolinlagring i marken.

Mer vegetariskt på tallriken
En klimatsmart kosthållning innebär ett ökat fokus på råvaror med litet klimatavtryck, som till
exempel basvaror från växtriket. Konsumtion och produktion av miljö- och klimatvänliga
råvaror och rätter ska främjas lokalt.
Mat som serveras av kommunen ska vara hälsosam, näringsrik, säsongsbaserad samt
gynna biologisk mångfald. Kommunen ska minska klimatpåverkan från offentliga måltider i
alla verksamheter. Menyer för minskade växthusgasutsläpp ska tydligt efterfrågas vid
upphandling av kost på entreprenad. Vegetariska alternativ ska alltid erbjudas.
Närproducerade och ekologiska råvaror av hög kvalitet ska prioriteras. Svenska råvaror ska
användas i möjligaste mån, med fokus på inköp från lokala livsmedelsproducenter.

Klimatstrategi

16
Sida 426 av 607

5.3. Förnybara och resurseffektiva produkter
och tjänster
Större marknad för biobaserade material och drivmedel
Kommunens verksamheter ska minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter, till
förmån för flergångsartiklar och produkter av hållbara biobaserade, förnybara eller
återvunna material.
Genom ökad efterfrågan på bioplaster, förnybara textilfiber och andra hållbara
naturbaserade produkter kan marknaden växa för klimatsmarta material.

Tjänster och cirkulära varor
Alingsås kommun ska arbeta systematiskt med att möbler, kläder, datorer, mobiler och
andra produkter som används i kommunala verksamheter ska få en lång livslängd.
Konsumtionen av nya varor ska minska. Produkter som köps in ska vara lätta att
återanvända, materialåtervinna eller energiutvinna.
Kommunen ska i samverkan med andra aktörer underlätta utvecklingen av
delningsekonomi. Hållbara tjänster ska ge invånarna möjlighet att låna eller hyra produkter
istället för att köpa.
Kommunen ska bidra till att förstärka en cirkulär ekonomi. Det lokala näringslivet ska stöttas
i att utveckla industriell symbios, vilket innebär att skapa en större grad av cirkularitet även
under produktionen, så att avfall inte existerar utan ses som råvara för någon annan.

Design för en hållbar livsstil
Utifrån ett invånarperspektiv ska kommunen främja design för hållbara livsstilar. Det
klimatsmarta och goda livet ska vara tillgängligt för alla, oavsett vem man är och vilka
resurser man har.
Alingsås kommun ska underlätta tillgången till klimatsmarta lösningar som blir det mest
attraktiva valet i vardagen.
Beteendeförändringar för klimatomställning ska uppmuntras med hjälp av designmetodik.
Fysisk planering ska göra det möjligt att leva ett gott och hållbart liv i ett fossilfritt samhälle.
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5.4. Sunda och klimatsmarta bostäder och
lokaler
Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
Kommunen ska minska klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation. Beständiga
naturmaterial är att föredra framför fossilbaserade material.
Nybyggnation ska vara anpassningsbar för att möta klimatförändringar och människors
ändrade behov.
Kommunen ska arbeta systematiskt för att minska energianvändningen i kommunala
verksamheter såväl vid nybyggnation som i befintliga byggnader. Lokal produktion av
förnybar energi ska främjas till exempel genom solceller på tak.
Vid försäljning av mark eller markanvisning ska miljömässigt hållbart byggande vara ett
viktigt kriterium. Kommunen ska samarbeta med näringslivet för att skapa förutsättningar för
nya byggmaterial och metoder.
Kommunala lokaler ska användas effektivt och samnyttjas mellan olika verksamheter.

Effektiv och klimatsmart renovering
Kommunen ska kartlägga nytta och kostnad för renoveringsåtgärder och investera i
energieffektivisering. Material ska återvinnas eller återbrukas där så är möjligt vid
ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.
Information om effektiv och klimatsmart renovering ska vara tillgänglig på kommunens
hemsida. Informationen ska spridas aktivt i samband med att bygglov beviljas för
ombyggnad eller tillbyggnad.
Kommunens invånare ska erbjudas kostnadsfri energi- och klimatrådgivning och stöd för
klimatsmart renovering.
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6. Fokusområden för
klimatanpassning
Klimatanpassning handlar om att rusta samhället för att klara av klimatrelaterade tillstånd
och kriser såsom skyfall, översvämningar, värmeböljor etc. Klimatanpassning sker dels
genom att anpassa den fysiska miljön och dels genom att förbereda olika
samhällsfunktioner, aktörer och privatpersoner på ändrade förhållanden och kriser. Att
känna till riskerna och vidta åtgärder kan medföra både en generellt bättre beredskap och
även stora kostnadsbesparingar.
För Alingsås kommun är det viktigt att ta stöd av myndigheter och utbyta erfarenheter med
andra för att lyckas med klimatanpassning. Länsstyrelsen i Västra Götaland har vägledning
för kommuner och Göteborgsregionen har ett klimatanpassningsnätverk. En nationell
strategi för klimatanpassning skapar en strukturerad, sammanhållande ram för det
gemensamma arbetet i Sverige.

6.1. Skyddsvärda samhällsfunktioner
Alingsås kommun har identifierat att bebyggelse, infrastruktur, natur- och kulturmiljö,
näringsliv och människors hälsa hotas av klimatförändringarna och behöver skyddas mot
konsekvenserna av extrema väderhändelser som inträffar i eller påverkar Alingsås.
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6.2. Helhetsgrepp vatten och översvämning
Klimatförändringarna har en stark koppling
till förändringar i vattnets kretslopp, vilket
gör att klimatkrisen på flera sätt är en
vattenkris. I Alingsås kommun förväntas
mer nederbörd leda till kraftiga skyfall,
höga
flöden
i
vattendrag
och
återkommande översvämningar.
Alingsås är utpekat som en extra sårbar riskkommun när det gäller översvämningar.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har därför tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från Säveån i delar av Alingsås
tätort. Bedömningen är att en översvämning vid beräknat högsta flöde (BHF) i Säveån
kommer att få omfattande konsekvenser i Alingsås tätort.
Översvämningsrisker på grund av skyfall och höga flöden i vattendrag finns även i andra
delar av Alingsås kommun. Att skydda de mindre orterna i kommunen ska prioriteras på
samma sätt som i staden Alingsås. De karteringar för skyfall och höga flöden som har tagits
fram ska finnas tillgängliga både för tjänstepersoner och för allmänheten och det ska finnas
goda förutsättningar att förstå och använda underlagen. Kommunen ska stötta företag,
privatpersoner och andra aktörer att förstå vilket ansvar och möjligheter de har att skydda
sin egendom genom att förebygga risker och genomföra åtgärder. Fastigheter i
översvämningsområdet behöver klimatsäkras och nybyggnation bör avrådas i de värst
drabbade områdena.
Alingsås kommun har en dagvattenplan som består av en dagvattenstrategi, riktlinjer och
åtgärdsplan. Alingsås dagvattenhantering ska vara långsiktigt hållbar och bidra till rena och
livskraftiga sjöar och vattendrag, samt berika Alingsås boende- och livsmiljöer.
I princip allt dagvatten förorenas på sin väg genom bebyggda områden. Vid översvämning
blir vattenflödet så stort att det inte får plats i dagvattenledningar och diken, vilket gör att
föroreningar spolas med och riskerar att spridas till sjöar och vattendrag som i vissa fall är
våra dricksvattentäkter. Rent vatten är en livsviktig resurs och kontaminering måste
undvikas. Genom att ha färre hårdgjorda ytor och fördröja dagvattnet exempelvis i diken och
dammar minskar både översvämnings- och föroreningsrisken. Fastighetsägare ansvarar för
dagvatten från sin tomt.
Samtidigt som extrema regn blir mer frekventa blir också längre torrperioder vanligare, vilket
innebär att mindre regn infiltrerar ned i marken. Detta medför risk för att grundnivåer sjunker,
vilket kan medföra sättningar och skador på byggnader eller brister i vattenförsörjning som
kan drabba enskilda, jordbruk och industri. För att undvika olika typer av vattenrelaterade
problem krävs ett helhetsgrepp om vattenfrågan. Vattensamordningsgruppen i Alingsås
kommun har en viktig roll i klimatanpassningsarbetet.
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6.3. Beredskap för värme och torka
Värmeböljor kommer att bli vanligare och förväntas pågå allt längre i Alingsås. Höga
temperaturer innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor, djur och ekosystem.
Svaga grupper i samhället, som små barn, äldre och sjuka, påverkas extra hårt. För att
minska negativa effekter av värme behöver både bebyggelse, krisberedskap och rutiner
förändras. Privatpersoner, företag och andra aktörer ansvarar för att anpassa sina bostäder,
lokaler, egendom, mark och verksamheter.
Kommunens fastighetsbolag behöver ta en aktiv roll i klimatanpassningsarbetet. Olika
lokaler klarar värmeböljor olika bra. Anpassningsåtgärder går inte att kopiera rakt av mellan
olika byggnader. Behoven varierar också mellan olika användningsområden för bostäder
och lokaler. Dialog mellan fastighetsägare och hyresgäster är viktigt för att identifiera vad
som behöver göras och var ansvaret ligger.
Service- och omsorgsverksamhet behöver se över vilka rutiner som finns för att hantera
extrema temperaturer och värmeböljor. Riktlinjer för värmebölja behöver spridas så att all
berörd personal vet om vad som ska göras. Måltidsverksamheten kan behöva anpassa
menyerna för mer vatteninnehåll i maten.
Grönska i staden är en viktig klimatanpassningsåtgärd som mildrar de negativa effekterna
av värmebölja. Träd skuggar och behåller vatten i landskapet.
Torka kan leda till problem för jordbruket och hobbyodlare. Risken för brand i skog och mark
höjs, vilket innebär beredskap för Räddningstjänstförbundet.

6.4. Anpassning till övriga klimatrisker
I Sveriges nationella strategi för klimatanpassning lyfts särskilt prioriterade områden att
arbeta med fram. Förutom vatten och värme gäller det ras, skred och erosion som hotar
samhällen, infrastruktur och företag. Bland klimateffekterna finns även en ökad förekomst
av skadegörare och sjukdomar samt invasiva främmande arter som påverkar människor,
djur och växter. Det behöver också finnas beredskap för klimatpåverkan på inhemsk och
internationell livsmedelsproduktion och handel.
När andra delar av världen drabbas av extrema väderhändelser i klimatkrisens spår kan det
få stora konsekvenser även för oss i Sverige och Alingsås. Det säkerhetspolitiska läget kan
rubbas på olika sätt och det kan uppstå matbrist, energikris, vattenkonflikter eller andra
allvarliga situationer. Stora grupper av människor kan tvingas lämna sina hem och bli
klimatflyktingar.
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Det är viktigt att ständigt omvärldsbevaka och ha beredskap för att hantera olika typer av
klimatrelaterade risker. Kommunens säkerhetsorganisation behöver ta akuta klimathot i
beaktande samtidigt som det förebyggande arbetet behöver stärkas. Kommunens totala
kompetens på klimatanpassningsområdet ska höjas och spridas till fler medarbetare. Alla
förvaltningar och bolag behöver ta ansvar för att hantera effekter som berör deras
verksamhet.

7. Genomförande
och uppföljning
Ansvaret för genomförandet av klimatstrategin fördelas på
alla kommunens nämnder, bolag och förbund.
Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera arbetet
strategiskt, men alla verksamheter inom kommunen ska
integrera och följa upp klimatarbetet inom ordinarie styrning
och ledning. Klimatomställning ska vara en självklar del av kommunens hållbarhetsarbete
och ska genomsyra all verksamhet som en del av organisationens DNA.
Klimatåtgärder fastställs i handlingsplaner som behåller sin relevans genom att aktualiseras
och uppdateras oftare än den övergripande klimatstrategin. Miljö- och klimatstrategen och
kommunledningskontoret har en ledande och stödjande roll i arbetet med att identifiera
lämpliga klimatåtgärder och sammanställa handlingsplaner för klimatanpassning och
begränsad klimatpåverkan, i nära samarbete med alla som berörs.
Uppföljningen av klimatarbetet sker årligen. Utsläppen av växthusgaser jämförs med
Alingsås rättvisa utsläppsutrymme i linje med FN:s Parisavtal. Målen i klimatstrategin följs
upp med tillgängliga data. Vart fjärde år görs en djupare analys i ett speciellt klimatbokslut,
som en integrerad del av kommunens Agenda 2030-redovisning och hållbarhetsbokslut.
Nämndernas/förvaltningarnas klimatarbete redovisas och följs upp i ordinarie
verksamhetsuppföljning, där det framgår vilka åtgärder som har genomförts samt hur det
har bidragit till målsättningarna i klimatstrategin.
Kommunen ska samarbeta med näringsliv, akademi och civilsamhälle för att utvärdera,
utveckla och förbättra kommunens klimatarbete. Det är ett sätt att öka samverkan och
tillsammansandan för en lyckad klimatomställning i Alingsås.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-02
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2022.207 KS

Kommunstyrelsen

Arrendeavtal för Mjörns Motorbåtssällskap
Ärendebeskrivning
Mjörns Motorbåtssällskap har inkommit med en förfrågan om att få ett tioårigt arrendeavtal,
för den plats som föreningen idag arrenderar genom ett ettårigt arrendeavtal. Eftersom
föreningen står inför omfattande investeringar, krävs ett längre arrendeavtal för att möjliggöra
bidragssökande och eventuella lån.
Kommunledningskontorets yttrande
Mjörns Motorbåtssällskap har sedan en längre tid arrenderat markområden av kommunen för
att anordna, bibehålla och underhålla förtöjningsplatser och bryggor i Säveån. Föreningen
har idag, med anledning av pågående arbete med planprogram för Mjörnstranden, ett
arrendeavtal som löper för ett år i taget. Föreningen äger fastigheten Sörhaga 1:32, där de i
huvudsak bedriver sin verksamhet.
Förtöjningsstolparna som idag finns i Säveån anlades av kommunen under senare delen av
1970-talet. Hållbarheten för dessa stolpar uppskattas vara cirka 40–45 år, vilket innebär att
de behöver bytas ut.
Motorbåtssällskapet har under en tid behövt utföra punktinsatser och ersätta vissa stolpar,
eftersom de gamla har ruttnat och eroderat. Detta arbetssätt är inte längre hållbart, eftersom
samtliga stolpar har förbrukat sin livslängd. Det innebär att Mjörns Motorbåtssällskap står
inför omfattande investeringar för att byta ut alla förtöjningsstolpar i anslutning till deras
bryggor.
Motorbåtssällskapet är en ideell förening och kommer behöva ansöka om bidrag och
eventuella lån, för att möjliggöra investeringarna. För att ansöka om bidrag och lån behöver
föreningen inneha ett arrendeavtal om minst tio år.
Kommunledningskontoret bedömer att arbetet med planprogrammet för Mjörnstranden, inte
innebär förändringar som hindrar föreningen att fortsätta sin verksamhet så som den utövas
idag. Kommunledningskontoret ser därför positivt på att ingå arrendeavtal om tio år med
föreningen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär en fortsatt intäkt till kommunen i form av arrendeavgift utifrån gällande
arrendetaxa uppräknad mot årlig indexutveckling.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Tillväxt- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna tioårigt arrendeavtal med Mjörns
Motorbåtssällskap.
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Beslutet ska skickas till
KLK expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-16
Hanna Pettersson

Kommunstyrelsen

2021.186 KS

Samråd avseende Detaljplan för Alingsås,
Verksamhetsområde Norr, Etapp 2 (Bälinge 6:16 m.fl.)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2021, § 81 att omgående starta upp planarbetet för andra
utbyggnadsetappen av Verksamhetsområde Norr och avbryta påbörjat planprogram. De lärdomar som
gjordes i planprogramsarbetet och detaljplanen för första etappen ansågs utgöra ett tillräckligt
kunskapsunderlag för att gå vidare direkt med planarbetet för andra etappen. Kommunstyrelsen
beslutade om planprioriteringen den 7 februari 2022, § 11 och uppdraget att upprätta denna detaljplan
ingår i den beslutade planprioriteringen för 2022–2023. Planen syftar till att pröva möjligheten för
fortsatt planläggning av Verksamhetsområde Norr gällande att tillskapa ny verksamhetsmark och nya
väganslutningar. Detta för att företag som verkar eller vill verka i Alingsås kommun ska ges möjlighet
till omlokalisering, expansion och nyetablering.

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret upprättat ett förslag till
detaljplan som redovisas i Plan- och illustrationskartor samt Planbeskrivning. Planområdet om cirka
140 hektar är beläget omkring 5 kilometer nordost om Alingsås stadskärna, strategiskt lokaliserat intill
E20 och till de befintliga verksamhetsområdena Sävelund och Tokebacka. Området utgörs till största
delen av oexploaterad jordbruksmark och kuperad skogsmark samt vattendrag som bidrar ett
ravinlandskap. Inom planområdet ges det med planförslaget utrymme för industri, lager och logistik
med inslag av handel, kontor och service. Avsikten med planförslaget är att tillhandahålla tomter och
byggrätter som svarar mot olika intressenters behov vad gäller tomtstorlekar, byggnadsvolym och
närhet till andra verksamheter. Detaljplanen ska upprätthålla en god planberedskap och möjliggöra
etablering av såväl mindre som större verksamheter.
I det norra delområdet möjliggör planförslaget för mer ytkrävande, storskaliga och till viss del störande
industri-, logistik- och lagerverksamheter medan det södra delområdet lämpar sig bättre för mindre
verksamheter såsom småindustri, förrådsuthyrning och bussdepå. Exploateringsgraden är satt till
maximalt 60 procent för att utnyttja marken på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Med hänsyn till
de höga naturvärdena och den rika kulturmiljön som planområdet ingår i med närhet till Bälinge kyrkby
samt det exponerade läget från E20 bygger planförslaget på idéen om att bevara viktiga vegetationsoch bergsridåer för att minimera den visuella upplevelsen av ett storskaligt verksamhetsområde samt
skapa spridningskorridorer för växt- och djurlivet. Terrassering och anpassning av bebyggelsen till
omkringliggande landskapselement och bebyggelse utgör även viktiga delar. För att möta närliggande
gårdsbebyggelse begränsas nockhöjden närmast Bälinge kyrkby till 12 meter. I de inre delarna
kommer bebyggelsen stegvis att öka och närmast Västra stambanan medger planförslaget för
uppförandet av höglager upp till 30 meter för att möta behovet om automatisering och
resurseffektivitet. En vegetationsklädd jordvall och trädridå längs med järnvägen och vattendragen
kommer att uppföras för att visuellt minimera områdets upplevda storskalighet. Fasader ska utformas
med stor omsorgsfull gestaltning och stora sammanhängande byggnadsvolymer ska delas upp i flera
byggnadskroppar för att skapa variation samt genomsikt. Planförslaget har i aktuellt skede reglerats
med få bestämmelser och flexibilitet gällande utformning och gestaltning. Förslaget planeras med
arkitektstöd bearbetas vidare gällande gestaltningen till granskningen.
Planförslaget omfattar även planläggning av nya lokalgator och väganslutningar i form av ny
cirkulationsplats intill Bälingemotet och fyrvägskorsning vid Bälinge kyrka. Planen ger goda
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förutsättningar för hållbara resor genom utbyggnad av gång- och cykelförbindelser inom området som
ansluter till det befintliga gatunätet vid Stockholmsvägen. Norra länken mellan E20 och
Vänersborgsvägen föreslås inte ingå i aktuell detaljplan då nyttan av väglänken inte bedöms vara så
stor i närtid. Utgångspunkten är att området ska fungera även utan att Norra länken byggs ut och
planförslaget bedöms inte begränsa möjligheterna till en utbyggnad i framtiden.
De frågor som har varit av särskild betydelse under planarbetet har berört ämnesområdena kultur- och
naturmiljö, trafik och mobilitet, VA-, dagvatten och skyfall samt förorenad mark. Dessa bedöms vara
fortsatt aktuella i det fortsatta planarbetet. Ett genomförande av detaljplanen bidrar till en
planberedskap om cirka 80 hektar verksamhetsmark som bedöms generera upp till 1500 nya
arbetstillfällen, vilket anses vara ett väsentligt samhällsintresse och gå i linje med kommunens
viljeinriktning beskriven i översiktsplanen och tillväxtprogrammet. Aktuellt område är även utpekat som
utbyggnadsområde för verksamheter i översiktsplanen. Detaljplanen tas fram med utökat
planförfarande eftersom förslaget är av betydande miljöpåverkan och betydande intresse för
allmänheten. Efter samråd- och granskningsskede antas planen slutligen av kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning
Beslut om samråd innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vid ett antagande av
detaljplanen erhåller kommunen en intäkt i form av markförsäljning i samband med överlåtelse av
kvartersmark. Kommunen bekostar utbyggnad av allmänna anläggning inom planområdet som
hanteras genom investeringsbudgeten. Ett samverkansavtal har upprättats mellan kommunen och
exploatören. Innan planen antas ska ett exploateringsavtal ingås som reglerar kostnadsfördelningen
mellan kommunen och exploatören.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen låter planförslaget gå ut på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § och 5
kap. 11 och 13 §§ för att i ett tidigt skede inhämta berörda sakägares synpunkter.
2. Genomförandet av detaljplanen antas medföra en risk för betydande miljöpåverkan och en
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas till granskning enligt planoch bygglagen 4 kap. 34 § och miljöbalken 6 kap 9 §.

Beslutshandlingar
Planhandlingar

Bilaga

Plankartor
Illustrationskartor
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Beslutet ska skickas till
Avdelningen för samhällsplanering och offentlig utemiljö; Planenheten

Hanna Jonsson
Avdelningschef

Hanna Pettersson
Planarkitekt

Hanna Jonsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-16
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare: Hanna Pettersson, tfn 0322-61 63 87

Planbeskrivning

Utökat förfarande, dnr 2021.186 KS
Kommunstyrelsens beslut om uppstart 2021-05-10
Upprättad 2022-05-18

Samrådshandling
Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr,
Etapp 2 (Bälinge 6:16 m.fl.)
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Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering för industri och logistik med inslag av handel, kontor och
service som en fortsatt del i utbyggnaden av det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Verksamhetsområde Norr. En uttalad målsättning med detaljplanen är att tillskapa ett verksamhetsområde med välfungerande infrastruktur. Detaljplanen förväntas bidra till effektiv mark- och resursanvändning som i balans bevarar de
kultur- och naturvärden som finns i området för att skapa en trivsam och attraktiv arbetsplats. Det görs genom att
utforma sammanhängande grönstråk med rekreativa och kulturhistoriska värden och anpassa ny bebyggelse till
de topografiska vegetationsförhållanden som finns i området. Med hänsyn till landskapsbilden och verksamhetens
beskaffenhet ska ny bebyggelse utformas med stor omsorgsfull gestaltning.
Området planeras med utgångspunkten att skapa ett varierat verksamhetsområde strategiskt placerat intill E20 och
Bälingemotet. Planen ska möjliggöra för såväl större och mindre etableringar för det behov som finns idag samt för
att upprätthålla en god planberedskap för framtiden. Avsikten är att tillhandahåller tomter och byggrätter som svarar
mot olika intressenters behov gällande tomtstorlekar, byggnadsvolym och närhet till andra verksamheter. I planen
tillskapas nya ytor för industri och logistiketableringar inom mark som omfattar totalt cirka 80 hektar, vilket bedöms
totalt tillsammans med första utbyggnadsetappen tillföra cirka 1500 nya arbetsplatser.
Detaljplaneområdet är utpekat som utbyggnadsområde för verksamheter i kommunens översiktsplan. Detaljplanen
bedöms följa översiktsplanens intensioner. Planområdet på omkring 140 hektar är beläget i Bälinge, omkring 5
kilometer nordost om Alingsås tätort som till största del utgörs av oexploaterad jordbruksmark och kuperad skogsmark. Området avgränsas i väst av Västra stambanan, Bälinge avfallsanläggning och Säveån, i norr av brukad
jordbruksmark och Galtaledsbäcken, i öst av länsväg 1900 (gamla E20) och Bälinge kyrkby och i söder angränsar
området till Bälingemotet och Tokebacka industriområde samt Bäsjöbäcken.
Planuppdraget har initierats av tillväxtavdelningen, kommunledningskontoret i Alingsås kommun.
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Planprocessen
Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får användas. Genom
detaljplanen regleras bland annat om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vart
infrastruktur och bebyggelse ska anläggas samt hur den bör vara utformad. En detaljplan ger ramarna för framtida
bygglovsprövningar.

Detaljplaneprocessens olika steg
En detaljplan tas fram genom planprocessen som regleras av plan- och bygglagen (2010:900) och består av flera
olika skeden med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och förankra
förslaget. Denna detaljplan tas fram med utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om förslaget till
detaljplan:
•
•
•

inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse.
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Det utökade förfarandet har valts då aktuell plan bedöms ha ett stort allmänintresse och antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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 tre 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 kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre veckors tid
möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter får planen laga kraft om den inte överklagas.

SAMRÅD
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1. Inledning
Bakgrund

Alingsås kommun utgör en kommun med stark tillväxt vilket medför växande attraktionskraft och möjligheten att
locka till sig nya verksamheter ökar. Därtill kommer en ökad efterfrågan på verksamhetsmark i tätortsnära läge för
företag att etablera sig och växa, vilket det idag råder brist på i staden Alingsås. Det finns ett stort behov av mark
som är planlagd för såväl stora som mindre etableringar.
Bälinge som ligger intill E20 och utgör en naturlig utbyggnad av redan etablerade verksamhetsområden i Sävelund
och Tokebacka, pekas ut i kommunens översiktsplan från 2018 som ett utvecklingsområde för verksamheter.
Översiktsplanen anger inom aktuellt område ”utbyggnad verksamhet” och ”utbyggnad störande verksamhet” och
kan genom detta möta den efterfrågan som finns. Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-24 om att starta upp ett
planprogram för ”Verksamhetsområde Norr” med syfte att översiktligt pröva möjligheten att bebygga området och
identifiera vilka ytor som är mer eller mindre lämpliga att bebygga. Området planeras att byggas ut i etapper, vilken
den första etappen påbörjades under 2020 som avsåg att möjliggöra byggnation av verksamheter, industri och
kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Första utbyggnadsetappen fick laga kraft 4 oktober 2021.

Uppdrag

Planprogrammet kom under 2021 avbrytas då det inte längre ansågs fylla ett syfte. Det översiktliga arbetet
tillsammans med arbetet som gjorts i detaljplanen för första etappen angås utgöra ett tillräckligt kunskapsunderlag
för att att starta upp arbetet med andra utbyggnadsetappen. Uppdraget med att upprätta denna detaljplan ingår i
planprioriteringen för 2021-2022 som kommunstyrelsen beslutade om 2021-02-08, efter omprioritering i samband
med beslut om omgående uppstart av andra utbyggnadsetappen av Verksamhetsområde Norr, 2021-05-10 (§81
Dnr 2021.186 KS). Uppdraget är även utpekat i Alingsås kommuns tillväxtprogram för 2021-2030 och budget 20222024 med syfte att tillföra attraktionskraft och fler arbetstillfällen till kommunen.
Uppdraget har initierats av tillväxtavdelningen och avser en fortsatt planläggning av verksamhetsmark och
väganslutningar i linje med första etappen fast i en större skala, så att företag som verkar eller vill verka i Alingsås
kommun ges möjlighet till omlokalisering, expansion eller nyetablering. Detaljplanen ska ge möjligheter att
tillskapa ett område för transportintensiv och i viss mån störande verksamheter. Planområdets läge intill motet
vid E20 ger goda förutsättningar i synnerhet för lager och logistiska verksamheter. Avsikten med detaljplanen
är att tillhandahålla tomter och byggrätter som svarar mot olika intressenters behov vad gällande tomtstorlekar,
byggnadsvolym, 3D fastighetsbildning och närhet till andra verksamheter. Som entrépunkt till Alingsås från norr är
områdets gestaltning viktig och exploatering i skyltlägen mot E20 ska vara inbjudande.

Planens syfte och huvuddrag

Planen syftar till att tillskapa planlagd verksamhetsmark för industri och logistik med inslag av handel, kontor och
service i ett tätortsnära läge med bra kommunikationer. Detaljplanen ska möjliggöra etablering av såväl större som
mindre verksamheter. Den nya verksamhetsmarken nås via nya lokalgator och gång- och cykelförbindelser som
ansluter till det befintliga gatunätet vid Stockholmsvägen. Vid utformningen av planen har särskilt hänsyn tagits till
natur- och kulturvärdena inom och i anslutning till planområdet.

Planhandlingar

Detaljplanen utgörs av plankarta i två delar i skala 1:2000 (A0) med planbestämmelser som utgör den juridiskt
bindande handlingen, upprättad 2022-05-16. Till detaljplanen tillhör en planbeskrivning (denna planhandling)
och en illustrationskarta som inte har någon rättsverkan däremot upprättas dem för att underlätta förståelsen
av planen och ska vara vägledande vid tolkning av den. Dessa planhandlingar ska läsas tillsammans. Efter att
samråd har genomförts upprättas en samrådsredogörelse och efter granskning har genomförts upprättas ett
granskningsutlåtande, vilka också utgör planhandlingar. Övriga handlingar utöver dessa är fastighetsförteckning,
grundkarta och undersökning av betydande miljöpåverkan. Därutöver finns det även utredningar.
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Gällande detaljplan

Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. Angränsande detaljplaner är följande:
• Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp 1 (del av Bälinge 6:16), laga kraft 2021-10-04
• Detaljplan för Alingsås, Väg E20 Delen Kristineholm - Bälinge och Verksamheter, laga kraft 2014-10-01.

Planområde

Området ligger i den nordöstra delen av Alingsås tätort i den tidigare Bälinge socken, omkring 5 kilometer om
Alingsås stadskärna. Det lokala näringslivet utgörs främst av jordbruk, djurhållning och småföretagande.

Markägoförhållanden

Detaljplanen berör följande fastigheter: Delar av fastigheterna Bälinge 6:16, Bälinge 6:8, Bälinge Klockaregård
1:1 samt fastigheten Bälinge 14:1 ägs av Alingsås kommun. Delar av fastigheterna Bälinge 1:13, Bälinge
9:4, Bälinge 2:1, Bälinge 3:2, Bälinge - Nygård 1:9, Bälinge 6:7, Bälinge 6:10, Rolfskulle 1:1 och fastigheten
Bälinge 9:7 och Tokebacka 2:1 som är privatägda. Tokebacka 2:5 ingår även och är statligt ägt av Trafikverket.
Gemensamhetsanläggningarna Bälinge S:1, S:13 och S:14 berörs även som ägs och förvaltas av Bälinge skifteslag
som delägs av en rad fastigheter i närliggande område.

Figur 1. Karta
över planområdet
som visar beröda
fastigheter
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Figur 2. Bild över jordbruksmarken inom planområdets norra del, med
skymt av åkerholmar i bakgrunden.

Figur 3. Planområdet från norr, jordbruksmark och bergsknallar.

Figur 4. Planområdet från väst, skymt av Bälinge avfallsanläggning
och Domarberget i bakgrunden.

Figur 5. Planområdet från söder med Tokebacka till vänster och
Sävelund i bakgrunden samt Bälinge avfallsanläggning till höger.

Figur 6. Planområdet från öster över Domarberget och
Stockholmsvägen, skymt av E20.
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2. Bebyggelse
Befintlig bebyggelse och struktur

Planområdet omfattas till största del av jordbruksmark och har en bebyggelsestruktur som är gles. Den bebyggelse
som finns inom planområdet utgörs idag av småskaliga verksamheter och ett fåtal bostäder, som främst är
lokaliserad till planområdets norra del längs med Stockholmsvägen och Rolfs Kullevägen. Precis vid infarten till
Rolfs Kullevägen intill Stockholmsvägen finns en mindre industrilokal vars mark ägs av kommunen som drivs i
privat regi av företaget Elmanders Naturprodukter. Längre in på infartsvägen, intill en skogskulle är Toresgården
lokaliserad med ett tillhörande äldre bostadshus och lagerbyggnad som ägs av kommunen men som för närvarande
är uthyrd till en privatperson och till företaget Bälinge Vent AB. Mer beskrivning av Toresgården går att läsa i kapitel
4. Mark och vatten under avsnittet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Längre nordväst på Rolfs Kullevägen, i
andra änden av skogskullen är ett privatägt bostadshus beläget. Intill Västra stambanan finns gårdsbebyggelse i
privat ägo som används till närliggande verksamhet. Utöver dessa finns det några ödehus samt ett bostadshus intill
Stockholmsvägen som tillfälligt hyrs ut. Samtlig befintlig bebyggelse inom området ligger idag utanför detaljplanelagt
område. Utbyggnad av etapp 1 inom del av fastighet Bälinge 6:16 pågår inom området som möjliggör för
industriverksamhet om 20 meter i höjd.
Inom området är även Bälinge avfallsanläggning belägen som delar av planområdet i två delområden, delområde
norr (1) och delområde söder (2). Anläggningen ingår inte i planområdet, men dess omgivningspåverkan utgör en
viktig del i planarbetet. Strax söder om planområdet håller nya industriområdet i Tokebacka på att ta form, där bland
annat en ny räddningsstation är under uppförande. Bälinge kyrkby ligger strax öster om planområdet som sträcker
ut sig med flertalet gårdsbildniningar och jordbruksfastigheter.

Arbetsplatser

Inom planområdet finns det idag ett fåtal arbetsplatser i form av småföretagande inom bland annat träindustrin,
ventilationbranchen och jordbruk samt grusförsäljning. Sävelunds och Tokebackas industriområde utgör två stora
arbetsplatser och som tillsammans med Bälinge kyrka, Bälinge avfallsanläggning och annan småföretagsamhet
ligger i detaljplanens närområde.

Befintlig service
I Bälinge finns det idag brist på närhet till god samhällsservice. Närmaste förskola och skola är lokaliserad i Alingsås
centrum, ungefär 5 kilometer från planområdet. Närmsta vårdcentral finns i centrum men även i Ängabo, vilket ligger
på ett avstånd på ungefär 5,5 kilometer. På samma avstånd, gällande kommersiell service, ligger även närmaste
livsmedelsbutik, frisör och restaurang.

Ny bebyggelse

Området planeras med utgångspunkten att skapa ett varierat verksamhetsområde strategiskt placerat intill E20
och Bälingemotet. Inom planområdet ges utrymme för industri-, logistik- och lagerverksamhet, fordonsdepå,
handel med skrymmande varor och annan service i form av bland annat restauranger och träningslokaler. Avsikten
är att tillhandahålla tomter och byggrätter som svarar mot olika intressenters behov vad gällande tomtstorlekar,
byggnadsvolym och närhet till andra verksamheter. Samtliga ska kunna inrymmas under användningarna industri,
verksamheter och kontor. Undantag utgör drivmedelsförsäljning och centrumändamålet samt några mindre tekniska
anläggningar i området.
Inom planområdet kombineras bestämmelse om nockhöjd med reglering av utnyttjandegraden, det vill säga

+110 m
+100 m
+90 m
+80 m
+70 m
+60 m
Rödene

8

Flygfält

Säveån

Västra stambanan

Skyddsvall

Sida 446 av 607

Rolfs Kullevägen

DETALJPLAN

hur stor andel av fastighetens markyta som får upptas med bebyggelse. Utnyttjandegraden används istället för
exploateringstal för att möjliggöra flexbilitet och effektivt utnyttjande av marken vid ändring av verksamheter
över tid. På så vis styr behovet av angörings-, lastnings- och parkeringsytor hur stor andel som får bebyggas.
Utnyttjandegraden regleras i största byggnadsarea i procent per fastighet och är satt till maximalt 60 procent av
fasitighetsarean inom användningsområdet. Detta betecknas med egenskapsbestämmelse e1. Det innebär att ny
beyggelse i området påverkas av hur kvartersmarken delas upp i fastigheter. Mot allmän platsmark föreslås en 10
meter bred zon med prickmark som inte får bebyggas. Syftet med planbestämmelsen är att utbyggnadsområdet ska
få en karaktär som är öppen och motverka att bebyggelsen byggs samman, samt skapa fri sikt vid korsningar ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Dessa bebyggelsefria zoner lämpar sig för planteringar och dagvattenhantering.
Planförslaget medger inte uppförande av någon bostadsbebyggelse. Detaljplanen reglerar att Toresgården ska
övergå till verksamhetsändamål och området intill inklusive Toresgården är planerat som centrumfunktion med
service. Bostäder som ligger inom planområdet och som kan utsättas för störningar gör att de nya verksamheterna
kommer att behöva begränsas så länge bostädsändamålet finns kvar. I takt med att verksamhetsområdet byggs ut
kommer bostäderna att försvinna och övergå till verksamhetsändamål.

Landskapsbild och gestaltning
Då planområdet utgör en port in till Alingsås från norr, är det viktigt att tänka på vilken stadsbild som området
skapar. Landskapet som består till stor del av flack jordbruksmark med vida utblickar med undantag för
Domarberget och de bergsknallar som bryter upp vyerna. Planförslaget medger en storskalig bebyggelse och ett
genomförande av detaljplanen kommer innebära en stor förändring av landskapsbilden. Med hänsyn till områdets
topografi och det exponerade läget i utkanten av tätortsbebyggelsen och invid E20 samt Bälinge kyrkby med dess
kulturmiljö, ska området gestaltas med omsorg. Det gäller både gestaltningen av allmän platsmark såsom gatumark
och planteringar samt kvartersmark gällande byggnadernas höjdsättning och volym samt deras fasadutformning
och materialval. Det är av vikt att anpassa byggnadshöjderna till omkringliggande landskapselement och
bebyggelse. Genom det skapas det en tydlig struktur och enkel orienterbarhet trots planområdets storskalighet.
Området kommer vara synligt och ligga på ett annonserat läge från E20. Planförslaget bygger på idéen om att
bevara vissa viktiga siktlinjer och utblickar i landskapet genom att utnyttja områdets topografi och bevara naturliga
skogshöjder och skala av bebyggelsen i vissa områden.
Norra delområdet har potential att hysa mer ytkrävande, storskalig och till viss del störande industri-, logistik- och
lagerverksamhet jämfört med det södra delområdet som lämpar sig bättre för mindre verksamheter såsom
småindustri, handel med skrymmande varor, förrådsuthyrning och fordondepå. Medgiven nockhöjd sträcker sig
till maximalt 30 meter inom planområdet i syfte att möjliggöra uppförande av höglager. Dessa högre byggnader
medges i de inre och nordvästra delarna av delområde norr utmed järnvägen. Höjdpartiet i planområdets centrala
del medges något lägre bebyggelsehöjder då områdena är mer känsliga ur landskapsbildhänseende och bär på
många viktiga siktlinjer. Därav är inte högerlager lämpligt här men terrasseringen möjliggör ändå en bebyggelse
om 20 meter i nockhöjd, där byggnaderna får mer ett visuellt stöd av de naturliga höjderna. Det viktiga är att
bebyggelsen inte överstiger Domarbergets bergstoppar i höjd om +108 meter över havet.
Österut i takt med att marken sluttar ner mot Bälinge kyrka och E20 som ligger högre kommer nockhöjden bli
stegvis lägre vilket kommer skapa en gradient i höjd från väster till öster (se schematisk sektion nedan). I nordöstra
delen av norra delområdet medges maximalt 12 meters nockhöjd inom ett område som ligger inom cirka 80 meter
från närmast gårdsbebyggelse, detta för att bibehålla upplevelsen av att landskapet öppnar upp vid färd norrut på
Stockholmsvägen. Med hänsyn till angränsade kulturmiljö vid Bälinge kyrka ska bebyggelse mot Stockholmsvägen

Befintlig bostad 9:7

Sjöberget
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Figur 7.
Referensexempel:
Vattenfabrik, Falun.
Laduliknande bebyggelse.

Figur 8.
Referensexempel:
Brunna Industripark,
Kungsängen.

Figur 9.
Referensexempel:
Hisingen Logistikpark,
Göteborg.
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och Toresgården vara i en mindre skala än delområdet i stort. Nockhöjden begränsas till 12 meter för att möta
närliggande gårdsbebyggelse kring Bälinge kyrkby. I det södra delområdet finns utrymme för småindustri,
förråds- och mindre lagerlokaler och bussdepå. En högsta nockhöjd om 12 meter medges i syfte att möta tillåten
industribebyggelse i Tockebacka och Sävelund.
Kvartersmarken är utformad för flexibel tomtindelning eftersom behoven hos de verksamheter som kommer att
etablera sig inte är känt idag. Fasader som är synliga mot Bälinge kyrka och jordbruksmarken i Rödene, på andra
sidan järnvägen, skall utformas med stor omsorgsfull gestaltning och stora sammanhängande byggnadsvolymer ska
i möjligaste mån delas upp i fler byggnadskroppar för att visuellt motverka planområdets upplevda storskalighet och
skapa variation samt genomsikt från väg och natur. Fasaderna mot Stockholmsvägen ger ett tydligt intryck och är
lämpade för personaltät verksamhet. Med förankring i kulturlandskapets ekonomibyggnader som kännetecknas av
enkla volymer bör ny bebyggelse intill Bälinge kyrka ske i liknande skala och utföras i trämaterial. Nya byggnader
bör även utföras långsiktigt hållbara, med miljöanpassade metoder, låg energiförbrukning och sunda material i
enlighet med kommunens policy för hållbar utveckling (läs mer i kapitel 10. Tidigare ställningstaganden).

Arbetsplatser
Detaljplanen medför att fler arbetsplatser tillförs till området och kommunen. Totalt beräknas ett verksamhetsområde
av denna storlek med full utbyggnad tillsammans med första utbyggnadsetappen schablonsmässigt sysselsätta upp
mot 1500 personer. Inriktningen är främst industri, lager och logistik med tillhörande kontorverksamhet. Det ska
vara möjligt att etablera såväl störande och utrymmeskrävande verksamheter såsom mindre verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan. På så vis ger Verksamhetsområde Norr plats för stor variation av verksamhetsytor
och storlekar vilket gynnar ett hållbart och mångfacetterat verksamhetsområde. De mest personalintensiva
verksamheterna är i planförslaget lokaliserade i planområdets östra delar i anslutning till Stockholmsvägen med
kollektivtrafiknära läge. Den stora andelen arbetsplatser medför ett behov av lunchrestauranger, träningslokal
och annan service riktad till verksamma inom området, där området intill Toresgården föreslås som en
centrumfunktion med denna typ av service. Även lokaler för olika typer av utbildningar som svarar mot de behov
som verksamheterna har för sin kompetensförsörjning möjliggörs inom detta område.

Tillgänglighet
Vid bygglovsprövningen ska exploateringen stämmas av mot krav på nödvändiga tillgänglighetsåtgärder. Hur kraven
på tillgänglighet i byggnader och på fastigheter i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. Ny bebyggelse ska uppföras så
att en god tillgänglighet enligt Boverkets byggregler (BBR) säkerställs och enligt plan och bygglagen 8:e kapitlet ska
ny bebyggelse vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

3. Gator och trafik
Befintligt gatunät

Det finns i dagsläget en huvudsaklig befintlig väg inom planområdet, Rolfs Kullevägen som sträcker sig tvärs över
jordbrukmarken i sydostlig-nordvästlig riktning med en trevägsförgrening intill järnvägen till bebyggelse i norr och
till deponin i söder. Vägbredden är cirka 8 meter bred vid förbindelsepunkten till Stockholmsvägen (väg 1900), som
sedan övergår till att bli cirka 5 meter bred längre västerut. Marknivån på Rolfs Kullevägen nära korsningen med
Stockholmsvägen är cirka +72 meter och fortsätter öka till +86 meter längre västerut längs med en skogskulle,
för att sedan slutta neråt till +79 meter vid vägförgreningen. Rolfs Kullevägen fortsätter sedan slutta neråt till
cirka +70 meter vid planområdesgränsen i norr medan ökar till +83 meter för att sedan avta till +79 meter vid
planområdesgränsen mot deponin i söder.
Delsträckor av Stockholmsvägen ingår även i planområdet. Den tillåtna hastigheten är idag 60 km/h på
Stockholmsvägen och 70 km/h på Rolfs Kullevägen. Övrigt gatunät inom planområdet utgörs av enklare
grusvägar och ägovägar i områdets norra del för att nå befintlig bebyggelse utmed Stockholmsvägen. Angöring till
planområdets södra del saknas i dagsläget.
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Nya vägar och väganläggningar

I samband med planprogrammet för Verksamhetsområde Norr har trafiken översiktigt studerats och angöring
till området föreslås att ske främst från två punkter. Södra infarten intill Bälingemotet och infarten till Bälinge
avfallsanläggning föreslås som huvudtillfart till planområdet genom att en ny cirkulationsplats och seperat infartsväg
strax österut anläggs. I samband med planarbetet med andra utbyggnadsetappen studerades cirkulationsplatsen
vidare (Sweco 2022-02-22) med ett förslag som kopplar samman anslutningar till och från infartsvägen vid Bälinge
avfallsanläggning i norr, Stockholmvägen (väg 1900) i öster som omvandlas från europaväg till regional väg,
anslutning till E20 i söder samt till det södra planområdet i väster som utgör delsträcka för en eventuell utbyggnad
av Norra länken (läs mer på sida 13). Den separerade infartsvägen strax öster om cirkulationsplatsen från
Stockholmsvägen föreslås ske som huvudinfart till norra planområdet och sträcker sig norrut genom Domarberget
i dess dalgång. Infartsvägen utformas med ett vänstersvängfält för att förbättra framkomligheten för de som ska
vidare på Stockholmsvägen. Cirkulationsplatsen utformas med ett körfält och har en radie som följer: rondell 11
meter, överkörbart brätte 12 meter, innerkant körfält 12 meter samt ytterkant körfält 20 meter. Samtliga relationer i
cirkulationsplatsen är dimensionerade för uttrycknings- och specialfordon.

CYKELFÄLT
TRV

KÖRFÄLT
TRV

CYKELFÄLT
TRV

KÖRFÄLT
TRV

Den norra infarten i höjd med Bälinge kyrka föreslås som sekundär tillfart till planområdet genom att en ny
fyrvägskorsning skapas som försörjer verksamhetsområdet för resande norrut. Trafikverkets byggnation mellan
Bälinge och Vårgårda gällande en ny sträckning av E20 har gjort att den gamla sträckningen (väg 1900) byggs
om till lokalväg med en vägsektion om 9 meter. Vägområdet kvarstår även om asfalt tas bort och körbanorna blir
avsmalande. I planförslaget kommer Trafikverkets
infrastruktur att påverkas. Väg 1900 kommer
tillsammans med gång- och cykelbana och
busshållplatser att påverkas på vissa sträckor med
avseende för ny cirkulationsplats och nya infarter
med svängfält samt passager till och mellan
hållplatser. Det gör att väg 1900 kommer behöva
läggas om på vissa sträckor. Stockholmsvägens
ombyggnation pågår nu i en separat process och
BEFINTLIGT SLÄNT
eventuella justeringar av avsmalingen kan komma
att bli aktuella med planförslaget. En fortsatt dialog
med Trafikverket föreslås ske under hösten 2022
kring samordning av utformning av åtgärder som
3.0000
3.0000
1.5000
1.5000
detaljplanen innebär på det statliga vägnätet.

Figur 10. Väg 1900 (Stockholmsvägen)
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Eftersom området planläggs för verksamhet
och industri kommer Rolfs Kullevägen sannolikt
belastas med ökad trafik av långa och tunga
transportfordon. I nuvarande utformning och
vägmaterial bedöms Rolfs Kullevägen inte
vara lämplig för en ökad trafik. En del av Rolfs
Kullevägens vägsträckning har planlagts tidigare
i samband med första utbyggnadsetappen och
följer i stort sett befintliga Rolfs Kullevägen bortsett
från vägdragningen genom Toresgården. För att
förbättra vägens framkomlighet föreslås att vägen
bredas till 17 meter i hela sin sträckning. Den
fortsatta utbyggnaden av området genom aktuell
detaljplan handlar om att hela vägsträckningen
planläggs som lokalgata samt att planlägga
fyrvägskorsningen vid Bälinge kyrka så att den
befintliga anslutningen strax söderut tas bort (se
figur 13).

Figur 11. Lokalgatornas utformning.
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Strukturen inom det norra delområdet utgår i stort ifrån Rolfs Kullevägens befintliga sträckning med viss
omdragning för att vara dimensionerad för den trafik som ett område med industri och logisitk kan medföra. Den
nya lokalgatan med vägdragning över Domarberget ansluts till Rolfs Kullevägen via jordbruksmarken strax sydväst
om Toresgården (se figur 13). För att ansluta till det södra delområdet planläggs en ny lokalgata med möjlighet
för en fortsatt utbyggnad av Norra länken. Hastigheten inom området är planerad till 40 km/h. Längs lokalgatorna
sker anslutningar till fastigheter och bebyggelse. I de fall kvartersmarken delas upp i flera mindre fastigheter bör
gemensamhetsanläggningar i form av kvartersgator bildas för tillfart till respektive fastighet. Kvartersgatorna ska ha
en annan karaktär än övriga gator och ska upplevas som halvprivata zoner där alla trafikslag samnyttjar ytan. Inom
fastigheterna ska vändzoner dimensioneras så att semitrailer med en längd på 18 meter samt lastbil med släp på
25,25 meter kan vända utan backning. Vändzonerna ska ha en minsta radie om 19,5 meter.

Utfartsförbud

Direktutfarter mot Stockholmsvägen från kvartersmarken kommer inte vara tillåtet efter utbyggnaden. Anslutningar
till kvartersmarken sker via det lokala gatunätet. Utfarter mot delsträckan för en eventuell utbyggnad av Norra
länken i det södra delområdet kommer inte vara tillåtet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Norra länken

I kommunens översiktsplan från 2018 har det identifierats ett behov av en ny tvärförbindelse då stora delar av
stadens gatunät används för genomfart av en stor del av den tunga trafik som har Sävelunds industriområde som
mål eller som ska vidare norr ut. Krangatans förlängning tillsammans med Norra länken har pekats ut som nya
väglänkar med syfte att avlasta stadens centrala delar från tunga och miljöfarliga transporter och trafik som inte
har Alingsås som målpunkt samt förse räddningstjänsten med alternativa körvägar. Norra länken utgör en ny väg
mellan två statliga vägar; E20 vid Bälingemotet som i huvudsak utgör en nationell och regional funktion för alla
typer av vägtransporter mellan Göteborg och Stockholm samt som lokal funktion för boende i Bälinge att ta sig in
till Alingsås, och väg 1980 (Vänersborgsvägen) som utgör en regional funktion som sammankopplar Alingsås med
områden norrut såsom Sollebrunn och Trollhättan/Vänersborg samt utgör funktion som huvudgata som leder trafik
från Sävelunds industriområde och stadens norra ytterområden till stadens mer centrala delar. Norra länken är tänkt
att förbinda verksamhetsområdena på varsin sida om Västra stambanan. Vägen är tänkt att utgöra en del av det
statliga vägnätet och skulle kunna på sikt kunna utgöra en del i det nationella vägnätet. Se figur 12.
Nyttan av Norra länken i närtid är inte så stor. Tunneln i Krangatans förlängning ger bättre effekt på trafiken till en
mycket lägre kostnad vilket gör att fokus läggs på den förbindelsen i första hand. På längre sikt kan dock eventuellt
Norra länken vara intressant om staden fortsätter att expandera kraftigt i de norra delarna. Frågan om en eventuell
framtida koppling anläggande av en bro över Västra stambanan och Säveån utgör en större fråga som inte hanteras
maj 17, 2022
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Figur 12. Karta som visar nya väglänkar
som ligger inom och i anslutning till
planområdet (markerat i grått).
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inom ramen för aktuell detaljplan. För Verksamhetsområde Norr är utgångspunkten att området ska fungera även
utan att Norra länken byggs ut. Planförslaget bedöms inte begränsa möjligheterna till en utbyggnad av Norra länken.
Den bärande infrastrukturen blir E20 och Stockholmsvägen.

Biltrafik

Den trafik som väntas genereras till och från planområdet har beräknats med hjälp av bland annat
trafikalstringsverktyget från Trafikverket, besöksstatistik och siffror om lastbilstransport från och till Bälinge
avfallsanläggning, uppskattade arbetstillfällen som verksamhetsområdet bedöms tillskapa. Kapacitetsanalyserna
har gjorts utifrån prognosår 2040. Totalt beräknas strax över 4000 bilresor genereras av det nya
verksamhetsområdet om dagen, det omfattar såväl personresor till och från jobbet, besöksresor och ärenderesor
på lunchrasten med mera. Det omfattar även verksamhetsknuten tung trafik som utgör 20 procent av den totala
trafiken. Antagandena kring färdmedelsandelar för trafikanalysen bygger på en försiktighetsprincip för att inte
underskatta biltrafiken vid kapacitetsberäkningarna som ligger till grund för dimensionering och utformning av
vägutbyggnaden. I trafikanalysen antas färdmedelsandelen för bil vara 85 % och 15 % för övriga transportsätt.
Trafikalstringen för norra delområdet beräknas generera cirka 3600 bilresor om dagen. Av det totala antalet bilresor
om dagen antas cirka 540 resor göras under eftermiddagens maxtrafiktimme med riktningsfördelningen 80 procent
ut från området och 20 procent in till området. Trafikalstringen för södra delområdet beräknas generera knappt
500 bilresor om dagen, vilket utifrån samma förutsättningar som norra delområdet antas generera cirka 70 resor
under eftermiddagens maxtrafiktimme. Trafikalstringen för Bälinge avfallsanläggning i norr bedöms vara som mest
belastad mellan klockan 16 och 19 och beräknas till cirka 300 fordonsrörelse. Om dessa fördelas jämnt under
kvällsöppettimmarna innebär det 100 fordon från och till anläggningen under maxtimman.
I en tidigare genomförd utredning från år 2020 där olika nya strategiska väglänkar analyserades har scenariot som
innebär att Krangatans förlängning och Norra länken byggs ut, går det att utläsa att trafiken på Norra länken kan
komma att uppgå till strax under 2000 fordon per dygn. Under eftermiddagens maxtimma har det antagits att 35
procent av trafiken som lämnar eller ankommer till området väljer Norra länken, 60 procent kör via Bälingemotet
och 5 procent väljer Stockholmsvägen till eller från Hol/Vårgårda. Detta motiveras av att Alingsås ligger närmare
exploateringsområdet och tätorten har fler invånare än Vårgårda, vilket gör att en mindre del av trafiken till och från
området kommer gå via den sekundära infarten vid Bälinge kyrka. Belastningsgraden har beräknats både utifrån
ett scenario med och utan Norra länken och kapaciteten bedöms uppfylla kraven för vägar och gators utformning
(VGU) med en enfältig cirkulationsplats i båda scenarierna med ett största belastningstal om 0,41.
Kapaciteten för fyrvägskorsningen vid Bälinge kyrka har även utretts utifrån ett scenario då fyrvägskorsningen
utgör den enda anslutningen till delområde norr. Under morgonen får korsningen en störst belastningsgrad 0,46, på
grund av många vänstersvängande fordon in till planområdet. På eftermiddagen är situationen omvänd, då dessa
ska ut från området vilket gör att utfarten från området får största belastningsgrad 0,48. Kapacitetsanalysen visar
att korsningens kapacitet är tillräcklig för det förväntade trafikflödet med och utan vänstersvängfält. Beräkningarna
visar också att det inte kommer att uppstå några köer vid tillfarterna till korsningen. Den förväntande verksamheten
antas dock generera ett stort antal tunga och långa transporter vilka, ur trafiksäkerhetsperspektiv, skulle vara
betjänt av ett vänstersvängfält om enbart den norra infarten anläggs då all biltrafik är hänvisad till denna infart. Då
trafik till och från området förväntas till allra största del välja E20 och Bälingemotet och använda den södra tillfarten
som huvudtillfart, kommer små trafikmängder genereras. En vanlig väjningsreglerad fyrvägskorsning bedöms ha
fullgod kapacitet.

Gång- och cykeltrafik

Inom planområdet finns idag inget utbyggt gång- och cykelvägnät. I och med Trafikverkets byggnation mellan
Bälinge och Vårgårda gällande en ny sträckning av E20 med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet, har en del av den gamla sträckningen (Stockholmsvägen) byggts om med en separat gång- och
cykelbana. Den avbryts sedan plöstligt och oskyddade trafikanter är hänvisade till att fortsätta använda vägrenen.
Arbetet med att bygga om Stockholmsvägen är till för att nyttjas som väg för lokaltrafik och långsamtgående fordon.
Del av befintlig vägbana kommer att nyttjas som gång- och cykeltrafik genom väggrensseparering för oskyddade
trafikanter. Arbetet är planerat att pågå under vår och sommar 2022. Genom detta arbete tillsammans med att
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samtliga gator och naturmarken inom planområdet anläggs med gång- och cykelbanor, kommer det lokala gångoch cykelnätet anslutas till stadens gång- och cykelnät. Med ett bekvämt cykelavstånd, cirka 4-5 kilometer, till och
från de flesta bostadsområdena i Alingsås tätort, har planområdet goda möjligheter att främja hållbara transporter.
Gång- och cykelpassager liksom gatubelysning förslås för att möjliggöra trafiksäkra kopplingar för oskyddade
trafikanter till och inom området.

Kollektivtrafik och mobilitetslösningar

Närmaste busshållplats är Bälinge kyrka utmed Stockholmsvägen. Hållplatsen trafikeras i dagsläget av busslinjerna
543, 544 samt 585. Linje 543 trafikeras mellan Alingsås centrum och Vårgårda station med 16 turer (tur och retur)
per vardag. Turtätheten mellan Alingsåsterminalen och Bälinge kyrka är för linje 543 och 544 sammanlagd 19
dubbelturer per vardag. Det ger goda förutsättningar att åka till och från planområdet med kollektivtrafik. Dock
är det sedan mellan 200 och 1 500 meter till de nya arbetsplatserna beroende på vart i området arbetsplatsen
ligger. Avstånden gör därav att utbudet att resa kollektivt blir begränsat. I dagsläget undersöker kommunen
möjligheterna att förese busstrafik in till området. Genomförandet av verksamhetsområdet innebär ett ökat underlag
för kollektivtrafik vilket skapar goda möjligheter för att öka turtätheten i framtiden. Ett nytt bushållplatsläge förslås
i detaljplanen i anslutning till föreslagen ny cirkulationsplats och infart till planområdet i norr. Bussfickor i båda
riktningar är utformade längs Stockholmsvägen med skyltar, belysning, väderskydd och höjda plattformar som är
tillgänglighetsanpassade.
Anpassningen som sker nu av Stockholmsvägen till lokalväg innebär inte en uppgradering av de befintliga
busshållplatserna. Däremot medges det med planförslaget en uppgradering av befintlig busshållplats vid Bälinge
kyrka och förskjutning av hållplatsläget lite mer norrut för att möjliggöra en angöring in till planområdet norrifrån.
I anslutning till busshållplatslägena möjliggör planen även utrymme för olika mobilitetslösningar, såsom hyr- och
lånesystem för elcyklar, cyklar och elscootrar. Det kommer även finnas möjlighet för någon form av lokal shuttlebuss
att vända och plocka upp resande med kollektivtrafiken. Genom föreslagna mobilitetsåtgärder blir gångavstånden
mindre och det blir lättare ta sig runt i området på ett hållbart sätt, vilket gör kollektivtrafiken mer attraktiv att
använda.

Parkering och laddning av elfordon

Parkering för anställda och besökare ska anordnas inom egen fastighet alternativt som gemensamhetsanläggning
mellan flera fastigheter. Alingsås kommuns parkeringsnorm ska följas. Kommunen har som ambition att vilja
utveckla cykeltrafiken i utkanten av tätorten och lokalisering av planområdet om cirka fem kilometer från Alingsås
centrum utgör goda förutsättningar för att cykla mellan tätorten och planområdet. För att göra cykelåkandet
attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Cykelplatserna ska placeras i anslutning till entréer och ska vara
tillräckligt stora samt säkra. De kan utformas som låsbara cykelrum alternativt cykelställ under skärmtak med
ramlåsning. Det slutgilitiga parkeringsbehovet fastställs i bygglovet när det är klarlagt vilka verksamheter som
kommer etableras och om och i så fall vilken omfattning fastighetsägare väljer att arbeta med mobilitetsåtgärder för
att reducera parkeringsantalet.
I planområdets norra delområde i anslutning till anslutningsvägarna föreslås ett område avsättas som möjliggör
laddning av elfordon för områdets transporter (G1). Drivmedelförsäljning i form av drivmedel såsom etanol, vätgas
och biogas tillåts inte inom området, utan hänvisas till uppförande i en yta avsatt i Tockebacka industriområde intill
Bälingemotet. Sedan maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen 8 kap. 4 § och
enligt plan- och byggförordningen 3 kap. 20 b § ska parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns intill
andra byggnader än bostäder, i detta fall arbetsplatser, vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning
av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning för minst en femtedel av parkeringsplatserna. Med
ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar eller liknande där
kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram. Det behöver alltså inte dras fram några elkablar, men det ska vara
möjligt att göra det i framtiden.

Riksintresse kommunikationer

Motorväg E20 utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. § 8 miljöbalken och en exploatering av
planområdet bedöms komma att påverka Bälingemotet och därav E20. Kommunen bedömer dock att Bälingemotet
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har tillräcklig kapacitet för den trafik som genereras av planförslaget. I samband med planarbetet för ”Detaljplan för
Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata”, togs en trafikutredning
fram (Trivector 2020-08-28) som bland annat innefattade en kapacitetsberäkning av befintliga cirkulationsplatsen
som ingår i Bälingemotet. Utredningen visade att cirkulationsplatsen har god kapacitet för de prognosticerade
trafikflödena år 2040. Belastningsgraderna beräknades till cirka 0,1 för samtliga tillfarter. Även med den
tillkommande trafiken från nya verksamhetsområdet i Bälinge som har beräknats uppgå till cirka 600 fordon i
maxtimman, bedöms Bälingemotet ha tillräcklig kapacitet för att uppfylla kravet för önskvärd servicenivå.
I planområdets västra del sträcker sig även Västra stambanan som omfattas av riksintresse för kommunikation.
Västra stambanan utgör en viktig länk för godstransporter som förbinder Göteborgs hamn och Västsverige med
stora delar av mellan, östra och norra Sverige. Västra stambanan utgör även en nationell stambana för interregional
tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg samt regional och lokal tågtrafik som knyter ihop arbetsmarknaderna i
Västra Götaland. Det finns i dagsläget inga aktuella planer på utökning av antalet spår norr om Alingsås, däremot
framgår det i kommunens översiktsplan att Västra stambanan i framtiden kan komma att byggas ut från nuvarandra
dubbelspår till fyrspår genom kommunen. De 50 närmsta metrarna omfattas av järnvägsreservat i kommunens
översiktsplan och ny bebyggelse kommer inte få uppföras inom denna zon, vilket säkerställer ett tillräckligt stort
avstånd för underhållsarbete och räddningsinsatser, möjligheten för utbyggnad av järnvägen i framtiden samt för att
uppnå en god arbetsplats. 20 meter från järnvägsmitt i det norra delområdet ska även en vegetationsklädd jordvall
uppföras som skydd mot buller och olyckor. En bestämmelse om skydd mot störning (m) har lagts till i plankartan.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset.

4. Mark och vatten
Naturlandskapet

I Bälinge är landskapet småskaligt och böljande kring Säveåns sidoraviner. Detta är sprickdalsbergsgrundens
övergång mot dalstråket. Bälinge utgör en bred övergångszon mellan skog och åkerlandskap där åkerholmar,
betade ängsmarker och grova ekar tillsammans skapar höga natur- och landskapsvärden. Planområdet ligger
inom detta område med varierande terrrängförhållanden och markslag. Den kuperade skogsmarken strax norr
om avfallsanläggningen domineras av tät produktionsgranskog som har ersatt den hedekskog som inventerades
1985. Mot de högre partierna ökar inslaget av tall. Buskskick av hassel, en, brakved och rönn. Det finns även ett
större hygge uppe på Domarberget som längre österut övergår till branta klippor ner mot Stockholmsvägen. Längre
nordöst breder böljande jordbruksmark ut sig med brukade åkrar. I jordbruksmarken med lera och sand sticker
skogsbevuxna bergknallar upp med blandskog. I de allra sydligaste delarna är marken till största del gräsbevuxen,
med mindre skogspartier längs med avfallsanläggningen och vattendrag som i sin tur skapar ett ravinlandskap. Det
gräsbevuxna området är tämligen flackt medan de mindre skogspartierna är något mer kuperade. Topografin inom
planområdet är kuperad med varierande höjder. Lägsta nivån inom planområdet är 58 meter över havet, vilket utgör
Säveåns vattennivå. Högsta nivån är 108 meter över havet och utgör den högsta toppen av Domarberget. Utblick
över landskapet med möjlighet till fågelskådning är även från Domarberget som utgör de främsta landskapsbilderna
med rekreationsvärden inom och i anslutning till planområdet.

Stadens nordöstra entré

Grönområdet på Domarberget utgör en visuellt tydlig del av entrén till Alingsås för resenärer på E20 vilket gör
det extra värdefullt att bevara landskapsbilden med dess varierande landskap där uppväxta grönområden kan
vävas samman med ny verksamhetsmark. Det gör att Alingsås skiljer sig från mängden av städer som har grå
industrimark som entré. Grönstrukturen på berget skapar också visuell avgränsning som bevarar områdets silhuett
och stärker platsens identitet.
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och
tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.” Så lyder kommunens egna vision 2040. Denna inkluderar bland
annat fokusområdet ”vackra miljöer” vars prioriterade mål formuleras enligt följande: ”Alingsås ska utvecklas
genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö”. Det nya verksamhetsområdet
och dess funktioner bör således samspela med landskapet, dess naturliga processer och de som nyttjar
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landskapet. En landskapsanpassning som gynnar såväl människor som djur och växter. Ett grönt naturintegrerat
verksamhetsområde eftersträvas. Landskapselement i form av stenmurar, öppna diken, bäckar, småvatten m.fl. ska
så långt möjligt sparas inom ramen för exploateringen.

Grön infrastruktur
För att knyta samman den gröna infrastrukturen och bibehålla den biologiska mångfalden krävs bevarande av
grönområden i planområdet. Skador på eller förlust av natur är svåra att kompensera på den plats där intrång
sker, men kan i detta område gottgöras genom att förbättra och lyfta fram den gröna infrastrukturen och bevara
spridningskorridorer för växter och djur. Exempel på sådana spridningskorridorer är trädbevuxna kantzoner längs
vattendragen och sammanhängande grönsområden. Ny trädplantering längs kommande gator är också ett viktigt
verktyg för att binda samman grönstrukturen i området. Avstånden mellan nybyggnation och skogsbestånd bör
planeras så att problem med skuggning och lövfällning så långt möjligt undviks. Uppväxta skogspartier som hyser
höga biologiska värden bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
De gröna stråken genom planområdet föreslås att planläggas som allmän plats NATUR och skapar förutom
spridningsvägar för djur och växter även förutsättningar för dagvattenhanteringen. Skogspartierna på åkerholmarna
och skogspartierna intill Bälinge avfallsanläggning samt alskogen kring vattendragen kommer att bevaras.

Närrekreation
För skogsområdet på Domarberget krävs en mindre insats i form av riktade skötselåtgärder samt anläggning av
naturstigar för att få ett högt rekreativt värde i en miljö som idag är relativt svåråtkomlig med kuperad terräng och
slingrande endurospår som svåra att ta sig fram till fots. Möjlighet till intressant och värdefull närrekreation är ofta
svår att skapa i ett nybyggt område och behöver sitt omland. Här finns både natur- och kulturvärden som kan lyftas
fram till exempel med olika informationsinsatser eller genom att förbättra den fysiska tillgängligheten. Att bevara
den gröna bergsridån mot Stockholmsvägen och E20 kommer skapa mervärde för anställda och besökare till
det kommande verksamhetsområdet genom utsikts- och rastplatser såväl som att gynna områdets övergripande
grönstruktur.
I samband med planläggningen av detaljplan kommer ett stängsel att uppföras till avfallsanläggningen, dels för att
utestänga obehöriga samt som åtgärd för att stoppa spridningen av skräp och annat avfall utanför anläggningen,
vilket kommer öka platsens rekreativa värden. Inom planområdet, vid skogsområdet intill avfallsanläggningen
samt vid Klockaregården där en skola tidigare har varit belägen, finns bestånd av parkslide. Parkslide omfattas
idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter (EU-förordning nr (1143/2014) men eftersom den
är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att
den sprider sig om man har den på sin mark. Parkslide sprider sig väldigt fort och ska därför hanteras med omsorg
vid borttagande. Avlägsning av växtdelar ska hanteras genom inpackning i plastpåsar och sorteras som brännbart.

Figur 14. Bilder från skogsområdet vid Domarberget.
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Inga växtdelar får slängas på kompost eller lämnas i naturen. Genom planläggningen kommer detta bestånd att
bekvämpas genom riktade skötselåtgärder, som idag får växa och spridas obehindrat.

Samhällsekonomi
Det är inte heller förenat med någon större kostnad att få fram en vacker och rekreativ närskog. I samband med
byggnationen och genomförandet av planen kommer en stor del av skogen att behöva tas ner och påverkas. Med
rätt och långsiktiga skötselåtgärder blir skogen återigen vacker och varierad skog med ett större inslag olika arter av
träd. Även själva bergsformationerna är omöjligt att återskapa och därmed värda mycket som ett helt berg och inte
som kross.

Mindre klimatpåverkan
Grönskan skärmar av landskapet och bidrar till att minska luftföroreningar och buller. Trädens möjlighet att binda kol
i sin biomassa gör också att skogen fungerar som en kolsänka. Dessa biologiska värden kommer sannolikt att få
en ökad betydelse framöver när området i Bälinge byggs ut. Dagvatten från områden som hårdgörs kan ansamlas
strax nedanför bergen. Träden bidrar också med värdefull skuggning och bevarande av fukt, ett allt mer vanligt
klimatrelaterat problem sommartid. Redan idag syns på döda träd med mera att det ibland är mycket varmt på
sydsidan av bergsridån.

Exploatering av jordbruksmark

Vissa typer av mark- och vattenområden är generellt skyddade och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påverka dem negativt. När det gäller brukningsvärd jordbruksmark är skyddet starkt. Jordbruksmark får
bara tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga allmänna samhällsintressen och om detta behov
inte kan tillgodoses på annan mark från allmän synpunkt tillfredställande sätt. Med brukningsvärd jordbruksmark
avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.
Jordbruksmarken inom föreslaget planområde är inte utpekat som regionalt/nationellt värdefull odlingslandskap.
Däremot anses jordbruksmarken vara brukningsvärd och brukas idag. Jordbruksmarken i planområdets norra
del och väster om Säveån samt öster om Stockholmsvägen finns registerad i Jordbruksverkets jordbruksblock.
Jordbruksmark är en viktig resurs för att producera livsmdel och andra råvaror. Andra viktiga ekosystemtjänster
i odlingslandskapet är vattendrag och vattenreglering genom att regnvatten infilitreras i jordbruksmarken samt
pollinering. Totalt cirka 70 hektar jordbruksmark,
varav omkring 12 hektar utgör anspråktagande jordbruksmark för
Planeringskarta
februari 15, 2022
etapp 1, kommer att tas i anspråk av föreslagen exploatering av kommunens totala andel jordbruksmark om 9 200

±

35 ha

25 ha

10 ha

Figur 15. Den totala andelen jordbruksmark som tas i anspråk inom planområdet (skrafferat).
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hektar (se figur 15).
Med anledning av att marken inom föreslaget planområde utgörs av brukningsvärd jordbruksmark som skyddas
enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken, åläggs kommunen att påvisa att planerad markanvändning är av särskilt allmänt
intresse, och motivera varför den föreslagna lokaliseringen är den mest lämpliga. En lokaliseringsutredning
(2022-04-22) har därför tagits fram inför samråd med syfte att utreda den mest lämpliga platsen för att möjliggöra
byggnation av verksamheter.

Väsentligt samhällsintresse
Verksamhetsmark generar arbetsmöjligheter, vilket anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Hela östra delen
av Verksamhetsområde Norr bedöms generera cirka 1500 nya arbetstillfällen. Enligt kommunens översiktsplan är
kommunens viljeinriktning att det ska finnas goda möjligheter till arbete och företagande i kommunen. Planlagd
mark för verksamheter ska finnas inom flera olika geografiska områden, med en beredskap för eventuella
större etableringar. Kommunen gör bedömningen att det är ett väsentligt samhällsintresse att möjliggöra nya
företagsetableringar med syfte att tillskapa nya arbetstillfällen samt möjliggöra för omlokalisering och expansion av
befintliga verksamheter med syfte att frigöra centralnära lägen till omvandling för andra ändamål såsom bostäder
och offentlig eller kommersiell service. För det aktuella planområdet i Bälinge har kommunen i sin översiktsplan tagit
ställning till att exploatering för verksamheter är möjlig enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Exploateringen har även stöd i
gällande tillväxtprogram.

Alternativa lokaliseringar
I lokaliseringsutredningen har sju stycken alternativa områden identifierats utifrån utvalda urvalskriterier och
varje alternativ har jämförts och bedömts utifrån uppsatta bedömningskriterier för att tydligt redovisa kommunens
ställningstaganden avseende den mest lämpliga lokaliseringen. Av de sju lokaliseringsalternativ som har undersökts
och jämförts med finns det inga alternativa lägen inom kommunen som på motsvarande sätt har det ytanspråk
som krävs och som erbjuder samlokalisering med bra kommunikationer för transporter och personal samt som inte
tar jordbruksmark i anspråk. Det som även talar för aktuellt planområde är nuvarande markägoförhållandet där de
flesta av de alternativa lägena idag ägs av flera olika privata markägare, vilket försvårar en storskalig utveckling.
Det finns inga uppgifter om andra markägare som är intresserade av en exploatering. För aktuellt planområde ägs
stora delar både av kommun och en markägare som är intresserad av en exploatering. Vissa av de alternativa
lokaliseringarna är i dagsläget inte lämpliga, men skulle efter en utbyggd infrastruktur kunna ses lämpade för
verksamhetsutveckling i framtiden.
Slutsatsen är att det inte finns några större vägande skäl till att lokaliseringsalternativen skulle vara bättre lämpade
för industri- och logistiketablering än aktuellt planområde i Bälinge.

Riksintresse natur/friluftsliv

Planområdet omfattas inte av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Naturvärden

En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts i samband med planprogrammet för att identifiera värdefulla
naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald som behöver visas extra hänsyn och/eller skyddas vid exploatering
av området. Inventeringen utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel med tilläggen generellt biotopskydd,
värdelement och detaljerad redovisning av artförekomst (Calluna, 2019-12-05). Bedömningen av naturvärdet har
gjorts utifrån två bedömningsgrunder: naturvårdsarter och biotoper (typ av naturmiljö). De flesta av de beskrivna
naturvärdesobjekten utgörs av vattendrag; en större å och två mindre bäckar, samt angränsande miljöer med
strand- eller sumpskog dominerad av klibbal. Alskogarna präglas av närheten till vattendragen med rasmiljöer och
översvämningsytor där en del äldre träd och allmänt med död ved finns. Bland naturvärdesobjekten finns även
några spridda, mindre objekt i form av åkerholmar med ekskog. I dessa är naturvärdet främst knuten till de äldre,
grova ekarna. Brynmiljöerna utgör viktiga refugier i jordbrukslandskapet för exempelvis fåglar.
Fynden av naturvårdsarter och värdelement i form av skyddsvärda träd är i hög grad koncenterade till
naturvärdesobjekten. De skyddsvärda träd som finns utpekade av Länsstyrelsen inom planområdet utgörs av
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Figur 16. Naturvärdesobjekt som berörs av planområdet (Calluna, 2019-12-05). Bild till vänster visar naturvärdesobjekt inom södra delområdet
och bild till höger visar norra delområdet.

äldre, grova träd samt en högstubbe med hackspetthål. De flesta naturvårdsobjekt bevaras och skyddas genom
planläggning av allmän plats NATUR med respektavstånd till ny bebyggelse och väganläggningar, liksom samtliga
skyddsvärda träd.
Inom planområdet finns det skyddad natur i form av biotoper och strandskydd. Skogpartierna norr och söder om
avfallsanläggningen omfattas inte av skyddad natur enligt 7 kap. miljöbalken, däremot har de fått naturvärdesklass
3 i en tregradig skala där klass 1 utgör det högsta naturvärdet vid Länsstyrelsens lövskogsinventering från 1985,
Figur 4. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där
naturvärdesobjekten
och deras naturvärdesklass
framgår
samtbestår
förekomst av
biotopskydd,
värdeelement med ek, tall och en rad andra träslag i söder och
reviderad 2011-2012.
Dessa
ytor
avgenerellt
kullar
av blandskog
/-:7$1AC1>E9B1A9>E5>C5A9>7B?=AN45C=54A5BD<C1C5>6AN>1<<D>1B>1CDAEMA45B9>E5>C5A9>74MA
och naturvårdsarter.
>1CDAEMA45B?2:5;C5>?3845A1B>1CDAEMA45B;<1BB6A1=7NAB1=C6PA5;?=BC1E75>5A5<<C29?C?@B;H44EMA455<5=5>C
?38>1CDAENA4B1AC5A
klen till medelgrov hedeskog med inslag av gran, tall och
trivallöv. Dock har skogsmarken som inventerades med
hedekskog 1985 norr om avfallsanläggningen ersatts med ung, tät produktionsgransskog och ett större kalhygge.
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Mot de högre partierna av Domarberget ökar inslaget  av tall. Dock påverkas naturen kraftigt negativt omkring
återvinningscentralen genom buller och inblåst skräp från verksamheten. Det stora nätverk av uppkörda stigar som
utgör en del av den endurobana för motorcyklar som finns i området bryter även upp kontinuiteten som behöver
finnas för att gynna den biologiska mångfalden. Detta sänker naturvärdet. Även skogsytorna närmast E20 utgörs
av varierande blandskogsmiljöer där många karaktärer som är viktiga för biologisk mångfald saknas. De delar av
området som har bedömts ha låga naturvärden domineras ytmässigt av skogsmarken beskriven ovan tillsammans
med den brukade åkermarken.

Artskydd

Bland naturvårdsarterna i området ska särskilt signalarterna fällmossa och glansfläck nämnas som förekommer
ganska riktligt på vissa av lövträden i området. Två rödlistade arter hittades även, kungsfågel och gröngöling.
Många av arterna från utsöket utgjordes av fåglar. Det finns flera höjder i området som är välbesökta av
fågelskådare, framförallt under vår och höst, och en stor del av de observerade fågelarterna utgörs troligtvis av
sträckande fåglar. Andra naturvårdsintressanta och skyddade artgrupper som har identifierats i området är groddjur
och fladddermöss. Groddjur i form av vattensalamandrar och åkergroda noterades på tre platser, ett nygrävt
dike vid infarten till Bälinge avfallsanläggning, ett åkerdike intill Rolfs Kullevägen och Stockholmsvägen samt ett
småvatten intill skogsbrynet vid Toresgården. Inventeringen av groddjur visar att groddjur förekommer mycket
sparsamt i området. Endast ett mer permanent lekvatten förekommer, och detta är litet och under igenväxning.
De bäckar och vattendrag som förekommer i området kan möjligen fungera som spridningskorridorer för groddjur
igenom området. Fladdermössinventeringen visade att fladdermusaktiviteten totalt inom området är relativt låg och
större populationer tycks saknas i området, detta främst med anledning av troligtvis ljud från männsklig aktivitet som
stör, främst från vägar och järnvägen. För fladdermöss tycks framförallt gynnsamma födosöksmiljöer förekomma i
området runt Säveån samt på hygget på Domarberget.
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Ur ett landskapsperspektiv i förhållande till Säveåns dalgång och Västgötaslätten som området anses utgöra
en sydlig utlöpare till, bedöms planområdet utgöra en mindre del av de stora ytor som de landskapsutnyttjande
arternas nyttjar. Exempelvis visar inventeringarna att många av arterna som förekommer i området, framförallt
fåglar och fladdermöss, rör sig över stora ytor och har sina boplats på andra områden. Anledningen till detta
är troligen områdets tätortsnära placering, i änden av den öppna dalgången, med närliggande negativa
påverkansfaktorer såsom järnväg, motorväg och avfallsanläggning. En bedöming är att en fortsatt utbyggnad
av området inte bedöms få en större negativ påverkan på de landskapsutnuttjande arterna. I planförslaget tas
hänsyn till Säveån och vattendragens kantzoner med lövsskog. Kantzonerna har sammantaget betydelse för den
biologiska mångfalden, samt fungerar som spridningsstråk för olika arter inom olika artgrupper. Hänsyn tas även till
de skogsbevuxna åkerholmarna där förhöjda värden för skyddade arter bedöms finnas. En återinventering kommer
bli aktuell i samband med en fördjupad artskyddsutredning som genomförs under våren och sommaren 2022 för
att undersöka vilka arter som är mest känsliga/berörda av planerad exploatering och vilka särskilda insatser som
krävs och behövs. En bedömning ska göras av arternas gynsamma bevarandestatus lokalt och nationellt samt
framtagande av konkreta förslag på anpassningar och åtgärder för att undvika att förbud utlöses eller minimera
negativ påverkan.
För att minimera risker för negativ påverkan av fåglar och groddjur ska störande aktiviteter undvikas under
häckningstid/fortplantningstid under mars till augusti. Avverkning och röjning i planområdet ska ske utanför dessa
månader, vilket säkerställs i exploateringsavtal vid genomförandet av detaljplanen.

Biotopskydd
Naturvärdesinventeringen tillsammans med kulturmiljöanalysen som genomfördes våren 2022 (Förvaltningen för
kulturutveckling 2022-04-14) visade även på 9 objekt inom planområdet som omfattas av generellt biotopskydd för
jordbruksmark genom förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252 5 §). Dessa objekt var fem
åkerholmar bestående av några mindre träd och buskar såsom tall, rönn, sälg, ek, björk och videbuskar som utgör
viktiga biotoper för växt- och djurlivet, fyra odlingsrösen varav ett mindre stenrös som delvis är övervuxen i kanten
av obrukad åkermark samt ett småvatten i skogskanten intill åkermarken som kan utgöra potentiellt lekvatten för
groddjur. Rösena och åkerholmarna är spår av dåtidens åkerbruk samtidigt som de är viktiga småbiotoper i ett
annars storskaligt jordbruk. Det finns även åtta hägnader, så kallade gropavallar som troligen har ingått i ett större
sammanhängande system. Dessa klassas inte som stenmurar som visar på hur det historiska landskapet var indelat
i markslag, hägnader och ägare, och omfattas därav inte att det generella biotopskyddet.
De mark- och vattenområden som omfattar dessa biotoper har i huvudsak sparats som naturmark. Två mindre
åkerholmar (nr. 201 och 203) bestående av några fåtal mindre träd och stenblock kommer att påverkas av
planförslaget genom planläggning av verksamhetsmark (se figur 16). Som kompensation för den skada som
planläggningen medför i form av trädborttagning föreslås uppförande av trädalléer längs nya lokalgator. Bortsett
från dessa åkerholmar har respektavstånd till områdets biotoper tagits för anläggande av ny planerad kvartersmark,
detta för att biotopen inte ska mista sin funktion som livsmiljöer och reträttplatser för flera av jordbrukslandskapets
växt- och djurarter. Biotopernas sammanhang i odlingslandskapet kommer i och med planläggningen att brytas,
vilket innebär en förändring av områden med biotopskydd och ansökan om dispens kommer att ske i samband med
att den fördjupade artskyddsutredningen är klar.

Vattendrag

Runt om planområdet sträcker sig Säveån med dess biflöden som utgör en av de största vattendragen inom
Alingsås kommun som avvattnar stora delar av kommunens och omgivande kommuners jordbruksbygder. Säveåns
dalgång tillhör grundvattenmagasinets täckt i form av isälvsavlagringar som är intressanta som drickvattenresurser.
Såveån utgör även en av södra Sveriges mest värdefulla vattendrag avseende naturvård och fiske. I
naturvärdesinventeringen för planprogrammet klassas Säveån som högt till påtagligt värde (naturvärdesklass 2
och 3). Som en del av arbetet med naturvärdesinventeringen utfördes även en biotopkartering av aktuell sträcka av
Säveån, daterad 2019-11-25. Vattendraget rinner över finkorniga sediment och omges av relativt höga ravinkanter
och är cirka 10 meter brett med ett uppskattad maxdjup på 2 meter. Vegetationen utmed strandkanten hör till
tätbevuxna gräsbestånd med insalg av glest växande träd och större, tätare alskogspartier. Flertalet bäverspår
observerades även som var relativt färska, vilket indikerar på dess förekomst i området. Aktuell sträcka av Säveån
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Figur 17. Säveån med dess sidoraviner

ser, trots sin lokalisering intill järnväg och tätort, opåverkad ut i största allmänhet. Sträckan utmed planområdets
gräns i söder utgör även den mest beskuggade.
Säveån har sin källa i sjön Säven, strax öster om Alingsås tätort och tillhör Götaälvs huvudavrinningsområde. Ån
utgör ett naturligt meandrande vattendrag och är 130 km lång och som med dess biflöden har bildat grunda raviner
som är kantade av lövträdsridåer. Säveån med dess sidoraviner har höga kvaliteter med goda förutsättningar för
bland annat mjörnöring och kungsfiske. Bland Säveåns biflöden berörs två av planarbeten och beskrivs nedan.

Bäsjöbäcken
I sydöst, i linje med planområdesgränsen rinner Bäsjöbäcken i en brant nedskuren lövskogsbedklädd dalgång
mellan E20 och Stockholmsvägen, för att sedan passera genom en trumma under Stockholmsvägen och mynna
ut i Säveån vid Tokebacka. Utifrån den naturvärdesinventering (Calluna, 2019-12-05) som gjordes i samband med
planprogrammet har Bäsjöbäcken som mindre vattendrag och biflöde till Säveån bedömts ha naturvärdesklass
3 med pågtaliga värden, där vissa partier även har fått naturvärdesklass 2, höga naturvärden. Bäcken avvattnar
omgivande åkermark och är cirka 0,5 meter bred med ett mestadels lugnt flytande vatten. Dess strandkanter
domineras i huvudsak av klibbal och hägg med inslag av lönn och björk. Bitvis är vegetationen snåring och vissa
mindre partier av dalgången är öppna och utgör rester från tidigare beteshävd. Enligt en biotopkartering av Säveån
med biflöden från 2011-2012 beskrivs Bäsjöbäcken ha ett högt värde som öringsbiotop och bäcken har stora värden
för öring i form av kontinuitet av dödved, höljor och att äldre träds rötter kantar vattendraget. I brinkarna utmed
vattendraget finns goda häckningsförutsättningar för kungsfiskare. I kommunens översiktsplan är Bäsjöbäcken
tillsammans med Säveån utpekade som grönkilar som skall skyddas. Ur biologisk synvinkel utgör de viktiga
spridningskorridorer.

Galtaledsbäcken

Strax intill planområdesgränsen i nordväst rinner Galtaledsbäcken. Bäcken är inte utpekad i kommunens
översiktsplan som värdefull miljö däremot har aktuell sträcka i naturvärdesinventeringen bedöms ha
naturvärdesklass 2, påtagligt värde. Stor öring uppges ha lekt i bäcken och har stor potential för att bli fina miljöer
för mjörnöring med dess botten som är ojämn med sten och grus. Det finns inga stigar eller vandringsleder längs
den del av bäcken som ligger i anslutning till planområdet.
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Strandskydd

För alla sjöar och vattendrag gäller generella strandskyddbestämmelser om 100 meter, vilket innebär ett förbud
mot ny exploatering i strandområden. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt värna om allmänhetens tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. I Västra Götalands län är strandskyddet
upphävt kring vissa mindre sjöar och vattendrag. Bäsjöbäcken och Galtaledsbäcken tillsammans med dikerna inom
planområdet bedöms inte omfattas av något strandskydd baserat på länsstyrelsens underlag. Däremot omfattas
Säveån av strandskyddet om 100 meter enligt 7 kap. 13-14 §§ miljöbalken.
Fortsatt strandskydd kommer gälla och föreslaget verksamhetsområde föranleder inget intrång i strandskyddat
område då strandskyddsområdet planläggs som fortsatt jordbruksmark genom kvartersmark för Odling och
djurhållning (L) eller som allmän platsmark NATUR istället för dagens användning som ängsmark. En eventuell väg
och bro över Säveån kan komma att bli möjlig i framtiden. En passage över ån innnebär ingrepp i miljön vid Säveån,
vilket påverkar åns höga naturvärden. Det är av största vikt att en passage över ån utformas på sådant sätt att
påverkan på årummet minimeras. Norra länken med dess bankar och slänter, fragmenterar landskapet ytterligare
och skapar nya barriäreffekter. Därför bör en bro utformas så att passagemöjligheterna utmed ån upprätthålls.
Säveån funktion som kanotled och plats för sportfiske bedöms inte påverkas av Norra länkens dragning. För att
minimera påverkan på lövskog och de höga naturvärdena längs med Säveån bedöms sträckningen av Norra
länken ske där ån och järnvägen går parallellt nära varandra. Då kan även vägen vidare västerut passera söder
om alskogspartiet och korsa bäcken på andra sidan järnvägen och gå vidare över jordbruksmarken bort mot
Vänersborgsvägen. En vidare utredning med förslag på åtgärder gällande Norra länkens påverkan på Säveåns
höga naturvärden och vattenverksamhet görs vid ett framtida detaljplanearbete.
Även om mindre vattendrag, i detta fall Bäsjöbäcken, Galtaledsbäcken och diken inte omfattas av strandskydd
bedömer kommunen att ett avstånd till vattendragen är viktiga och att explotatering av verksamheter inte sker direkt
intill vattendragen. Av tidigare inventeringar i den kommunala planeringen är Säveån och Bäsjöbäcken utpekade
som grönkilar som skall skyddas och tillsammans med Galtaledsbäcken avser viktiga vattendrag att skydda mot
avverkning och att explotering inte kommer för nära. I planförslaget bevaras vegetationremsan med alskog kring
Bäsjöbäcken. Vegetationsremsan är idag som bredast 90 meter på sina ställen och som minst 20 meter bred.
Ett avstånd om minst cirka 20 meter från vegetation till bebyggelse avsetts som allmän platsmark NATUR för
skötselavstånd, minimera intrången i Bäsjöbäckens raviner och behov av framtida stabilitetsförbättrande åtgärder i
och vid vattendraget. Galtaledsbäcken bedöms ligga på ett tillräckligt avstånd till föreslagen exploatering.

Kulturmiljö

Bälinge by var tidigare ett medeltida sockencentrum där Bälinge kyrka från 1200-talet var centralt placerat.
Närheten till Alingsås har alltid präglat Bälinge så länge staden har funnits. Både som handelsplats för böndernas
produkter och för arbete och nöje. Sedan 1967 ingår Bälinge i Alingsås församling. Bälinge by bestod till en början
av sammanlagt 17 gårdar. Det var den enda bybildningen i Bälinge socken före skiftena. Byns marker gränsade
till Rödene socken och kyrkbyn på västra sidan Säveån, i söder till Tokebacka och Gisslatorp. I öster till Risa och
i norr Karstorp. Efter laga skiftet på 1800-talet blev byn splittrad och de gamla gårdslägena kring kyrkan är idag
borta och gårdarna ligger mer spridda i landskapet. Ett fåtal gårdar i äldre tider som finns kvar ligger koncentrerat
i dalgången utmed den ålderdomliga vägsträckningen som varit E20 fram till 2020 (Stockholmsvägen). Historiskt
utgör även Säveåns dalgång ett viktigt kommunikationsstråk och länk mellan kust och inland. Områden kring sjöar
och vattendrag har varit attraktiva för bostättning allt sedan stenålder. Det visar en stor mängd boplatslämningar
i koncentration kring Säveåns nedre dalgång. Lämningar från brons- och järnålder utgörs främst av gravar i form
av rösen, högar, resta stenar och domarringar. I Säveåns dalgång tyder gravfält och ortnamn på agrarhistorisk
kontinuitet sedan järnålder. Stråken kring Säveån har sedan medeltiden varit viktiga färdleder för handel, för
resande i kyrkans eller kungens tjänst och för trupptransporter.
Det aktuella planområdet berör och angränsar även till två kommunala kulturmiljöer; nr 26 Tokebacka och nr
27 Bälinge kyrkomiljö, Bälinge Nordgata och Risa. Kulturmiljön för Tokebacka som omfattar en större, före
detta jordbruksfastighet med bebyggelse från 1800-tal bedöms inte påverkas med anledning av att den ligger
utanför planområdet och dess nämsta omgivning bedöms inte påverkas då de två mangårdsbyggnaderna som
bildar en värdefull kulturmiljö kommer att flytta från området. Därav kommer kulturmiljön inte att finnas kvar. En
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Figur 18.
Karta som visar
de kartlagda
kulturhistoriska
elementen inom
utredningsområdet.

del av kulturmiljön för Bälinge kyrkomiljö, Bälinge Nordgata och Risa omfattas av planområdet och med dess
fornlämningsmiljö och sammanhållna gårdsbildningar som är välbevard och som tillsammans med kyrkan utgör
ett sockencentrum från 1200-talet motiverar dess kulturhistoriska värde. Kulturmiljön bedöms inte att påverkas
nämnvärt av planförslaget då merparten av fornlämningsmiljön och gårdsbebyggelsen är belägna öster om
Stockholmsvägen. Det är främst Bälinge kyrkomiljö med dess gårdsbebyggelse som hänsyn behöver tas till.

Historisk läsbarhet

Under planarbetet med andra utbyggnadetappen genomfördes en kulturmiljöanalys (Förvaltningen för
kulturutveckling 2022-04-14) för att ge en samlad blid av, samt utreda och bedöma exploateringens övergripande
påverkan på befintliga kulturmiljövärden. Analysen omfattade även att analysera och värdera olika enskilda objekts
och den samlade kulturmiljön bevarandevärden. Av analysen framgår det att fram till 1804 brukades Bälinge hed
gemensamt som utmarksbete för byarna Bälinge och Tokebacka. Efter det delades marken upp mellan gårdarna
och markägarna fick själva bestämma om bruket. Slätten mellan knallarna bröts upp till åkermark när bättre redskap
blev tillgängliga. Bergsknallarna utgör därav spår av utmarksbetet.
Analysen visar även på att områdets betydelse som maktcentrum under lång tid är mycket påtaglig. På de
skogsbevuxna bergsknallarna syns stensättningar och gravar i krönläge, inte minst på Domarberget har gravarna
synts vida omkring då berget inte var igenväxt utan betat av boskap. Dessa typer av monumentala lämningar var
till för att exempelvis uppvisa makt och synas på långt håll för resande genom landskapet, hedra de människor
som ligger begravda här eller verka som gränsdragningar. Genom dess placering sammankopplas de genom
siktlinjer med andra viktiga platser i närheten såsom maktcentret Styna borg strax sydväst om planområdet och
grannsocknarna Rödene och Hol. Domarringen på berget knyter platsen som betydelsefull under förhistorisk
tid och namnet Domarberget är knutet till det maktcentrum som Bälinge var en del av från förhistorisk tid och
under medeltiden. Själva Domarberget har därav haft en stor betydelse för bygden, liksom det stora antalet
frälsehemman i Bälinge by och militärboställen som tyder på att bygden var en viktig plats som en del i rikets
försvar. Ur kulturmiljösynpunkt bedöms miljön känslig och kulturmiljöanalysen tyder på att en explotering och
vägdragning genom berget bedöms som olämpligt då delar av berget kommer behöva sprängas bort. Denna
rekommendation följs inte av planförslaget då en väganslutning via Domarberget till planområdet i norr utgör en
viktig angöringspunkt för att minimera den negativa påverkan på miljön vid Bälinge kyrkby. Att värna om miljön kring
Bälinge kyrkby som utpekad värdefull kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram och minimera trafikalstringen
där har fått prioritet framför att bevara hela bergsområdet. Det bedöms även viktigt att nyttja marken så effektivt
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som möjligt och skapa så mycket verksamhetsmark som möjligt där marken redan har börjat tas i anspråk genom
första utbyggnadsetappen. Genom att nyttja bergsområdet till exploatering utnyttjas marken på ett bättre och mer
effektivt sätt och verksamhetsmarken slipper spridas ut i tätorten. Genom att nyttja bergsområdet till exploatering
gör det även att inte mer jordbruksmark än nödvändigt tas ianspråk. Läs mer om lämplighetsbedömningen gällande
lokalisering i avsnittet Exploatering av jordbruksmark.
Det som har bedömts viktigt är att bevara bergstoppar som erbjuder siktlinjer och utblickar och är bärare av många
kulturlämningar, ger avgränsningar och struktur i landskapet samt binder samman historiskt viktiga platser. Från
gravarna på Domarberget går det att med lite god vilja skymta Bälinge kyrka, Rolfs kulle och den tidigare landsväg
förbi Stynaborgs ruin. Dessa siktlinjer är mycket viktiga för att förstå platsens kulturhistoriska sammanhang. Främst
bevaras bergs- och vegetationsridån mot Stockholmsvägen och Bälinge kyrkby, för att sedan längre västerut
terrasseras för att möjliggöra byggnation. Den gröna ridån gör att den historiska läsbarheten och koppling till kyrkan
liksom Styna borg bibehålls för all framtid jämfört med att hela bergsområdet raderas. Den naturtyp som finns på
bergsknallarna inom området berättar om det biologiska kulturarvet som är ett resultat av människans sätt att bruka
området som betesmark. I linje med kommunens visionsmål om att ”Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart
samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö” motiveras således bevarande av kulturhistoriska lämningar
och spår efter biologiska och kulturella arvet och att lyfta fram dessa i landskapet. Det görs dels genom natur-/
och kulturstigar och skyltar i området som informerar besökare om områdets historia och som sträcker sig över
bergsknallarna och de gröna stråken som inkluderar utsiktsplatser, naturvärden och fornlämningar. Områdets vägar
föreslås även att ha namn med koppling till platsens kulturhistoriska värden i linje med namnsättningen av Rolfs
Kullevägen.
Byggnation inom detaljplaneområdet medför att kulturmiljöns ursprungliga miljöer kommer att förändras och det
historiska sambandet delvis bryts. Försiktighetsåtgärder och noggrann anpassning och utformning av bebyggelsen
är av stor vikt för att minimera den negativa påverkan. Gestaltningen intill kulturhistorisk bebyggelse och kulturmiljö
bygger på idéen om att bevara viktiga siktlinjer genom att reglera ny bebyggelses höjdsättning, exploateringsgrad
och utformning. Det sker i en stigande skala, i öst-västlig riktning. Utifrån detta bedöms det inte lämpligt att ha
stora höglager i planområdet östra del, något som säkerställs i detaljplanen med planbestämmelse om högsta
nockhöjd. För att minimera planens påverkan på kulturlandskapet och gårdarna som ligger på andra sidan
Säveån i grannsocknen Rödene, har marken på andra sidan västra stambanan planlagts som område för odling
och djurhållning med föreslagen plantering av trädridå längs med Säveån och Galtaledsbäcken. En viss negativ
påverkan kommer uppstå, men landskapbildens påverkan minimeras genom att skärma av verksamhetsområdets
storskalighet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Mellan åren 2009-2011 gjorde Alingsås kommun, i samarbete med Västarvet, en inventering av kulturhistorisk
värdefull bebyggelse som ligger inom och i anslutning till planområdet. Till Bälinge kyrkby ingick sammanlagt
17 gårdar som efter laga skiftena omfattar gårdarna; Nolgården, Bengtsgården, Frälsegården, Östergården,
Toresgården och Trulsagården. Toresgården och Bengtsgården ingår i området som omfattas av aktuell detaljplan.
Utifrån denna inventering har en ytterligare inventering gjorts (mars 2020) för enbart Toresgården med vissa utdrag
från byggnadsinventeringen som nämns ovan. Toresgården ligger i de östra delarna av norra delområdet intill Rolfs
Kullevägen och utgör en av de kvarvarande äldre gårdarna i Bälinge. Dess kulturhistoriska värde har även stärkts
ytterligare då alla de högsta klassade byggnaderna i områdets närhet idag är borta. Toresgården utgör en viktig del
i den kulturhistoriska miljön där samtliga byggnader ligger kvar i sitt sammanhang. Det är gårdsbilden med samtliga
byggnaders placering och fornlämningsområdet på den skogbeklädda kullen (Sjöberget) intill som ger en viktigt
kulturhistorisk helhetsupplevelse.
Följande byggnader på Toresgården pekas ut i byggnadsinventeringen som nämns nedan och bedöms ha värde B,
det vill säga högt kulturhistoriskt värde och omfattas av 8 kapitlet § 13 (förbud mot förvanskning) och § 14 (underhåll
och varsamhet) i plan- och bygglagen:
•
Boningshuset
•
Lillstuga
•
Ladan
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Inom planområdet föreslås att den äldre gårdsbebyggelsen på Toresgården ska kvarstå, vilket bedöms ge positiva
effekter för den lokala kulturmiljöbilden. Enligt inventeringen är det av mindre vikt vilken funktion som boningshuset
får framöver utan det viktigaste är att det inte står oanvänt och får fuktproblem med mera. Kommunen bedömer
det viktigt att byggnaderna får en lämplig användning och att vissa anpassningar ska vara tillåtet för att nuvarande
och kommande verksamheter kan verka på platsen och för att undvika att gården står och förfaller. Varsamhetsoch utformningsbestämmelser införs för att säkerställa att anpassningar och ändringar genomförs varsamt på
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att den kulturhistoriska helheten på Toresgården bibehålls. I planförslaget
föreslås Toresgården användas som centrum- och verksamhetsändamål och har möjlighet att lyfta området till
att bidra till ett attraktivt område för såväl verksamma som närboende och besökare. Ladorna används idag för

Figur 19. Toresgården.

Figur 20. Boningshuset

Figur 21. Lillstugan

Figur 22. Ladan tillhörande Toresgården med befintlig verksamhet
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verksamhetsändamål och föreslås fortsättningsvis göras så. Bostadshuset som idag används för bostadsändamål
föreslås avvecklas och istället förse området med exempelvis lunchrestaurang, konferens, utbildningscenter eller
kompletterande kontor till verksamhet i närheten. Bedömningen av inventeringen är även att gården bör få behålla
marken runtom för att kunna bibehålla den kulturhistoriska helheten samt upplevelsevärdet med siktlinjer från
Stockholmsvägen.
Utbyggnaden av Verksamhetsområde Norr påverkar Toresgården på så vis att dess sammanhang i
odlingslandskapet försvinner genom planläggning av ny verksamhetsmark och omdragning av Rolfs Kullevägen i
samband med etapp 1 och anläggandet av nya vägar. Omdragningen av vägen bedöms dock som positiv genom att
utesluta tung trafik och att det skapar en mer sammanhängande gårdsbildning. En planläggning av naturmark med
uppförande av en dagvattendamm mellan Toresgården och Bälinge kyrka möjliggör att gårdens förbindelse med
Bälinge kyrkby kvarstår. Med hänsyn till den kulturhistoriska helhetsupplevelsen som Toresgården ingår i bevaras
den skogsklädda kullen intill med flertalet fornlämningar genom att den ingår i planläggningen för användningen
NATUR. Hänsyn tas även till byggnadshöjd avseende närliggande bebyggelse inom kvartersmark som ligger intill
Toresgården och Bälinge kyrkby som får vara högst 12 meter. Avstånd till ny bebyggelse har även beaktats. Service
till verksamhetsområdet föreslås även att lokaliseras i dess närhet åt söder.
Med undantag för Toresgården har gårdsbebyggelsen
inom planområdet blivit starkt präglad av närheten till den
hårt trafikerade E20. Intill nuvarande Stockholmsvägen
låg Bengtsgården som idag består av förfallna
byggnader på en igenvuxen tomt där endast spår syns av
ekonomibyggnader och trädgård. Bostadshuset som är
förfallet tillsammans med ett litet uthus är det som finns
kvar av Bengtsgården. Uthuset är kulturhistoriskt värdefull
på grund av sin ålder och bevarade karaktär. Dock är de
liksom bostadshuset förfallet och med hänsyn till dess
skick bedöms dessa rivas eller flyttas. Det befintliga
bostadshuset strax norr om Bengtsgården som tillfälligt
används för bostadsändamål bedöms inte ha några
kulthistoriska värden och pågående markanvändning,
bostad kommer att övergå till verksamhetsändamål.
Gårdsbebyggelsen vid Rolfs kulle är ursprunglig men inte
välbevarad ur kulturhistorisk synpunkt och föreslår ingå i
markanvändning för industri.

Riksintresse kulturmiljö

Figur 23. Det förfallna bostadshuset av Bengtsgården.

Figur 24. Gårdsbebyggelsen vid Rolfs kulle.

Detaljplanen berörs inte av riksintresset för kulturmiljövård, byggnadsminnen eller statliga kulturreservat.

Fornlämningar
I samband med planprogrammet och arbetet med första och andra etappen har arkeologiska utredningar
genomförts för att identifiera förekomsten av fornlämningar i området, såväl ovanför som under mark. Den
arkeologiska steg 1 utredningen som genomfördes under planprogramsarbetet (Förvaltningen för kulturutveckling,
2020:19) inkluderade arkiv- och kartstudier samt en fältinventering. Syftet med utredningen var att ta fram kunskap
om terrängförhållanden och landskaps- och bebyggelseutveckling över tid, för att urskilja platser där fornlämningar
kan finnas. En arkeologisk utredning steg 2 har även utförts under arbetet med första utbyggnadsetappen under
våren 2021 och en för andra utbyggnadsetappen hösten 2021. Tillsammans motsvarar samtliga undersökningar
en fullskalig arkeologisk utredning. Utredningarna visar att det inom aktuellt planområde finns 25 registrerade
fornlämningar som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Utöver dessa finns det 15 lämningar klassade som övrig
kulturhistorisk lämning eller ingen antikvarisk bedömning som innebär att de inte har samma omedelbara skydd
som fornlämningarna och att behov av ytterligare antikvariska bedömningar behövs. Samtliga tidigare och
nyupptäckta fornlämningar finns registerade på Fornreg. Flertalet fornlämningar och övriga historiska lämningarna
såsom hägnadsvallar som är synliga över mark ligger idag i skogsmark på de tidigare betade bergsknallarna. Flera
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fornlämningar är svåra att hitta, många är övertorvade och tät vegetation har tagit över de tidigare välhävdade
betesmarkerna där många av de monumentala lämningarna ligger. Enligt 30 § skogsvårdslagen ska skador på
övriga kulturhistoriska lämningar i skog förhindras eller begränsas.
I kulturmiljöanalysen (Förvaltningen för kulturutveckling 2022-04-14) har utredningsområdet delats upp i tre
delområden som beskriver förekomsten av fornlämningar. Inom delområde 1 som omfattar Domarberget och
området söder om avfallsanläggningen, beskrivs det finnas ett flertal monumentala fornlämningar i form av gravar
och en stenskrets (domarring) L1960:1805 på bergsområdet. Gravfältet L1960:1741 med dess läge på en avsats
strax norr om Domarberget intill Stockholmsvägen består av cirka 10 runda stensättningar, vilket tyder på att vägen
genom Bälinge har varit en viktig färdled långt tillbaka i tiden. På Domarberget och Styrberget finns det lämningar
efter markanvändningen i form av hägnadsvallar och skogsbrukslämningar. Ett antal boplatser och boplatslämningar
finns även som spår på mänsklig aktivitet i den öppna åkern i skogsområden söder om avfallsanläggningen och
intill vattendragen. Inom delområde 2 som omfattar kyrkomiljön och odlingslandskapet i de nordöstra delarna av
området består fornlämningarna av monumentala gravar i krönläge som idag är svåra att uppfatta då de ligger på
de igenvuxna bergsknallarna Sjöberget och Mjölbergsberget. De lämningar efter boplatser som finns syns inte
ovan mark. På åkerholmarna finns även spår av torpbebyggelse liksom ett lokalt stenbrott vid Ekhagen som utgör
en kulturhistorisk lämning. Utöver detta finns hägnadsvallar som kan kopplas till gränser från 1726. Området vid
Rolfs kulle som utgör delområde 3 har tidigare bestått av en kulle där det sägs att västgötalandskonungen har
haft sitt slott och där har då funnits lämningar efter gravar eller befästningar. En väldigt liten del av de historiska
lämningarna finns kvar då anläggandet av Västra stambanan gjorde att redan vid 1800-talet grävdes delar av
kullen bort. Efter laga skifte styckades hela Rolfs kulle av som en samfälld grustäkt. Kullen finns idag inte kvar
och är helt bortschaktad. Därav är det oklart kring huruvida det har funnits spår efter befästningar eller gravar.
Fornlämningarna inom delområdet utgörs till stor del av boplatslämningarna som inte är synliga över mark.
Sammantaget är det tydligt att området ingår i ett rikt kulturlandskap och utgångspunkten är att i första hand
bevara områdets fornlämningar och skydda dessa så långt som möjligt i planen. Ett flertal fornlämningar är redan
undersökta och borttagna, andra är skadade och delvis borttagna och har inte längre samma värde som fornminne.
Genomförandet av detaljplanen möjliggör för att uppmärksamma fornlämningar som inte längre finns på platsen,
lämningar som är otydliga eller på annat sätt svåra att hitta i dagsläget. Många lämningar som har koppling till
Bälinge kyrkby och som är synliga över mark samt ligger inom områden som erbjuder utblickar och ger avgränsning
och struktur i landskapet bevaras så långt som möjligt och kommer inte påverkas direkt. Konflikt med hittills
kända fornlämningar kan dock sannolikt inte undvikas helt. Bland antalet 25 registerade fornlämningar bedöms 10
fornlämningar på ett eller annat sätt beröras av planerad exploatering och som eventuellt behöver tas bort:

RAÄ-lämning

Lämningstyp

Status

L1960: 7745

Boplatslämning övrig

Behöver förundersökas

L1960: 7656

Boplatslämning övrig

L1960: 7747

Boplatslämning övrig

L1960: 1804

Hög, röseliknande

L1960: 1825

Stensättning

L1960: 9877

Boplats

L1960: 9876

Boplatslämning övrig

L1960: 1829

Hög
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Behöver förundersökas
Behöver förundersökas
Behöver förundersökas
Behöver förundersökas
Behöver förundersökas, förundersöktes 2012
Behöver förundersökas, förundersöktes 2012
Behöver förundersökas
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L1960: 9878

Boplats

Behöver förundersökas, förundersöktes 2012

L2021: 1742

Boplatsområde

Behöver förundersökas. Delvis undersökt och
borttagen 2021

Bland antalet 15 registerade övriga kulturhistoriska lämningar och ingen antikvarisk bedömning bedöms 7 objekt
beröras av planerad exploatering och som eventuellt behöver tas bort:

RAÄ-lämning

Lämningstyp

Status

L1960: 7714

Hägnad

L1960: 1303

Naturföremål-/bildning med bruk, tradition
eller namn, uppgift om hällristningar

Området är undersökt 2012

L2020: 2849

Hägnad

Skadad. Behöver förundersökas

L2020: 2904

Lägenhetsbebyggelse

L2021: 6275

Hägnad

L2021: 6276

Hägnad

L2020: 2846

Område med skogsbrukslämningar,
kolningsgropar

Behöver förundersökas

Behov av en antivarisk bedömning
Skadad. Behöver förundersökas
Skadad, delvis borttagen. Behöver förundersökas
Behöver förundersökas

Tillståndsprövning
Om fornlämningar förväntas beröras av exploatering behövs tillstånd enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Om
samrådet med länsstyrelsen visar att det inte går att lokalisera exploateringen så att fornlämningar undviks måste
en ansökan göras om tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen får bara lämna tillstånd till ingrepp i
fornlämningen om exploateringsintresset väsentligt överstiger bevarandeintresset. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen
som även beslutar om eventuella villkor gällande ytterligare arkeologiska åtgärder. Övriga kulturhistoriska lämningar
är skyddade av miljöbalkens hänsynsregler. Med utredningsresultatet föreslås samtliga lämningar som berörs av
exploatering som har kunnat konstaterats enligt tabellen undersökas genom arkeologisk förundersökning för att
närmare datera lämningarna och avgränsa fornlämningsområdet.
Om det vid grävning eller annat arbetet påträffas ytterligare fornlämningar föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap
kulturmiljölagen och arbetet ska omedelbart avbrytas till del där fornlämningen berörs.

Geoteknik och massbalans

I samband med planprogrammet för Verksamhetsområde Norr utfördes en geoteknisk utredning som visar
grundförutsättningarna inom aktuellt område (COWI 2020-06-18). För utredning har området som omfattar
planarbetet i Bälinge delats in i tre delområden. Delområde 1 består till största del av brukad åkermark. Området är
böljande och markytans nivåer varierar mellan cirka +70 till +86 meter. Delområde 2 består både av Domarberget
som utgör ett större skogsområde som är kuperat och svårgenomträngligt och områden som till stora delar är
gräsbevuxna med mindre skogspartier i söder. Bäsjöbäcken ligger i områdets ytterkant i sydost. Det gräsbevuxna
området är tämligen flackt medan de mindre skogspartierna är något mer kuperade. Markens nivåer varierar inom
delområdet mellan cirka +60 och +108 meter.
Stabilitetsförhållandena inom delområdena bedöms vara tillfredsställande ur befintliga förhållanden och enligt
utredningen finns det inga invändningar mot att möjliggöra för industriverksamhet. Område bedöms kunna
bebyggas med lättare byggnader utan omfattande restriktioner genom grundläggning i form av platta på mark
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alternativt att bergytan schaktas fram och att grundläggning sker på packad fyllning alternativt plintar. Innan
grundläggning sker ska det säkerställas att all organisk jord har schaktats bort samt att grundläggning av byggnad
och ledningar sker på frostfritt djup. För varsamhet med högre laster eller tyngre byggnader bör en utvärdering
göras av byggnadernas läge och sättningskänsligheten. Inom planområdets skogspartier finns det även tydliga
block eller berg i dagen, med risk för lösa block och blocknedfall. Vid exploatering av aktuellt planområde kommer
miljontals ton schaktmassor och berg uppstå och minst lika mycket minerogena massor kommer att behövas för
att anlägga ändamålsenliga verksamhetsytor och gator, liksom för att anlägga vall. Hur områdets stabilitet- och
sättningsförhållanden påverkas av föreslagen exploatering gällande laster, och vibrationsalstrande arbeten såsom
bergschakt och sprängning och vilka åtgärder som krävs gällande masshantering behöver utredas vidare i en
geoteknisk/bergteknisk utredning som kommer genomföras inför planens granskning.
Inom delområde 4 rinner Såveån i nordsydlig riktning och omfattas av strandskydd. Området inom strandskyddet
består till största del av brukad åkermark. Slänternas höjd och lutning ner mot vattnet varierar inom området och är
gräs- och trädbevuxna. Markens nivåer varierar inom delområdet mellan cirka + 58 och +68 meter. Erosionskydd
saknas längs större delen av sträckan. Historiskt är Säveån skredkänsligt. Längs med ån finns ett flertal utlopp av
åkerdräning. Av den geotekniska utredningen klargjordes det tydliga spår av gamla mindre skred på flera ställen
utmed Säveån (se figur 25). Vid förekomst av kvicklera ökar risken för bakåtgripande skred. Utförda ostörda
provtagningar visar att kvicklera inte förekommer inom området. Eventuell förekomst av kvicklera inom planerad
vägsträckning och korsning av Säveån bör undersökas innan utbyggnad. Stabilitetsanalys bör även utföras innan
byggnation. Innan stabilitetsanalys utförs krävs kompletterande undersökningar i läge för bro och väg på båda
sidor om Säveån. En vägsträckning av Norra länken anses ha flackare släntlutningar ner mot Säveån och utifrån
de geotekniska förutsättningarna är detta gynsamt ur stabilitetssynpunkt. Eventuell framtida bro bedöms erfordra
pålgrundläggning. Tillhörande ramper och tillfartsvägar bedöms, beroende på höjd, erfordra grundläggning
med bankpålning alternativt någon form av lättfyllning. Vägen i övrigt bedöms kunna grundläggas utan
förstärkningsåtgärder. Innan grundläggning sker ska det säkerställas att all organisk jord har schaktats bort då den
är sättningskänslig samt att grundläggning av eventuella brostöd sker på frostfritt djup. Inför kommande detaljplan
när det bedöms aktuellt för en vägbro över Sävån behöver stabilitetsförhållandena utredas mer.

Jordarter
Planområdet domineras av glacial lera i norr (område 1) men i kanterna återfinns postglacial sand samt
isälvssediment vid Rolfs kulle. Infiltrationsmöjligheterna i området anses begränsade på grund av förekomst av
lerlager. Lermäktigheten uppgår som mest till cirka 17 meter. Under leran återfinns friktionsjord som vilar på berg.
De södra delarna (område 2) domineras av postglacial sand och med mindre delar bestående av glacial lera, vilket

Figur 25. Gammalt skred utmed Säveån. Bild: COWI
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ger området bättre förutsättningar för infilitration. Lermäktigheten uppgår som mest till cirka 15 meter. Området
består även av en fyllnad vid Bälinge avfallsanläggning. Genom hela planområdet återfinns berg i dagen ställsvis.

Radon
Enligt översiktlig inventering från 2007 har planområdet pekats ut som ett låg till normalriskområde vad avser radon.
Markområdet domineras av sand- och lerjordar. Sand utgör normalriskområde och leriga jordar utgör lågriskområde.
Vid Rolfs kulle där isälvssediment förekommer har området klassificerat som område med lokal förekomst av
högriskmark då isälvsmaterialet består av mer grövre grus, sten och block. En mer detaljerad undersökning och
bedömning av eventuella åtgärder görs i bygglovsskedet.

Förorenad mark

Under hösten 2021 har en historisk inventering motsvarande MIFO fas 1 utförts med fokus på misstänkta
förorenade områden och huruvida det föreligger ett behov av vidare miljöteknisk markundersökning. Inventeringen
har omfattat identifikation och beskrivning av pågående eller tidigare verksamheter och processer inom
planområdet som kan ha orsakat en föroreningspåverkan i området. Information har insamlats från Länstyrelsernas
EBH-stöd, Bygg- och miljöavdelningens arkiv på Alingsås kommun, historiska flygfton samt tidigare undersökningar.
Utifrån historiska flygfoton framgår det att planområdet bortsett från avfallsanläggningen, inte genomgått några
större förändringar sedan 1960-talet. Tre områden har identfierats som potentiella föroreningsområden inom och
i anslutning till planområdet; Bälinge avfallsanläggning, ett före detta sågverk på fastighet Bälinge 14:1 och en
tidigare grustäkt på fastighet Rolfskulle 1:1.
Bälinge avfallsläggning startade under 1970 talet är och verksamt än idag. Enligt underlaget från bygg- och
miljöavdelningens arkiv framgår det att området delvis fyllts upp och hårdgjorts. Anläggningen är branschklassad
som avfallsdeponi för farligt och icke farligt avfall som primär bransch. Sekundär bransch uppges vara mellanlagring
och sorteringssation av avfall. Bälinge avfallsanläggning omfattas av ett kontrollprogram där yt-, grund- och
lakvatten provtagits vid ett flertal tillfällen. Proverna visar generellt låga uppmätta halter av metaller, kväve, fosfor
etc samt pH, konduktivitet och syre. Detta kan innebära en föroreningspåverkan. I en periodisk besiktning från
2008 framgår det att det utvinns deponigas inom området för anläggningen. Gasen härstammar från äldre, täckta
deoponier och inget nytt lättnedbrytbart avfall tillför deponin längre. I och med att anläggningen klassas som
miljöfarlig verksamhet kontrolleras dess påverkan på omkringliggande markmiljö och vattendrag med nuvarande
kontrollprogram och någon ytterligare undersökning av området bedöms inte aktuellt i dagsläget.
Längs med Stockholmsvägen har det tidigare legat ett sågverk (se figur 26). Mellan 1960 och 1975 tog sågverket
mer mark i anspråk åt nordost. Det framgår inte när sågverket avvecklades, men utifrån nutida kartor syns det att
det idag bedrivs en mindre verksamhet
i form av Elmanders naturprodukter
som kommunen arrenderar ut
delar av marken till och resterande
del utgörs av tät vegetation (träd
och sly). Det före detta sågverket
utgör träimpregnering som primär
bransch och doppning som sekundär
bransch. Det saknas information
som kan styrka att pentaklorfenol
har använts som doppningsmedel
inom verksamheten, lika så gällande
om bekämpningsmedel har använts.
Det finns ingen information om
provtagningar utförda inom området för
sågverket. Branschtypiska föroreningar
för sågverk med doppning är
klorfenoler och dioxiner och dessa halter Figur 26. Flygfoto från 1950 där delar av sågverket med upplag syns i bakgrunden och
Bälinge kyrka med gårdar i förgrunden.
kan vara mycket höga i jord såväl som
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grundvatten. Det kan även förekomma bekämpningsmedel, PCB och PAH.
På Rolfs Kulle 1:1 bedriver Gustaf Melins Åkeri och Grusförsäljning verksamhet där det tidigare har varit en
grustäkt. Utifrån historiska flygfoton går det att tyda att verksamheten utökade mellan 1960-tal och 1975. Området
har sedan dess delvis fyllts igen och fortsatt utfyllnad av området planeras för att förbereda den före detta lutande
jordbruksmarken för en framtida användning för verksamheter. Utfyllnadsmassor och grundvatten har provtagits
inom verksamhetsområdet och fyllnadsmassorna har uppvisat halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden
för känslig markanvändning (KM). Två miljötekniska undersökningar har utförts inom delar av Rolfs Kulle 1:1 där
schaktmassor har återfunnits för att skapa byggbar mark. Undersökningarna visar att schaktmassorna inte är
allvarligt kontaminerade och uppmätta föroreningshalter understiger med bred marginal relevanta riktvärden vid
mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverkets generella riktvärden vid MKM). Spridningen av föroreningar för
utfyllnaderna har också visat sig vara obetydlig och ytterligare undersökningar bedöms inte aktuellt i dagsläget.
Utöver dessa tre, har ett antal objekt identifierats på andra sidan av västra stambanan som främst utgörs av
verkstadsindustri med och utan halogenerade lösningsmedel samt en flygplats. Det framgår även av de byggnader
(privata bostäder, lador etc.) samt cisterner som har rivits inom planområdet att det inte har påträffats några
föroreningar i mark i samband med det. Endurobanans verksamhet tillsammans med resterande utredningsområde
som utgörs av jordbruksmark, skog och berg i dagen samt privata bostäder, bedöms troligen inte vara
föroreningsbelastade i någon större utsträckning. Enligt inventeringen är dock en okulär kontroll av området som
berörs av Endurobanans verksamhet att rekommendera.

Samlad bedömning
Sammantaget visar den historiska inventeringen inte på några hinder att fortsätta med arbetet med detaljplanen.
Miljötekniska markundersökningar och undersökning av fyllnadsmassor rekommenderas där schakt och/eller
byggnader är tänkta att uppföras, detta för att utesluta risker för kommande verksamhet samt för att klassificera
sådana massor som kan behöva avlägsnas av tekniska skäl. I samband med eller inför projektering rekommenderas
det även att undersökningar görs inom området för det förre detta sågverket gällande förekomsten av klorfenol
och dioxin samt bekämpningsmedel, PCB och PAH. Andra ämnen kan även behöva analyseras där förslagsvis en
provtagningsplan tas fram inför undersökning.
Om föroreningar påträffas ska, enligt 10 kap. 11 § miljöbalken, Miljöskyddsnämnden som tillsynsmyndighet
underrättas om den påträffade föroreningen. Innan avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna anmälas till
Miljöskyddsnämnden i god tid innan planerad åtgärd.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

I dagsläget är området inte anslutet till kommunala ledningar för vatten och avlopp. Hela det framtida
verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet och Kretsloppsavdelning på
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett förslag till ledningsdragning och de gör en förtida investering
med ledningsläggning. VA-huvudledningar som kopplar samman det nya verksamhetsområdet med befintligt
ledningsnät i Tokebackavägen är förberedda fram till planområdet utmed väg 1900 (Stockhlolmsvägen). Därefter
kommer ledningarna intill Klockaregården strax nordost om Domarberget ledas in till den nya pumpstationen
och nya lokalgatan. Nuvarande kapacitet i Tokebackavägen för avlopp är idag begränsad. För att få redundans
i vattenleverans och få tillräcklig kapacitet för spillvatten från området bedöms det att en anslutning till och
från Sävelunds verksamhetsområde behövs med föreslagen sträckning för överföringsledningar under Västra
stambanan och Säveån vid deponin.
I området bedöms det behövas tre till fyra nya pumpstationer (E2) lokaliserat till områdets lågpunkter. Angöring till
anläggningarna sker via intilliggande gata, gång- och cykelväg samt mindre serviceväg.
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Dagvatten och skyfall

Vid ett genomförande av planförslaget bedöms mängden hårdgjorda ytor öka vilket gör att flödena från planområdet
kommer att öka. För att begränsa och så långt som möjligt förhindra uppkomsten av översvämningar och att
recipenterna ges möjlighet att uppnå god ekologisk och kemisk status samt förhindra negativ påverkan på
grundvattenkvatliten enligt kommunens dagvattenstrategi är dagvattenhanteringen inom planområdet viktig. En
dagvatten- och skyfallsutredning togs fram i samband med planprogrammet med syfte att föreslå en övergripande
lösning för en sammanhängande hantering av dagvatten och ytliga avrinningsvägar för hela området (COWI, 202006-18).

Befintliga avrinningsförhållanden
Generellt kan sägas att avrinning sker mot Säveån i väst, mot Galtaledsbäcken i norr, mot Bäsjöbäcken i sydost
eller mot Stockholmsvägen i öst. Vattnet som rinner mot Stockholmsvägen följer antingen vägdiket och ansluter till
Bäsjöbäcken i höjd med Bälinge avfallsanlängning eller rinner via kulvert under Stockholmsvägen och ansluter till
Bäsjöbäcken. Säveån, Bäsjöbäcken och Galtaledsbäcken utgör därav planområdets recipienter, där Säveån utgör
den huvudsakliga recipenten dit Bäsjöbäcken och Galtaledsbäcken mynnar ut i och som så småningom mynner ut i
sjön Mjörn. Dränering sker även på jordbruksmarken med syfte att reglera grundvattennivån/markvattenhalten men
påverkar även dagvattnet eftersom vatten som infiltrerar tas upp i dräneringsledningarna och snabbare leds mot
bäck/å än vad som skulle varit fallet om det infiliterat mot grundvattnet och sedan transporterats mot recipient.
I utredningen har området delats in i fem delområden/avrinningsområden. Delområde 1 avvattnas i nordlig/
nordvästlig riktning mot det diken som finns intill järnvägsspåret eller mot Galtaledsbäcken som rinner under
järnvägen för att sedan ansluta till Säveån. Inom delområdet finns det redan en del vägdiken som utgör
områdets befintliga dagvattenhantering. I övrigt omhändertas vatten genom avrinning mot bäck samt infilitration i
grönytor. Infilitration inom delområdet är dock begränsad då lerjordar tenderar att vara relativt ogenomsläppliga.
Delavrinningsområde 2 avvattnas i sydlig/sydvästlig riktning mot järnvägsspåret som med sannolikhet enligt
utredningen avrinner till det dike som finns intill spåret. Delavrinningsområde 3 avvattnas främst österut genom en
kulvert under Stockholmsvägen mot Bäsjöbäcken. En del av vattnet kan tänkas rinna söderut i vägdiket längs med
områdets östra kant för att sedan ansluta till Bäsjöbäcken. I områdets sydöstra del finns några enstaka diken, utöver
vägdiket för Stockholmsvägen. Befintlig dagvattenhantering består därmed framförallt av avledning via diken mot
Bäsjöbäcken.
Delavrinningsområde 4 avvattnas likt delavrinningsområde 3 österut mot Stockholmsvägen och Bäsjöbäcken efter
transport i diken. Områdets södra del består av Domarberget och avrinning från bergsområdet sker främst i nordlig
riktning innan det fångas upp av ett avskärande dike som leder vattnet österut. I kanten mot Stockholmsvägen
strax utanför delområdets gräns finns flera diken samt en bäck som leder vatten dels under Stockholmsvägen (via
kulvert) och dels söderut för att i båda fall ansluta till Bäsjöbäcken. Domarberget avvattnas antingen ner från berget
i östlig riktning mot diket vid kanten av åkermarken eller i västlig riktning mot avfallsanläggningen. Avrinningen
vid avfallsanläggningen sker främst i västlig och sydvästlig riktning mot Säveån respektive mot Bäsjöbäcken. I
områdets västra del finns en lakvattendamm som omhändertar en del av dagvattnet samt lakvatten från deponin på
området. Vattnet pumpas sedan mot Sävelund i sydväst och därefter vidare till reningsverket i Alingsås. Dagvatten
som uppstår på avlämningsytorna vid infarten i områdets södra del leds via ledningar ut i den öppna ängsmark
som ligger söder om anläggningen, delområde 5. I övrigt finns flera diken inom området som exempelvis omleder
vatten som avrinner från Domarberget så att detta inte rinner in i området. Delavrinningsområde 5 rinner ytledes
i sydvästlig riktning mot Bäsjöbäcken. Dagvattenhanteringen består därmed i ytlig avledning mot bäcken samt
infiltration på vägen dit. Infiltrationen är dock begränsad på grund av lerjorden som dominerar i området.
Vid fältbesök i samband med de geotekniska undersökningarna observerades dräneringsledningar som mynnade
i Säveån, vilket det är sannolikt att marken i stort är dränerad. En viktig fråga blir hur dessa dräneringsledningar
hanteras. I dagvattenhanteringen för etapp 1 beskrivs det att åkerdräningen behöver tas bort. Åkerdräningen
tillsammans grundvattennivån kommer att vidare studeras i fortsatt arbete. En dagvatten- och skyfallsutredning för
aktuell detaljplan kommer att färdigställas innan planen går ut på granskning.
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Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering
Föreslagen dagvattenhantering baseras på kommunens dagvattenstrategi och riktlinjer. För en hållbar
dagvattenhantering krävs lokalt omhändetagande av dagvatten om 12 mm/ m2 hårdgjord yta inom både
kvartersmark och allmän platsmark, i första hand genom infilitration och i andra hand genom fördröjning och
rening på annat sätt. Öppna dagvattenlösningar bör tillämpas så långt som möjligt med syfte att minimera
dagvattnets negativa miljöpåverkan. Dagvattnet ska bromsas upp och vara rent när det når recipienten och
markens hydrologiska balans ska bevaras. Infiltration bedöms generellt vara svårt inom området på grund av att
friktionslagrena är tunna innan tätt lerlager tar vid. Det gör att det sannolikt inte kommer att gå att infiltrera stora
mängder dagvatten utan att vattnet istället behöver fördröjas innan det släpps ut till närmsta recipient. För att
hantera de stora vattenvolymerna som behöver fördröjas från delavrinningsområdena och samla fördröjningen
föreslås att dagvatten från samtliga hårdgjorda ytor inom planområdet kommer via dagvattenledningar i planerade
gator och öppna diken att fördelas till våtmarksdammar i respektive delavrinningsområdes lågpunkt. Dammar
har ofta en uppsamlande funktion som även renar dagvattnet, främst genom sedimentering men även genom
växtupptag och andra biologiska processer genom anläggande av våtmarkszoner vid dammarnas grundare delar.
Enligt utredningen rekommenderas avlånga och inte allt för breda dammar med hänsyn till reningsprocessen och
framtida underhållsarbete. Placering och utformning av dammarna kommer att studeras vidare till granskningen.
För allmän platsmark föreslås i första hand fördröjning och rening så nära källan som möjligt via trög avledning för
att bromsa och utjämna höga flöden. Det innebär att avledning mot dammarna uppströms bör ske via diken såsom
svackdiken och makadamdiken eller andra öppna lösningar såsom växtbäddar och skelett anslutning till vägar
som saktar ner vattnets hastighet istället för att vatten enbart leds i ledningar där vattnet rinner snabbt. Trögheten
i dagvattensystemet genom ökad rinntid påverkar utflödet och därmed storleken på dagvattendammarna. Inom
gatumarken anläggs en grönremsa mellan körbana och gång- och cykelväg där vatten kan fördröjas och renas.
Svackdiken kommer också att anläggas på vardera sidan om vägsektionen inom allmän platsmark för att fördröja
och avleda dagvattnet från gator och kvartersmark. Vid anslutningar till tomtmarken kommer dikena behöver
överbryggas eller kulverteras.
Gällande dagvattenhantering inom kvartersmark bedöms det troligt att underjordiska lösningar kan komma att
dominera såsom exempelvis avsättningsmagasin som genom sedimentation kan rena dagvattnet. Kommunen
förordar generellt inte underjordiska lösningar, därav är det viktigt att försöka få till hållbara lösningar såsom
infilitrerade ytor, makadamdiken, öppna förstärkningslager även inom kvartersmark. Beroende på vilken typ
av fördröjning som anläggs inom kvartersmark kan denna även bidra med rening. Lokalisering av större
parkeringsplatser och tillfartsvägar som trafikeras av tyngre fordon innebär krav på rening av dagvattnet inom
kvartersmarken. För att klara renings- och fördröjningskravet om 12 mm fördröjning per m² hårdgjord yta bedöms
inte anläggning av underjordiska lösningar vara tillräckligt utan kompletterande åtgärder kommer behövas. Det
kan exempelvis uppnås genom anläggning av torrdammar, genomläpplig markbeläggning eller växtklädda tak som
avlastar dagvattensystemet vid kraftigt regn och som är en visuell tillgång för de som vistas i området och som även
gynnar den biologiska mångfalden. Efter hantering inom kvartersmark föreslås dagvattnet fördröjas och renas via
diken till våtmarker för att sedan ledas vidare mot recipient. Våtmarker och dagvattendammar ska anläggas inom
områden som planläggs som allmän plats NATUR.

Figur 27.
Gestaltningsförslag
skiss över dammen
som omfattas av
både etapp 1 och 2.
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Den befintliga avvattning som sker inom planområdet idag, i form av diken kommer i och med detaljplanens
genomförande ersättas med en kommunal anläggning för dagvatten. Befintliga diken kan komma att behöva
fördjupas och breddas och inom delar behöva kulverteras eller överbryggas. Befintliga rinnvägar kommer
bevaras och byggnation över dessa är inte lämplig. Åtgärder på befintliga diken och anläggning av dammar
inom planområdet utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och kan kräva tillstånd. För att hantera de
tillkommande flödena behöver även dammen som etapp 1 planerade för bli större. Naturmarken kommer därav
breddas med cirka 20 meter och planläggas som dagvattendamm i etapp 2 (se figur 27 och illustrationskarta figur
13).

Föroreningsbelastning

Föroreningsberäkningar har utförts för planområdet med hjälp av StormTac, ett webbaserat verktyg för beräkning
av föroreningstransport och dimensionering av dagvattenanläggningar. Beräkningarna från utredningen indikerar
att föroreningsbelastningen ökar efter exploatering främst som ett resultat av ökad andel industrimark men
även som en konsekvens av en högre klimatfaktor. Det medför en ökad halt av samtliga föroreningar förutom
suspenderat material och kväve. Genom att anlägga dagvattendammar reduceras halterna för samtliga ämnen
förutom totalt organiskt kol som förblir oförändrat. Anläggandet av våtmarksdammar medför också att halterna av
kväve, bly, koppar, krom och suspenderat material reduceras och underskrider de halter som finns i dagvattnet vid
befintlig markanvändning (jordbruksmark). Med avseende på kväve, fosfor och suspenderat material finns den en
möjlighet att exploateringen ska kunna leda till en positiv inverkan på recipientens vattenkvalitet då dessa utgör
problemämnen i dagsläget. Mer om påverkan på recipenterna under kapitel 7. Konsekvenser.
Trots rening i dammar ligger dock övriga halter över befintliga nivåer. Den ökade hårdgörandegraden medför en
ökad dagvattenavrinning och utspädning av föroreningarna. Eftersom rening endast med dagvattendammar inte är
tillräckligt för att nå befintliga föroreningsnivåer och även nå lägre nivåer med anledning av de känsliga recipienterna
i området, krävs ytterligare åtgärder uppströms för att inte riskera att recipienternas vattenkvalitet försämras i
linje med de lösningar som beskrivs i avsnittet Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering. Som komplement till
dagvattenanläggningarna som föreslås kan även oljeavskiljare eller annan rening nära källan behövas beroende på
vilken verksamhet som kommer etableras inom kvartersmarken. Resultatet av föroreningsmängderna efter planerad
markanvändning med rening ska dock tolkas med försiktighet då de baseras på schablonshalter. Beroende på
vilken verksamhet som kommer etableras inom planområdet kan därmed dessa ämnen minska jämfört med
schablonvärdena vilket då skulle kunna ge en positiv påverkan på förväntad föroreningsgrad i dagvattnet. Likaså
har beräkningarna för planerad markanvändning (industrimark och vägområde) baserats på förenklingen av att
hela ytorna är hårdgjord, vilket ger större risk för ökning i föroreningsmängder trots låga halter. Vägområdet är
planerad att ha en träd- och möbleringszon i mitten liksom svackdike på varsin sida vilket innebär att den verkliga
föroreningsbelastningen troligen kommer vara lägre. Om kvartersmark och även vägområde förses med grönytor
kommer föroreningsmängderna att minska. Föroreningsbelastningen från området kommer studeras närmare i
detalj i fortsatt arbete så att en tillräcklig god rening uppnås som inte påverkar yt- och grundvattentäkten negativt.
Området för järnvägen kan även antas innehålla föroreningar såsom rester från bekämpningsmedel, kreosot och
andra ämnen från järnvägsdriften. Vid arbeten i närhet av detta område bör försiktighetsåtgärder vidtas för att
eliminera risken för en spridning av föroreningarna till exempelvis närliggande Säveån med höga naturvärden. Detta
speciellt beaktat då Säveån mynnar ut i Mjörn där Nolhagaviken utgör Natura 2000-område.

Översvämningrisk vid skyfall

Ett av dagvattenmålen som angetts i Alingsås kommuns dagvattenstrategi 2020-2025 är att minimera uppkomsten
av översvämningar och verka för att minska skador och kostnader till följd av översvämningar. I dagvatten- och
skyfallsutredningen har risk för översvämning vid skyfall analyserats (COWI, 2020-06-18). För att studera hur
planerad bebyggelse kan tänkas påverka översvämningsrisker har en analys utförts i SCALGO Live. SCALGO Live
är ett webbaserat beräkningsverktyg som används för att kartlägga, förstå och förebygga översvämningar genom
att studera lågpunkter och rinnvägar, särskilt kopplat till skyfall. I utredningen har ett 100-årsregn med klimatfaktor
1,25 använts och de översvämningsytor som bildas ses i figur 28. Inom delområde 1 finns en översvämningsyta
i anslutning till Rolfs Kullevägen där vatten blir stående. Maxdjupet uppgår till cirka 0,5 meter. Motsvarande
översvämningsytor bildas även längs med järnvägsspåret, dock är det sannolikt att vattnet i verkligheten kan
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sippra igenom järnvägsbanken så att
det inte blir lika mycket vatten stående.
I kanterna mellan delområde 2 och 4
finns även en översvämningsyta där
vattnet stoppas upp av vägen. Maxdjupet
uppgår där till cirka 0,3 meter på den
västra sidan och cirka 0,7 meter om
den östra sidan. Inom delområde 3
finns en större översvämningsyta mitt
i området med ett maxdjup om cirka
0,4 meter. I anslutning till delområde
3 och 4 finns det en eventuell risk till
upphov av översvämning av trummorna
under Stockholmsvägen som kan vara
underdimensionerade. Tillskillnad från de
andra delområdena ses det inte finnas
någon översvämningsproblematik i
Figur 28. Karta från Scalgo Live som visar översvämningsytor vid 100-årsregn.
delområde 5. Däremot ligger delområdet
söder nedström där vatten norrifrån från bland annat avfallsanläggningen kan rinna rätt igenom området och ifall
framtida byggnation stoppar upp vattenflödet kan översvämningsproblem skapas. Avrinning från detta delområde
bör därav beaktas så att problem inte uppstår vid skyfall.
Lågt liggande områden ska om möjligt bevaras obebyggda och grönytor ska ligga lägre än byggnader och
viktiga vägar, så att dagvattnet kan rinna av på ytan vid extrema nederbördstillfällen. För att kunna bebygga
inom lågpunkterna så att inte skador orsakas på planerad bebyggelse och att vatten inte stoppas upp behöver
marknivåerna ändras i området så att långpunkterna fylls igen och säkra rinnvägar skapas. Planerad utfyllnad på
Rolfs Kulle 1:1 som ligger inom delområde 1 minskar även risken för översvämning. Höjdsättningen av området
intill byggnaderna blir extra viktig för att säkerställa att byggnaderna inte översvämmas vid skyfall. Marken närmast
byggnaderna ska slutta från byggnaden. Avskärmande diken kan även bli aktuellt att anlägga där viss mark
ligger högre i plan än omgivande planerad bebyggelse och infrastruktur. Exempelvis vid intill järnvägen. Önskade
framtida rinnståk och höjdsättning av området kommer att utredas vidare tillsammans med att inventera och
kapacitetbedömma trummorna under Stockholmsvägen och järnvägen.

Brandvattenförsörjning och släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder kontaminerat släckvatten skapas. För att förhindra att släckvatten når
känsliga områden såsom Säveån, vilket påtagligt kan skada vattenkvalitén, kan dagvattensystemet behöva föreses
med stoppbrunn, ventiler eller andra avstängningsanordningar. Uppsamlingsdammar, diken och fördröjningsytor
med filter är andra lösningar för att samla upp släckvatten. Detta bör studeras vidare i detaljprojekteringsfasen. I
samband med släckvattenhantering eller hantering av utsläpp vid olyckor bör hänsyn till nödvattentäkten även tas.
Släckvatten eller annat kraftigt förorenat vatten bör därför inte infiltreras i marken utan omhändertas. Möjlighet
att stoppa flöden och kunna ta hand om släckvatten från en normal släckningsinsats ska anordnas. Brandposter
ska finnas att tillgå med ett avstånd om 150 meter mellan brandposterna. Kapaciteten (flödet) i brandposterna
dimensioneras utifrån tänkt verksamhet.

Avfall

Avfall ska hanteras i enlighet med Alingsås kommuns avfallsföreskrifter och Avfallsplan för Göteborgsregionen.

El, tele och fiber

Ett verksamhetsområde med smartare lösningar, en allt högre automationsgrad, elektrifiering och laddning av tunga
transporter kommer att generera ett stort energibehov med en utbyggd infrastruktur i form el, fjärrvärme och fiber.
Alingsås Energi svarar för områdets energiförsörjning. Idag är infrastrukturen begränsad i området, vilket skapar
behov av etablering av ett tekniskt område. Området intill deponin om cirka 4500 kvadratmeter avsetts för teknisk
försörjning bestånde av en ny mottagarstation och permanent fjärrvärmekulvert för att säkerställa ett ökat framtida
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energibehov. Det nya tekniska området, betecknat med bokstaven E1 på plankartan, är lokaliserad i utkanten
av planområdet för att inte ta etableringsmark i anspråk och inte heller för att störa och påverka etableringarna.
Angöring till området sker via Rolfs Kullevägen med en fortsatt mindre serviceväg inom allmän platsmark.
El-, tele-, och fiberledningar finns inom och i anslutning till planområdet. Den nya exploateringen kommer att ansluta
till det befintliga ledningsnätet och nya ledningar planeras att läggas i gatumark eller i naturmarken. Vissa av de
befintliga ledningarna inom området planeras att avlägsnas eller flyttas med föreslagen exploatering. I områdets
norra del, planeras ledningarna att flyttas längre österut intill Stockholmsvägen för att frigöra mer byggbar mark.
Om eventuella ledningsarbeten bedöms påverka den statliga vägen ska ansökan om tillstånd lämnas till
Trafikverket. Befintliga ledningar som planeras att bevaras kommer inom kvartersmark förses med markreservat för
underjordiska ledningar (u-område) med en bredd om minst 6 meter (med ledningarna i mitten). Inom området får
det inte bedrivas någon verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av ledningen.

Värme

Kommunen förordar uppvärmning med icke fossila bränslen och gärna i kombination med utnyttjande av solvärme.
Det nya verksamhetsområdet kommer att anslutas till fjärrvärmenätet via matarledningar i lokalgatan.

6. Risker och störningar på platsen
Närliggande verksamheter

Strax intill planområdet i väst ligger idag Bälinge avfallsanläggning. Anläggningen bedöms inte påverka kommande
exploatering i området. Övriga verksamheter inom och intill planområdet bedöms inte utgöra en påverkan i form av
risk och störningar för föreslagen markanvändning.

Strålning

Östra delen av planområdet genomskärs av en kraftledning i nordöstlig - sydöstlig riktning. Kraftledningen TL815
med 45 kV har en totalsträcka på cirka 35 kilometer mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Förutom en markkabelsträcka utmed Tokebacka i Alingsås och intill kraftstationen i Herrljunga är kraftledningen luftburen med
enbenta trästolpar. Ledningssträckan är nödvändig ur en elförsörjningssynpunkt och förser Alingsås, Vårgårda och
Herrljunga med kringliggande landsbygd med el. Ledningen ingår därmed i det regionala nätet och klassas som
riksintresse för energidistributionen. Vattenfall är huvudman för kraftledningen som korsar planområdet.
Kring kraftledningar uppstår magnetiska fält och elektriska fält vilka kan vara skadliga för oss människor. Strålssäkerhetsmyndigheten anser därav att onödig exponering för magnetfält bör begränsas. Magnetfält från kraftledningar
är starkast närmast källan, men avtar snabbt med avståndet. När det gäller ny byggnation bör det redan vid
planering sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Detta gäller framför allt miljöer
där människor återkommande kan förväntas vistas under längre tid såsom bostäder och arbetsplatser. Magnetfält är
svåra att skärma av och går obehindrat genom väggar och tak, avstånd bör därav hållas vid bland annat anläggning
av byggnader men även anordning av parkeringsplatser då ledningar skulle kunna falla till marken.Gällande elektromagnetiska fält finns det inga gränsvärden och därav tillämpas försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § miljöbalken
för att förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet för människor hälsa och säkerhet.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Bebyggelse, övriga anläggningar samt parkeringsplatser ska inte, av
säkerhetsskäl, placeras i kraftledningen omedelbara närhet.
För berörd kraftledning om 45 kV har Vattenfall utfört en magnetfältsberäkning där det framgår att de beräknade
årsmedelvärdet av magnetfältsbidraget uppgår till under 0,4 μT (mikrotesla) med ett avstånd om 20 meter från
kraftledningen. Kraftledningens påverkan på området bedöms vara små gällande risken för strålning däremot påverkar kraftledningens sträckning och de skyddsåtgärder som den medför konsekvenser för möjligheten att utnyttja
området resurseffektivt. Läs mer om detaljplanens påverkan på befintlig kraftledning i kapitel 7. Konsekvenser.
I nordvästra delen av planområdet finns det en markförlagd lågspänningskabel om 10 kV längs med Rolfs Kullevägen som sträcker sig vidare norrut via Galtaledsbäcken och till en gård i Annedal. Denna omfattas inte av riksintresset för energidistributionen.
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Farligt gods

I planområdets västra del sträcker sig Västra stambanan vars järnvägstrafik är mycket tät med både persontåg
och godståg. År 2040 beräknas omkring 46 godståg (cirka 124 tåg totalt) passera på Västra stambanan. Av
godstågen antas cirka tre procent bestå av farligt gods. På järnvägssträckan förbi och genom planområdet varierar
tåghastigheten mellan 90-250 km/h beroende på tågtyp. För placering av byggnader i närheten av leder för farligt
gods, finns generella skyddsavstånd vilka fungerar som riktvärden. Länsstyrelsen i Skåne län, Stockholms län
och Västra Götalands län har tagit fram en riskpolicy för riskhantering i detaljplaneprocessen. Policyn redogör för
att en riskanalys ska genomföras för nyetablering inom 150 meter från leder för farligt gods. Intill planområdets
södra delområde löper Säveån parallellt med järnvägen där strandskydd om 100 meter råder. Med anledning av
detta kommer föreslagen exploatering ligga på strax över 150 meter från järnvägens mitt. I norra delområdet i väst
är exploatering planerad med ett avstånd om 50 meter från järnvägsmitt. Detta avstånd kan komma att minska
om järnvägen utökas med ytterligare spår, dock som minst 30 meter vilket säkerställs genom bestämmelse om
att det inte tillåtet att uppföra bebyggelse närmast järnvägsområdet. Det bebyggelsefria området som skapas kan
med fördel användas för exempelvis ytparkering. Under planprogramsarbetet togs en riskutredning fram (Sweco,
2020-08-10) där planerad markanvändning som mindre känslig är acceptabel att placeras inom 30-70 meter om
riskreducerade åtgärder genomförs gällande att friskluftsintag inte ska placeras på tak eller på fasad som inte vetter
mot riskkällan (Västra stambanan) samt att utrymning ska vara möjlig bort från riskkällan. Detta säkerställs med
bestämmelser om att luftintag och utrymning ska ske bort från Västra stambanan.
En vegetationsklädd jordvall planeras även att anläggas intill järnvägen. Förutom som skydd mot buller och visuell
barriär utgör det främsta syftet att verka som en fysisk barriär mellan godsled och planområde för att förhindra
urspårning och utsläppspridning av vätskor i händelse av en olycka med transporter av farligt gods. Vallens höjd
och utbredning kommer behöva studeras vidare till granskning för att säkerställa den riskreducerade effekten.
Intill planområdet i östlig riktning sträcker sig E20 som även utgör en farligt godsled. Den nya sträckningen av
E20 gör att den farliga godstrafiken befinner sig på ett längre avstånd från de nya verksamheterna och avståndet
bedöms överstiga 150 meter.

Räddnings- och sjukvårdsinsatser

Det allmänna gatunätet säkerställer tillgängligheten till fastigheten. Räddningstjänsten och andra hjälpinsatser
såsom ambulans bör kunna parkera sina fordon inom 50 meter från byggnaders angreppspunkt där insatser kan
krävas. Vid stora komplexa byggnader kan detta innebära att tillgängligheten behöver säkerställas inom fastigheten,
runt om byggnaden för att skapa rätt förutsättningar för en räddningsinsats.
Om räddningstjänsten och ambulans förväntas bistå vid utrymning behöver särskilda uppställningsplatser för
räddningstjänstens höjdfordon eller bärbara stegutrustning anordnas. Inom fastighet ska anordningar som tillgodoser grundkraven som anges i Boverkets byggregler för framkomlighet av utryckningsfordon göras för att möjliggöra
räddnings- och sjukvårdsinsatser. I det vidare detaljprojekteringsskedet rekommenderas det att ta fram en brandskyddsbeskrivning som ram- eller systemhandling för att utreda och styra vilka möjligheter och begränsningar som
finns kring utrymning och tillgänglighet.
Planens innehåll och utformning innebär att framtida verksamheter inom planområdet kan komma att välja att
använda sprinklers.

Buller

Planförslaget medger industri och logisik med inslag av kontor, handel och service. Det finns inga riktvärden för
trafikbuller utomhus intill planerad verksamhet. Inomhusnivåer regleras genom i Boverkets byggregler eller i arbetarskyddsföreskrifter. Personalintenstiva verksamheter planeras inte att ligga i området närmast Västra stambanan
och dessa områden är därav undantaget från kontorsanvändningen. Området avser för industriändamålet (J) med
sekundär användning, verksamheter (Z) som avser service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel
med skrymmande varor och andra verksamheter av liknande karaktär. I kapitel 7. Konsekvenser, beskrivs detaljplanens bullerpåverkan på befintliga bostäder.
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Vibrationer

Västra stambanan ligger i områdets västra del med ett avstånd till exploatering av ny verksamhetsmark om 50
meter. Den nya sträckningen av E20 gör att vägen befinner sig på ett längre avstånd från de nya verksamheterna
och avståndet bedöms överstiga 150 meter. Planförslagets huvudsakliga användning för kvartersmark är industri,
logistik och verksamheter. För andra lokaler än bostäder finns det inga riktvärden för vibration i industrimiljöer. Att
byggnader konstrueras och grundläggs så att de inte riskerar att skadas av vibrationer hanteras i samband med
bygglov.

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. Sammantaget bedöms genomförandet
av detaljplanen innebära en god hushållning med resurser, både sett till det föreslagna utnyttjandet och de
planerade åtgärderna inom själva planområdet samt sett till den tillgång på service och infrastruktur som finns
i planområdets närhet. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och andra övergripande strategiska
planeringsdokument för Alingså kommun och ligger i ett område utpekat som utvecklingsområde för verksamheter.
Trots inarbetade miljöåtgärder bedöms genomförandet av detaljplanen kunna medföra betydande miljöpåverkan,
med anledning av dess ianspråktagande av brukad jordbruksmark, påverkan på värdefulla natur- och kulturmiljöer
samt miljöns bärighet och människors hälsa och säkerhet.
Vid undersökningen har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt utifrån
det underlag som finns framtaget att det inte går att bedöma om föreslagna förändringar kommer medföra en
betydande miljöpåverkan eller inte. Därav ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till följd av att frågor om
dagvatten, geoteknik, naturvärden samt frågor som berör miljöns bärighet och människans hälsa och säkerhet ska
utredas vidare och eventuella åtgärder läggs fram till granskningsskedet.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas
i denna planbeskrivning.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet
ska leda till för en ekologisk hållbar utveckling. Utifrån de nationella målen har Länsstyrelsen i Västra Götalands
län och Skogsstyrelsen gjort regionaliserade och preciserade mål, av dessa är följande särskilt angelägna för
planförslaget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Utbyggnaden av verksamheter innebär att en del av det öppna odlingslandskapet kring norra delen av Bälinge
tas i anspråk. Vidare tas brukningsvärd odlingsmark i anspråk, vilket innebär att möjligheten att nyttja området för
odling i framtiden försvinner, vilket motverkar miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Samtidigt bedöms den lokala
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miljöbelastningen minska i innerstaden genom att omlokalisera befintliga verksamheter som alstrar tung trafik
i centrala delar till trafiknära, men mer perifera lägen och bättre utnyttja centralt belägen mark till bostads- och
serviceändamål. Planerad utbyggnad av verksamheter med inriktning på industri och logistik ger även en lokal
ökning av trafik och uppvärmning av arbetsplatser. Planens påverkan på klimatet och luftkvaliteten beror nästan
uteslutande på att trafiken i området kommer öka, vilket påverkar växthusgasutsläppet. Samtidigt kan planförslaget
ha en mindre påverkan i de centrala delarna när viss trafik omdirigeras från innerstaden. Även vilka typer av
verksamheter som kommer etableras i området och hur de byggs ut kan ha en viss påverkan genom ökning av
halter av luftföroreningar. Området bedöms ha goda förutsättningar för att bli fossilfritt med möjlighet för bland annat
eldrift och främjandet av hållbara energilösningar och transporter genom dess tätortsnära läge och med en utbyggd
infrastruktur med tillräcklig kapacitet.
Detaljplanen med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms minska förenings- och näringsbelastningen, vilket bedöms
bidra positivt till att förbättra vattenkvaliteten i recipienterna. Planen innebär dock en ökad andel hårdgjord mark och
en förändring i topologin vilket kommer påverka vattnets flöden och karaktär.
Vidare finns det få närliggande bostäder som riskeras att störas av en utbyggnad. En viss exponering av strålning
sker idag och den bedöms inte öka genom utbyggnaden. Exploateringen medför framför allt att jordbruks- och
skogsmark utan några högre naturvärden tas i anspråk för ett verksamhetsområde. Ett nytt verksamhetsområde
kommer ha en viss störande effekt på anslutande naturområdens djurliv och biotopskyddade objekt. Genom att
planlägga för gröna spridningskorridorer i området, anläggande av vattendammar och bevara vegetationsridåer
längs vattendragen bedöms planen ändå till viss del bevara den ekologiska mångfalden.
Avseende miljökvalitetsmålen medför detaljplanen påverkan såväl i positiv som negativ inriktning.

Hållbar utveckling

Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv möjliggör planförslaget att fler arbetstillfällen tillkommer och sker i ett
tätortsnära och kommunikativt läge med relativt nära till kollektivtrafikhållplatser och goda förutsättningar för
gång- och cykeltrafik när det är utbyggt. Gång- och cykelbanor är länkade till stadens nätverk samt lokalt mellan
busshållplatser, service, grönområden och till de verksamheter som kommer etablera sig i området. Gång- och
cykelbanorna planeras att vara upplysta och ha så god överblickbarhet som möjligt för att på ett tryggt och
smidigt sätt kunna ta sig till och från arbetet samt röra sig inom området, oberoende av exempelvis ekonomiska
möjligheter. Utifrån en ekologisk synpunkt bidrar det till allt fler väljer bort bilen, vilket bidrar till mindre buller och
förbättrad luftkvalitet. Däremot är det svårare att påverka verksamheternas och transporternas energianvändning
och miljöbelastning. Anslutning kommer att ske till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 % kommer från
koldioxidneutralt biobränsle. Området försörjs så att det ska finnas både kapacitet och anläggande av laddstation
för elfordon.
Som komplement till industri- och logistikverksamheterna möjliggör även planförslaget för etablering av
exempelvis lunchrestauranger och annan service. Ur ett socialt perspektiv är det även viktigt att möjliggöra en
variation av tomtstorlekar inom området, vilket utifrån de olika tomtpriserna kan främja en etablering av olika
typer av verksamheter, såväl nya som etablerade och stora som små. Det är även viktigt utifrån ett socialt
hållbarhetsperspektiv att det i anslutning till arbetsplatserna skapas grönytor för pausrekreation exempelvis
promenera eller jogga på sin lunch eller för att ta sig till och från jobbet på ett trivsamt sätt. Det är viktigt att natur
balanseras upp med andelen hårdgjord yta, vilket är viktigt ur ett ekologiskt perspektiv gällande dagvattenhantering
och bevarande av natur- och kulturvärden. Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att säkra en
långsiktigt hållbar matförsörjning och därmed undvika att ta jordbruksmark i anspråk för exploatering. Planförslagets
påverkar därmed denna aspekt negativt genom att ta jordbruksmark i anspråk.
Utifrån ekonomiska hållbarhetsaspekter kan detaljplanen stödja företagande och stötta Alingsås tillika regionens
ekonomiska utveckling på kort och lång sikt. Att samlokalisera och fortsätta utbyggnaden av Verksamhetsområde
Norr där stora investeringar gällande infrastrukturen redan har gjorts, säkerställer en god resursanvändning.
Genom att utforma detaljplanen så flexibelt som möjligt utan att riskera stora negativa konsekvenser för de andra
hållbarhetsaspekterna bidrar det också till till den ekonomiska hållbarheten genom att kostsamma planändringar
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undviks.

Riksintressen och andra allmänna intressen

Planområdet berörs av såväl riksintressen för kommunikationer och energiproduktion. Motorväg E20 och Västra
stambanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. § 8 miljöbalken och en exploatering av planområdet
bedöms påverka dessa kommunikationer, dock ringa. Bälingemotet bedöms ha tillräcklig kapacitet för att uppfylla
kravet för önskvärd servicenivå och avståndet till Västra stambanan med anläggandet av en vall bedöms inte
begränsa möjligheterna till utveckling av järnvägsområdet.
Kraftledningen TL815 som sträcker sig genom planområdet intill Stockholmsvägen bedöms genom förslaget
att delvis markläggas, vilket påverkar riksintresse för energidistributionen. Främst gällande något försämrad
leveranssäkerhet. Markreservat för såväl luftburen och markförlagd allmännyttig ledning säkerställs inom
kvartersmark för att säkra tillgången till kraftledningen vid drift- och underhållsarbete.
Detaljplanens genomförande medför ett långvarigt brukande av jordbruksmarken kommer att upphöra. Utifrån
lokaliseringsutredningen ska uppförandet av nya verksamhetsetableringar som tillskapar nya arbetstillfällen som
anses vara väsentligt samhällsintresse prioriteras före jordbruk som allmänt intresse. Utöver detta bedöms inga
riksintressen eller andra allmänna intressen påverkas negativt av detaljplanens genomförande.

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 bland annat 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.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Då genomförandet av detaljplanen kommer medföra en
utbyggnad av transportalstrande verksamheter kommer en ökning av utsläpp i luften att generas vilket kan påverka
luftkvaliteten. Normerna överskrids inte på platsen idag och riskerar inte att överskridas med den exploatering som
detaljplanen tillåter. Med den samlokalisering som kommer att ske och att lokalisera planområdet i direkt anslutning
till etapp 1 och koppling till Tokebacka industriområde med närhet till E20 minimeras transportsträckor. Med rimliga
pendlingsavstånd med cykel och kollektivtrafik och ett utbyggd infrastruktur som stödjer ett hållbart resande
kommer även utsläppen av luftföroreningar att minska. En satsning på att förse området med laddningsstationer
för elfordon samt användning av förnybara energikällor skulle på sikt även medföra minskade utsläpp från de
transportalstrande verksamheterna.
Beroende på vilka verksamheter som kommer etableras inom området kan det medföra att luftkvaliteten påverkas
negativt. Vilka exakta konsekvenser en utbyggnad kan medföra och vilka åtgärder som kan behöva tas till kommer
att behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen som ska tas fram till granskning.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen (MKN) 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. Vilken miljökvalitetsnorm som gäller för ett specifikt
ytvatten hittar du i VISS, http://www.viss.lansstyrelsen.se/.
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Varken Bäsjöbäcken eller Galtaledsbäcken är vattenförekomster i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Närmsta vattenförekomst är Säveån som mynnar ut i sjön Mjörn. I den senaste klassningen som gäller 2016-2021
anges vattenförekomsten Säveån-Alingsås centrum till Vårgårda ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Miljökvalitetsnormerna (MKN) ska nå god ekologisk till år 2039 och god kemisk ytvattenstatus (med
undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter). För den ekologiska statusen är det
kvalitetsfaktorn fisk som är utslagsgivande för bedömningen. Detta beror på att fiskar inte kan vandra naturligt i
vattensystemet. Fosforhalten bedöms som god och är därmed inte ett särskilt problem för Säveån. Den kemiska
statusen är ej god på grund av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Därav anses Säveån
utgöra en känslig recipient. Vad gäller näringsämnen och särskilt förorenade ämnen uppnår ån däremot god status.
Några andra ämnen finns inte klassade.
I Bäsjöbäcken finns det enligt elfiskeregistret förekomst av öring vilket gör bäcken känslig för föroreningar, inte
minst suspenderat material då grumligt vatten försvårar öringens möjligheten att hitta mat och kan förstöra
eventuella lekplatser. Vattendraget omfattas av den recipientkontroll som miljöskyddskontoret utför två gånger per
år. Utförda mätningar visar att både kväve- och fosforkoncentrationer har minskat i Bäsjöbäcken under 2000-talet.
Belastningen av särskilt näringsämnen och suspenderade materal ses dock som måttliga eller höga och det är
därmed önskvärt att halterna reduceras ytterligare för att förhindra övergödning och förbättra lekmiljöerna för öring
i recipenterna. Sammanfattningsvis kan sägas att föroreningsbelastningen bör minska främst med hänsyn till att
vattnet transporteras till Säveån och Mjörn som utgöra känsliga recipienter och att det är viktigt att planförslaget inte
påverkar vattenförekomsten så att miljökvalitetsnormerna försämras.
Den befintliga markanvändningen (jorbruksmark) bidrar till utsläpp av fosfor, vilket bidrar till övergödning
av recipienten. Genom att exploatera jordbruksmarken med industrimark bedöms det med föreslagen
dagvattenhantering bidra till att utsläppen av näringsämnena i recipenterna minskar, vilket ger en positiv inverkan
på recipientens vattenkvalitet. Det finns dock en risk med utsläpp av andra förorenade ämnen som är förknippade
med denna markanvändning och som kan påverka den kemiska statusen negativt. Med föreslagna renings- och
fördröjningsåtgärder i planförslaget genom rening nära källan och i flera steg innan vattnet avleds till Säveån och
sedan Mjörn kan generellt en god rening uppnås som inte påverkar vattenkvaliteten i vattendragen negativt. Detta
tillsammans med planförslagets påverkan på grundvattentäkten kommer utredas vidare i en dagvattenutredning.

Hälsa och säkerhet
Buller

Planen medger transportalstrande verksamheter vilket kommer påverka områdets trafiksäkerhet och ljudmiljö
genom ökade transporter till och från området. I närområdet finns två bostadshus intill Rolfs Kullevägen som till
viss del kommer att påverkas av den ökade trafiken på grund utav detaljplanen. För att en god miljökvalitet ska nås
utanför befintliga bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden):
Utomhus vid fasad - 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå
Uteplats 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå.
Kommande bebyggelse kan även bidra till en ökad ljudnivå om bullerstörande verksamheter etableras inom planområdet. Det är i dagsläget oklart vilka verksamheter som kommer etableras inom området och vilken trafikalstring
området kommer generera. Framtida verksamheters påverkan på yttre miljöer prövas genom tillstånd eller anmälan
enligt 9 kap. miljöbalken. Vid anläggning av miljöfarlig verksamhet ska en miljöprövning ske varav skyddsåtgärder
kan behövas för att minimera risken för störningar på omgivningen. Begränsningar till befintliga bostäder kan bli
nödvändigt. I takt med att verksamhetsområdet byggs ut kommer befintliga bostäder att successivt övergå till
huvudsakligen verksamhetsändamål där begränsingarna lättas gradvist. En bullerutredning kommer att tas fram till
granskning samt utreda de risker som finns med störningar till befintliga bostäder.
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Strålning
Det finns i dagsläget planer på att
markförlägga delar av den 45 kV luftburna
kraftledningen för att frigöra mer byggbar
mark. Kraftledningens sträckning och
de skyddsåtgärder som den medför får
konsekvenser för möjligheten att utnyttja
området. I en sträcka längst i nordost föreslås
kraftledningen att förläggas under mark längs
med Stockholmsvägen (se figur 29). I den
delen som ledningen bevaras luftburen inom
kvartersmark planläggs ett markreservat för
allmännyttig luftburen ledning de närmsta
10 metrarna för att säkerställa åtkomst
Figur 29. Föreslagen markförläggning i gul streckat. Svart sträckning föreslås
till ledningen samt av säkerhetsskäl. Vid
raseras.
planering av bebyggelse där människor
varaktigt vistas såsom bostäder, skolor och arbetsplatser ska magnetfälten normalt inte överstiga 0,4 mikrotesla.
Hänsyn behöver därav tas till placering av ny bebyggelse och i planförslaget får inte bebyggelse uppföras de
närmsta 20 metrarna från ledningen. Detta byggfria område kan med fördel uppföra byggnader och anläggningar
där människor inte antas vistas stadigvarande såsom parkering, upplag eller tekniska anläggningar. Exponeringen
av strålning bedöms som låg gällande människors hälsa och säkerhet samt den biologiska mångfalden genom
föreslagna åtgärder. Den markförlagda lågspänningskabeln om 10 kV längs med Rolfs Kullevägen är i plankartan
förlagd i lokalgatan inom användningen allmän platsmark GATA.

Landskapsbild och naturmiljö

Planområdet tar jordbruks- och naturmark i anspråk. Tillåten bebyggelse i området är storskalig vilket innebär
stora ingrepp i de öppna landskapet liksom i de kuperade delarna av området där omfattande sprängnings- och
terrasseringsarbeten kommer bli nödvändiga för att möjliggöra byggnation. För att minimera påverkan på
landskapsbilden kommer vissa bergsridåer av berg att bevaras i området, för att sedan terrasseras ner till
åkermarkens marknivå för att bibehålla en viss terräng. På sina håll kommer marknivåerna att bearbetas kraftigt för
att kunna uppföra byggnation och möjliggöra angöring med större fordon. En vidare bearbetning kring höjdsättning
av terrängen och massbalans kommer att ske för att skapa så naturliga anslutningar till omgivande naturmark som
möjligt. En hållbar masshanteringsplan bör således upprättas med fokus på minskade transporter och cirkulär
återvinning av schaktmassor. Utgångspunkten ska vara att tillvarata och återvinna schaktmassor utifrån den
planerade markanvändningen.
Viktiga zoner av natur- och jordbuksmark sparas för att skapa gröna förbindelselänkar i området och bibehålla de
strukturella natur- och landskapssamband som finns. Anpassning av bebyggelsen mot Bälinge kyrkby samt de
intilliggande gårdarna i norr sker även. På så vis mildras inverkan även om verksamhetsområdet kommer att bli
synligt från dessa håll. Konsekvenserna av det föreslagna verksamhetsområdet bedöms även mildras av att det
ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och verksamheter. Planläggningen av första utbyggnadsetappen har även
redan tagit en stor del av jordbruksmarken i anspråk och innebär ett stort ingrepp i det öppna landskapet med att
tillåta en storskalig bebyggelse. Områdets naturvärden bedöms även påverkas av de störningar som redan finns på
platsen idag.

+110 m
+100 m
+90 m
+80 m
+70 m
+60 m
Högekulle
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Planförslaget bedöms till största del vara förenligt med de de grundläggande bestämmelserna om hushållning
med mark- och vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7, däremot innebär planförslaget
en negativ påverkan av den brukningsbara jordbruksmarken. Jordbruksmark är en platsbunden resurs, den går
inte att flytta och är svår att återskapa. Av detta skäl så skyddas jordbruksmarken av miljöbalken 3:e kap. § 4 och
endast i undantagsfall får bruksningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggele eller anläggningar, dessa ska
då vara av väsentligt samhällsintresse. Planförslaget uppfyller undantagsfallet (Lokaliseringsutredning, 2022-04-22).
Utpekade områden med värdefull natur som har betydelse för biologisk mångfald och fungerar som spridningsstråk
för växt- och djurlivet kommmer att bevaras. Landskapselement såsom odlingsrösen, åkerholmar och småvatten
som omfattas av det generella biotopskyddet kommer även att i möjligaste mån bevaras, dock kommer de att
påverkas av den föreslagna markanvändningen, varpå dispens kommer att sökas enligt 7 kap 11 § miljöbalken.
Exakt vilka konsekvenser en utbyggnad kan medföra och vilka åtgärder som kan behöva tas till kommer utredas i
en fördjupade artskyddsutredning samt behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen till granskning.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster beskriver och synliggör vilka nyttor människor får av ekosystem och den biologiska mångfalden.
Det är produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor helt gratis och som bidrar till vår
välfärd och livskvalitet. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att
leverera ekosystemtjänster. Föreslagna förändringar bedöms påverka gällande mängden och kvaliteten på de
ekosystemtjänster som finns i odlingslandskapet och skogsmarkerna. Bland annat påverkas ekosystemtjänster
som vattenrening och vattenreglering när infiltrationen försämras av att tidigare jordbruks- och skogsmark
bebyggs och hårdgörs. Andra ekosystemtjänser som försvinner är produktion av livsmedel med en följd av att den
lokala livsmedelsförsörjningen reduceras och att värdefulla livsmiljöer för pollinerare och andra arter beroende
av jordbrukslandskapet och skogsmarken försvinner. Genom att avsätta delar av området som naturmark med
sammanhängade grönstråk och trädplantering kan en del ekosystemtjänster bevaras och förstäkras, samt förbinda
området med naturområden utanför planområdet. Anläggandet av dagvattendammar skapar även reglerande
ekosystemtjänster och miljön runt dammen utformas för att gynna växt- och djurlivet.
Det bör även så långt som möjligt eftersträvas att spara träd, i synnerhet de grövre träd som finns i området, på de
framtida industritomterna. Träden kan bidra med ekosystemtjänster som vattenupptagning, en estetiskt upplevelse
samt ha en viss funktion för den biologiska mångfalden i området. Skyddvärda träd bevaras genom att vara
lokaliserade i allmän platsmark NATUR där begränsade möjligheter till ingrepp finns. Vid nyplantering är val av arter
viktiga och bör göras utifrån de arter som finns på platsen idag.

Kulturmiljö

Detaljplanens föreslagna markanvändning påverkar platsens kulturmiljö och biologiska kulturarv. Fornlämningar och
kulturhistoriska intressanta gårdar samt platsens biologiska kulturarv med spår av äldre tiders brukande av marken,
kommer i och med planförslaget att påverkas negativt då de förlorar en del av sina kopplingar och funktioner.
Flertalet fornlämningar påverkas och kommer ligga både inom kvartersmark och allmän platsmark GATA. De
fornlämningar som ligger inom kvartersmark kommer behövas undersökas ytterligare, vilket kräver tillstånd från
kulturmiljölagen. Inom allmän platsmark NATUR bedöms fornlämningarna kunna bevaras. Konsekvenserna
för kulturmiljön bedöms som måttliga och negativa. Läs mer samlat om kulturmiljöns påverkan av föreslagen
exploatering i kapitel 4. Mark och vatten under avsnittet Kulturmiljö.

Flygfält
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Konsekvenser för närboende och verksamma

För närboende kommer en nybyggnation enligt planförslaget innebära en påtaglig förändring gentemot tidigare.
Den huvudsakliga förändringen för de närboende är en förändrad landskapsbild och en förändring av den invanda
vyn. Även om den storskaliga bebyggelsen kommer att synas på håll, avsätts områden i planområdets norra
gränser med möjlighet till trädplantering för att skapa en visuell ridå mot befintlig gårdsbebyggelse. Reglering av
byggnadshöjd i form av nockhöjd och utformningsbestämmelse föreslås även och är särskilt viktig intill befintliga
bostadsgårdar för att minimera den visuella påverkan. Den slutgiliga bedömning av vilka verksamheter som kan
finnas inom respektive område görs i varje enskilt fall i samråd med miljöskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet.
Industrimark som tillåts vara mer störande för omgivningen, planläggs mot järnvägen. Genomförandet av planen ger
även upphov till en viss ökning av trafiken vilket innebär högre bullernivåer för de närboende inom planområdet.
Enduroverksamheten som drivs under Alingsås motorcykelklubbs regi med banor såväl i naturmarken norr och
söder om avfallsanläggningen bedöms påverkas genom att naturmark tas i anspråk. Verksamheten kommer kunna
fortsätta drivas inom området, dock begränsas körningen till vissa delar av området. Bälinge avfallsanläggning
bedöms ligga på ett tillräckligt avstånd för att inte påverka den nya exploateringen liksom att planförslaget inte
begränsar anläggningens expansionsmöjligheter. Någon annan verksamhet inom eller i anslutning till planområdet
bedöms inte påverkas negativt av föreslaget planförslag.

Sociala konsekvenser
Sociala värden
Planförslaget omfattar ingen bostadsbebyggelse eller offentlig service. Intilliggande områden planeras inte heller för
bostadsbebyggelse eller offentlig service. Detaljplanen medför i sig att industri- och logistik- och lagerverksamheter
kan förläggas inom planområdet utan närhet till bostadsområden. Området används inte av allmänheten i någon
större omfattning idag och är inte avsett för att fungera som en mötesplats som konkurrerar med centrala Alingsås
och de andra verksamhetsområdena i staden. Området bedöms ha ringa betydelse för friluftslivet.
I samband med föreslagen exploatering förväntas trafiksäkerheten öka inom området då framtaget planförslag
omfattar trafikseperade gaturum intrymmades bland annat gång- och cykelvägar. Ett stort fokus på att göra
gaturummen trivsamma och trygga är priorierade och rörelse inom samt till och från området genom en
utbyggnation av gång- och cykelvägar och gröna stråk, vilket gynnar såväl arbetsverksamma som boende i
närområdet. Den naturmark som bevaras kommer även att fylla ett syfte som rekreation jämfört med idag och bli
mer som en målpunkt för detta ändamål och få ta del av de okända natur- och kulturvärdena som finns genom
anläggande av natur- och kulturstigar och utsiktsplatser med vyer över den norra delen av Alingsås.

Barnperspektivet
Ur ett barnperspektiv medför framtaget planförslag ingen större påverkan på barn och unga då föreslagen
markanvändning (industri, logistik och lager i huvudsak) med dess karaktär och funktion inte utgör en målpunkt
för barn och unga. Däremot kan barn och unga som reser förbi eller bor i närheten påverkas av en ökad trafik och
förändrad landskapsbild. Satsningar på utökad och förbättrad gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik genom
säkrare och mer tillgänglighetsanpassade busshållplatser, inom och i anslutning till planområdet gynnar även barn
och unga genom förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter enligt barnkonventionens artikel 6 om barns rätt
till liv, överlevnad och utveckling.
Detaljplanens ianspråktagande av naturmark innebär att barn och ungas möjlighet att vistas i skog och mark i
området försämras och påverkar barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation enligt barnkonventionens artikel 31.
Området bedöms idag dock inte i stort utsträckning användas av barn och unga utöver enduroverksamheten i
Alingsås motorcykelklubbs regi som idag kan användas av ungdomar. Det bedöms även finnas gott om liknande
miljöer i närområdet, vilket innebär att planförslaget har en ringa försämring av barns möjlighet till utomhusvistelse.

Jämställdhet

Ur jämställdhetsperspektiv bör föreliggande planförslag inte medföra negativa förändringar. Förslaget innebär
ett större utbud av arbetsplatser med relativt god tillgång till kollektivtrafik samt god tillgänglighet för gående och
cyklister. Kommunikation som gynnar kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik är mera jämlikt och jämställt jämfört
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med kommunikation för bilen. Eftersom fler män än kvinnor kör bil är det fördelaktigt ur ett jämställdhetsperspektiv
att skapa samhällen med goda gång- och cykelmöjligheter som inte förutsätter tillgång till bil. Det är också mer
jämlikt när fler människor har goda möjligheter att röra sig i tätorten med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

8. Planbestämmelse
Förklaring av planbestämmelser
Användningsbestämmelser för allmän platsmark
Med allmän platsmark innebär områden för gemensamma behov och får inte stängas av för allmänheten. En allmän
plats får bara tillfälligt upplåtas för enskild verksamhet.
Bestämmelsen VÄG utgör vägområde för Stockholmsvägen som lokalgatorna ansluter till. Användningsområdet
bekräftar nuvarande användning med extra utrymme för gång- och cykelbana med viss omdragning samt
för breddning för anläggande av fyrvägskorsning och ny cirkulationsplats med plats för nytt hållplatsläge för
kollektivtrafik samt nya anslutningar till området. Extra utrymme ges även för möjligheten till mobilitetslösningar vid
hållplatslägena. Syftet med att inte separera trafikslagen med olika användningar är för att göra planen hållbar och
flexibel över tid.
Bestämmelsen GATA medger plats för nya lokalgator samt förlängning av Rolfs Kullevägen. Inom användningen
inrymms även område för anläggning av gång- och cykelväg. Syftet med att inte separera trafikslagen med olika
användningar är för att göra planen hållbar och flexibel över tid. Användningsområdet avslutas med vändzoner.
Bestämmelsen NATUR anger naturmark som markanvändning. Syftet med bestämmelsen är att skapa möjligheten
för anläggning av våtmark och dagvattendamm för omhändertagande och rening av dagvatten från kvartersmarken.
Bestämmelsen är även till för att bevara vegetationsridåer samt skapa spridningskorridorer i området för djur- och
växtlivet samt peka ut mark som ej lämpar sig för bebyggelse på grund av arkeologiska fynd. Inom användningen
kan allmännyttiga ledningar förläggas samt inrymma gång- och cykeltrafik och serviceväg till tekniska anläggningar.

Användningsbestämmelser för kvartersmark
Med kvartersmark avses mark som inte är allmän plats eller vattenområde, utan främst avsedd för bebyggelse för
enskilt eller allmänt ändamål.
Betämmelsen J syftar till att tillåta industriändamål. Inom ändamålet ingår exempelvis lager, logistik,
produktion, partihandel och annan hantering av varor. Personalutrymmen och kontor tillåts som komplement till
industriändamålet. I planen medges det också inom användningen markytor lämpade för extern verksamhet av
typen upplag, uppställningsplats och bussdepå.
Bestämmelsen Z syftar till användning av mark för olika typer av ytkrävande verksamheter som har en gränsad
omgivningspåverkan. Där ingår lokaler för serviceverksamheter, lager, verkstäder, tillverkning med tillhörande
försäljning och handel med skrymmande varor samt komplement till verksamheten såsom parkering och kontor.
Bestämmelsen K tillåter markanvändningen kontor och avser områden för kontor, tjänsteverksamhet och annan
jämförlig verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Även om kontor ingår i användningsbestämmelserna
ovan syftar denna bestämmelse till de etableringar vars huvudkontor utgör det huvudsakliga användningen med
tillhörande lager. Detta för att skapa en så stort flexibilitet som möjligt.
Bestämmelsen C avser mark för en samling av centrumändamål som är till för att möjliggöra service till verksamma
i området i form av restaurang, sportsverksamhet/gym, samlingslokaler och vuxenutbildning. I användningen ingår
inte hotell eller vandrarhem.
Bestämmelsen G1 avser mark till drivmedelförsäljning i form av elfordonsladdning. Inom detta område ska det vara
möjligt att uppföra laddinfrastruktur som laddstationer för elfordon. Inom markanvändningen ska försäljning av
drivmedel i form av el vara huvudanvändning men kompletterande handel och service i mindre omfattning ingår
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också. Bestämmelsen kombineras med användningarna J, Z och K för att skapa en flexibel plan där verksamheter
inom användningarna kan överta marken vid eventuell utebliven laddstation för elfordon.
Bestämmelsen E tillåter markanvändning för teknisk anläggning. I ändamålet får privata och offentliga anläggningar
uppföras. Bestämmelsen har preciserat till E1 som avser mark för anläggande av en ny transformatorstation och
andra tekniska anläggningar för elkraft samt E2 som avser område för anläggande av nya pumpstationer och
bekräfta befintlig pumpstation.
Bestämmelsen T används för område för väg- och spårtrafik med tillhörande anläggningar. Bestämmelsen har
preciserat till T1 som avser mark för järnvägsområde för Västra stambanan. Användningsområdet bekräftar
nuvarande användning av marken för spårtrafik med extra utrymme för eventuell breddning av järnvägen med
nya spår i framtiden. Bestämmelsen T2 avser mark för uppförande av mobilitetsstation där möjlighet för hyr- och
lånesystem för parkering och laddning av elcyklar och elscootrar finns, samt möjljighet för en lokal shuttlebuss att
vända och hämta upp resande med kollektivtrafiken.
Bestämmelsen L avser mark för odling och djurhållning och syftar till att bekräfta befintlig användning av mark för
jordbruk.

Vattenområde
Bestämmelsen är till för att bekräfta befintlig användning, Säveåns vattenområde.

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark
Reglerar hur den allmänna platsmarken ska ordnas eller skyddas.
Dagvatten1

Dagvattendamm med våtmarkszon ska anläggas.

Plantering1

Trädplantering i form av trädridå ska finnas inom detta område som visuellt skydd mellan bostäder
och verksamheter samt minimera den upplevda storskaligheten av verksamhetsområdet från håll.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Reglerar bland annat bebyggelsens omfattning och utformning samt skydd av marken. Detaljplanen reglerar
byggrätten i kombination av utnyttjandegrad och byggnadshöjd.
e1

Största byggnadsarea i procent per fastighet. Den friyta som inte bebyggs är avsedd för rangeringsyta,
uteplatser och parkering.

h1

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan syftar till att begränsa bebyggelsens höjd till yttertakets
högsta del (nock) men tillåta vissa uppstickande delar.

f1

Fasader ska utformas med stor omsorgsfull gestaltning och med tydlig variation. Större byggnadsvolymer
ska visuellt delas upp så att områdets upplevda storskalighet minimeras.

f2

Vid nybyggnation ska bebyggelse uppföras så att den liknar gårdsbebyggelsens utseende, arkitektoniska
formspråk och karaktär. Planförslaget medger möjlighet till nybyggnation där det är viktigt att hänsyn tas till
befintlig gårdsmiljös utformning.

m1
m2
m3

Luftintag får inte placeras på tak eller fasad som vetter mot järnväg.
Utrymningsvägar i riktning från järnväg ska uppföras.
Vall ska uppföras. Vallen syftar till att utgöra en visuell avskärmning mot gårdsbebyggelsen i norr samt som
skydd mot buller och farligt gods vid eventuell olycka med farligt gods. Bestämmelserna syftar till att
säkerställa riskreducerande åtgärder om byggnad uppförs inom riskområde om 30-70 meter från järnvägens
mitt.

n1

Dike ska bevaras
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n2

Trädplantering ska finnas inom detta område för att förstärkta befintliga samt skapa nya trädridåer
som visuellt skydd mellan bostäder och verksamheter samt minimera den upplevda storskaligheten av
verksamhetsområdet från håll.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickmark och reglerar vart byggnad får uppföras inom
kvartersmark. Syftet med regleringen är dels att medge utrymme för eventuella slänter, dels att säkerställa att
bebyggelse inte hamnar för nära vägar, natur och järnväg.
Bestämmelsen utfartsförbud är till för att säkra en god trafiksäkerhet från föreslagen industrifastighet ut till allmän
väg. Utfartsförbud gäller även längs med kvartersmark i nära angränsning till föreslagna vägkorsningar.
p1

Byggnad ska placeras på ett sådant sätt att gårdsmiljön bibehålls. Bestämmelsen syftar till att
reglera hur ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga byggnader så att karaktären av
gårdsmiljön och dess byggnader vad gäller placering bevaras.

k1

Vid underhåll och till- och ombyggnation ska gårdsbebyggelsens karaktärsdrag värnas och ursprungligt
utseende ska vara vägledande. Färgsättningen ska vara lik befintlig. Ändring av byggnad samt tillägg får
inte förvanska byggnadens karaktär eller anpassning till gårdsmiljön.

Varsamhets- och placeringsbestämmelse införs för att säkerställa att ändringar genomförs varsamt på
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att det kulturhistoriska och estetiska värdet för helheten förhöjs.
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar med syfte att säkerställa tillgång till underjordiska
ledningar för ledningsägare inom kvartersmark. Markreservatet är försett med prickmark.

l1

Markreservat för allmännyttig luftburen ledning med syfte att säkerställa att bebyggelse för stadigvarande
vistelse inte uppförs för nära av säkerhetsskäl samt tillgång till underjordiska ledningar för ledningsägare
inom kvartersmark. Markreservatet är försett med prickmark.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 120 månader från det datum då beslutet att anta detaljplanen får laga kraft.

9. Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I kommunens översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 beskrivs den långsiktiga
inriktningen för kommunens mark- och vattenanvändning på ett övergripande sätt. I översiktsplanen pekas området
norr och söder om avfallanläggningen i Bälinge ut som utbyggnadsområde för verksamheter samt område för
industri och annan verksamhet som har omgivningspåverkan. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Vision 2040

Alingsås kommun har antagit Vision 2040 som en framtidsbild av vad Alingsås vill vara år 2040. Visionen lyder:
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och
tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”.
För att låta visionen få kraft i hela samhället finns fem fokusområden utpekade, som tydliggör de särskilda
inriktningar där fokus bör ligga för att nå Vision 2040. De utpekade fokusområdena är:
•
Vackra miljöer
•
Livskvalitet
•
Experimentlust
•
Omställning och
•
Tillsammans
Planens syfte att medge industriverksamhet i närheten av Alingsås centrum är i linje med fokusområde
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experimentlust. Detta fokusområde beskrivs som Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv,
näringsliv och föreningsliv. Planförslaget förväntas skapa fler arbetstillfällen för kommunens invånare och därmed
ger stöd till social och ekonomisk hållbarhet, som är utpekade mål för fokusområde omställning.

Budget för Alingsås kommun 2022–2024

Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling de kommande åren. Den innehåller resultat-, balans
och kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem.
I budgeten presenteras prioriterade mål med Vision 2040 som ledstjärna. Målen 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:
•
•
•
•

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

I budgeten framgår det att fokus under kommande år blir att öka tillgången på verksamhetsmark genom
fortsatt detaljplanering av Verksamhetsområde Norr.

Tillväxtprogram 2021-2030

Tillväxtprogrammet med tillhörande övergripande 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 budget och övrig samhällsplanering. Programmet ska ge underlag till de
expansionsinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för enskilda
projekt.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår bland annat från att:
•
Minst 1 000 bostäder ska skapas inom tillväxtprogrammets 10-årsperiod.
•
Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas
•
Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver byggas för att möta
framtida behov
•
Mark för verksamheter ska göras tillgänglig.
De områden som pekas ut som de områden som ska utvecklas inom programmets tioårsperiod är:
•
Södra och Norra Stadsskogen
•
Sollebrunn
•
Krangatans förlängning
•
Mjörnstranden
•
Verksamhetsområde Norr och Norra länken
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår bland från att mark för verksamheter ska göras
tillgänglig, där Verksamhetsområde Norr pekas ut för utveckling inom tillväxtprogrammets tioårsperiod. Planområdet
ingår i Verksamhetsområde Norr som planeras för skiftande verksamheter i syfte att tillföra attraktionskrafter och
fler arbetstillfällen till kommunen. Inriktningen för området är främst industri och logistik med inslag av handel, kontor
och service. Verksamhetsområde Norr bedöms med sitt geografiska läge intill E20 vara attraktivt för företag och
verksamheter som vill etablera sig i kommunen. I anslutning till Bälingemotet pekas en ny tvärförbindelse ut mellan
E20 vid Bälingemotet och Vänersborgsvägen (väg 1980), Norra länken som förbinder verksamhetsmark på båda
sidor om västra stambanan. För Verksamhetsområde Norr är utgångspunkten att området ska fungera även utan att
Norra länken byggs. Den bärande infrastrukten blir Stockholmsvägen (väg 1900) som omvandlas från europaväg till
att bli en regional väg.

Policy för hållbar utveckling i Alingsås

I september 2019 antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn beskriver hur
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Alingsås kommunkoncern ska arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart i linje med FN:s Agenda 2030
och de globala hållbarhetsmålen. Policyn ska verka styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och
genomförande av kommunens verksamhet. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är
även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040. Denna policy gäller för all verksamhet inom Alingsås
kommun och för ett hållbart Alingsås har fem principer tagits fram:
•
Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning
ska väljas i första hand.
•
Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför kommunens gränser ska
vägas in.
•
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.
•
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.
•
Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.
Agenda 2030-arbetet ersätter ”Alingsås miljömål 2011-2019”. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
Energiplan 2020-2025” där fyra mål med åtgärder har utarbetats som fokuserar på 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.

Naturvårdsprogram

Ett naturvårdsprogram för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-02-26 med syfte att ange mål
och strategiska riktningar för det kommunala naturvårdsarbetet under 2020-2025, samt en åtgärdsplan för att
skydda och värna om de värdefulla arter och naturtyper som finns i kommunen. Målen är uppdelade i de tre
huvudområdena ”En rik och levande natur”, ”Naturanpassad samhällsbyggnad” samt ”Kunskapsspridning och
medborgarsynpunkter”. Säveån som rinner i planområdes sydvästra gräns är utpekad i naturvårdsprogrammet och
har fått naturvärdesklass B (högt bevarandevärde – mycket höga naturvärden). Utöver det omfattas inte aktuellt
planområde av några områden som är utpekade i naturvårdsprogrammet.

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 etcetera ska
vara väl ljussatta. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla
samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur. Belysningsarmaturer ska vara
väl avbländade för att inte påverka människors mörkerseende så att delområden med lägre ljusnivåer upplevs
som alltför mörka och otrygga. Enligt 8 kap 3 § plan- och bygglagen ställs krav på ljusanordningar likaväl som på
byggnader. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid bygglovsprövning.
Riktlinjer för ljussättning är även av betydelse för att undvika negativa effekter för den biologisk mångdfalden och
ekosystemfunktionen. För vissa arters överlevnad kan det krävas sammanhängande mörka områden och korridorer
i området. Ljuset omfattning i tid och rum är av ekologisk betydelse och ljusets ekologiska effekter kan bero på
belysningens karaktär och egenskaper såsom ljusstyrka, riktning, polarisering och flimmer (Biodiverse Nr 3 2020).

Dagvattenstrategi

I september 2020 antog kommunfullmäktige en ny dagvattenstrategi som utgör ett gemensamt styrande dokument
gällande dagvattenhanteringen i Alingsås kommun. Det övergripande målet är att dagvattenhanteringen inom
kommunen skall vara långsiktigt hållbar och bidra till rena och livskraftiga sjöar och vattendrag, samt berikar
Alingsås boende- och livsmiljöer. För att uppfylla detta mål lyfts bland annat behovet om att begränsa och så långt
som möjligt förhindra uppkomsten av översvämningar, uttorkning av vattendrag och påverkan av grundvattnets
nivå, samt att förbättra yt- och grundvattenkvaliteten och kommunens dagvattensystem för att bidra till estetiska,
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hälsofrämjande livsmiljöer, samt till biologisk mångfald i både stad och natur.
Ny skyddsföreskrift för kommunens nödvattentäkt är även pågående och beräknas vara klar under 2022 med
syfte att skydda vattentäkten och långsiktigt trygga kommunens dricksvattenförsörjning genom att förhindra
att det inte sker utsläpp av förorenade ämnen som kan tränga ner till grund- eller ytvattnet. Arbetet med att
ta fram en ny skyddsföreskrift innefattar även att identifiera risker och tydliggöra vilka åtgärder som behöver
vidtas. Dagvattenstrategin har utgjort underlag för framtagande av utredningar och kommer tillsammans med
skyddsföreskriften utgöra underlag för dagvattenhanteringen inom detaljplanen fortsättningsvis.

10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap

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

Ansvarsfördelning
Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. Alingsås kommun projekterar, utför
och bekostar samtliga åtgärder inom allmän platsmark.

Avtal
Innan detaljplanen vunnit laga kraft ska ett exploateringsavtal tecknas med fastighetsägaren till Bälinge 2:1,
Bälinge 3:2, Bälinge 9:4 och Rolfs kulle 1:1. Exploateringsavtalet reglerar ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar och de kostnader som uppstår i samband med utbyggnaden. Kommunen bekostar och bygger ut
allmänna Va-anläggningar och avtalet reglerar att exploatören erlägger anslutningsavgift i samband med anslutning
till det kommunala Va-nätet. Exploateringsavtalet kommer också att reglera marköverlåtelser för justering av
fastighetsgränser gällande allmän plats men kan även i förekommande fall reglera kvartersmark får att få en till bra
struktur för kvarter i området. Då området är kuperat kommer det kommer finnas massor som ska hanteras. Därför
ska avtalet innehålla en plan för hur massbalans inom området kan uppnås. Kostnader för planens framtagande och
eventuell flytt av luftledning kommer också att fördelas efter nytta och ingå i exploateringsavtalet.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmän plats

Allmän platsmark i detaljplanen är inom fastigheterna Bälinge 6:16, Bälinge 14:1, Rolfs kulle 1:1, Bälinge 9:4,
Bälinge 2:1, Bälinge 3:2, Bälinge s:13 och Bälinge s:14.
Kommunen kommer i och med huvudmannaskapet bygga ut samt drifta och underhålla de allmänna anläggningarna
inom planområdet.

Kvartersmark
Kvartersmarken i detaljplanen är inom fastigheterna Bälinge 6:16, Bälinge 14:1, Bälinge 6:8, Rolfs kulle 1:1, Bälinge
9:4, Bälinge 2:1 Bälinge 3:2, Bälinge 9:4, Bälinge 9:7 och Tokebacka 2:1. Respektive fastighetsägare ansvarar för
åtgärder inom kvartersmark.
Kvartersmark för allmänt ändamål
Västra stambanan som går genom området tryggas fortsatt genom planläggning för allmänt ändamål Trafik.
Trafikverket ansvarar för alla åtgärder inom området för Trafik.

Marköverlåtelse
Mark för allmänna anläggningar inom Rolfs kulle 1:1, Bälinge 9:4, Bälinge 2:1 och Bälinge 3:2 läggs ut som allmän
plats GATA och NATUR i detaljplanen. De berörda delar av fastigheterna överlåts från exploatören till kommunen
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genom exploateringsavtal. Mark inom fastigheterna Bälinge 6:7 och Bälinge 6:10 har i detaljplanen fått delar i
anspråkstagna för ändamålet allmän plats NATUR. Kommunen har både en rättighet och en skyldighet att lösa in de
delar som berörs av markanvändningen NATUR.

Fastighetsbildning
Kvartersmarken inom planen avsedd för industriändamål, verksamheter, centrumändamål eller teknisk anläggning
kommer att kunna avstyckas till tomtmark.

Ekonomiska frågor

Exploateringsanläggningar
Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är gata, dagvattenanläggning, vissa åtgärder
inom naturmark samt gång- och cykelväg.

Allmänna anläggningar
Kommunen och exploatören bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningar som krävs för planens
genomförande, detta regleras genom exploateringsavtal. Kommunen står sedan för den framtida driften av
anläggningarna.
Kommunen har en rättighet och en skyldighet att lösa in de delar som berörs av markanvändningen allmän plats
NATUR och GATA. Ersättningen för inlösen av mark för allmän plats inom detaljplan är marknadsvärde innan
planläggning + 25% enligt expropriationslagens ersättningsbestämmelser.
En ny cirkulationsplats planeras på väg 1900 för att möjliggöra utbyggnaden av verksamhetsområdet utan för stor
trafikpåverkan. Vägen ägs och driftas av trafikverket och ett avtal för åtgärdens kostnad och genomförande.

Anläggningar på kvartersmark
Respektive fastighetsägare bekostar samtliga anläggningar inom kvartersmark.

Intäkter
Kommunen och de markägare som får byggrätt inom detaljplanen får intäkter vid försäljning av fastigheterna.

VA-ledningar
Kommunen bygger ut samtliga allmänna va-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgränser inom
planområdet. Kostnaderna täcks av anslutningsavgifter enligt gällande taxa.

Fjärrvärme, el, fiber
Alingsås energi ansvarar för utbyggnad av anläggningar för fjärrvärme, el-ledningar samt fiberanslutningar.
Kostnaderna täcks av anslutningsavgifter enligt gällande taxa.

Fastighetsbildning
Alingsås kommun ansvarar för de kostnader som uppstår för marköverföring i samband med fastighetsbildning för
att lösa in den mark som är utlagd som allmän plats inom planområdet.

Tekniska frågor

Följande utgör underlag för detaljplanen:
•
Dagvattenutredning, planprogram (Cowi, 2020-06-18)
•
Dagvattenutredning, etapp 1 (Cowi, 2021-04-19)
•
PM Geoteknik, planprogram (Cowi, 2020-06-18)
•
MUR Geoteknik, planprogram (Cowi, 2020-06-18)
•
Kulturhistorisk utvärdering Toresgården (Alingsås Kommun, mars 2020)
•
Arkeologisk utredning steg 1 i Bälinge och i Rödene, planprogram (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen
för kulturutveckling, 2020:19)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyupptäckt boplatsområde inom Bälinge 6:16, steg 2, etapp 1 (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för
kulturutveckling, 2021:21)
Nyupptäckta fornlämningar i Bälinge socken, steg 2, etapp 2 (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för
kulturutveckling, 2021:38)
Kulturmiljöanalys (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling, 2022-04-14)
Lokaliseringsutredning jordbruksmark (Alingsås kommun, 2022-04-22)
Historisk inventering (Sweco, 2021-12-22 rev. 2022-02-16)
PM Kapacitetsanalys korsning (Ramboll, 2020-08-10)
Analys av nya väglänkar (Sweco, 2020-09-25)
Förstudie Norra Länken - Förbindelsen mellan väg E20 och väg 1890 (Trafikverket, 2011-04-08)
Trafikutredning PM (Sweco, 2022-02-22)
Naturvärdesinventering, planprogram (Calluna, 2019-12-05)
Miljökonsekvensbeskrivning E20, Alingsås - Vårgårda, delen Kristineholm - Bälinge (Trafikverket, 2013-08-20)
Biotopkartering av Säveån (Calluna, 2019-11-25)
Säveåns biflöden (Naturcentrum AB, 2013-01-07)
Riskutredning av transporter med farligt gods på järnväg i Alingsås kommun (Sweco, 2020-08-10)

Befintliga El-, teleledningar mm
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 exploatörer (vid
ändringar av allmän plats kan detta vara reglerat i avtal mellan kommunen och respektive ledningshavare).

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.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år (120 månader) från att planen har fått laga kraft. Vald genomförandetid ger en
skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att bygga
i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills att kommunen tar fram en ny
plan, ändrar eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetid ingen rätt till ersättning för
förlorade rättigheter.

PBL-version

Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Handläggning

Planprövningen sker med utökat förfarande eftersom detaljplanen bedöms ha ett stort allmänintresse och antas
medföra en betydande miljöpåverkan. 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 granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och därefter antas planen
av kommunfullmäktige.

Planavgift

Alingsås kommun och exploatören fördelar kostnaderna för framtagandet av detaljplanen via exploateringsavtal. I
och med detta kommer kommunen inte att ta ut planavgifter i samband med bygglov.
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Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Planhandläggare från Alingsås kommun har varit
Hanna Pettersson, planarkitekt med stöd av biträdande planarkitekt Kristine Bayard. Förslaget till genomförande har
tagits fram av Simon Stefansson, exploateringsingenjör.

Planenheten
Hanna Pettersson					Elif Koman André
Planarkitekt						Tf. Planchef
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Checklista - Undersökning av betydande miljöpåverkan

Detaljplanens karaktär
Planen medger

Nej

Kanske

Ja

Kommentar

Användning som kräver tillstånd enligt Förordningen om
miljöfarlig verksamhet & hälsoskydd 5 §.

x

Detaljplanen möjliggör för en god
planberedskap för olika typer
industriverksamheter. Det är oklart i
dagsläget vilka verksamheter som kommer
att etableras inom området. Det kan inkludera
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Planen medger en användning av planområdet för
verksamheter som finns angivna i PBL 4 kap 34 §.*

x

Planförslaget medger uppföring av
verksamheter, såväl stora som mindre
etableringar för industri och logistik med
inslag av handel, kontor och service.

Mark- eller vattenanvändning som är tillståndspliktig enligt
bilaga till Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

x

Detaljplanen möjliggör för en god
planberedskap för olika typer verksamheter.
Det är oklart i dagsläget vilka verksamheter
som kommer att etableras inom området. Det
kan inkludera tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter.
Bälinge avfallsanläggning som tillståndspliktig
verksamhet ligger strax utanför planområdet.

Planen har betydelse för
andra planers miljöpåverkan.

x

Planen har betydelse för genomförande av EU:s
miljölagstiftning (gäller t.ex. vattendirektivet)

(x)

Planförslaget kan ha en viss betydelse på
Säveån miljökvalitetsnormer för ytvatten.
Vattendraget är vattenförekomster enligt EU:s
ramdirektiv för vatten (vattendirektivet).
Säveån har klassats till måttlig ekologisk
status. Den kemiska statusen uppnår ej god,
med anledning av Bromerad difenyleter
(PBDE) och Kvicksilver (Hg), det är en
nationell bedömning gjord av
Vattenmyndigheten.
Planläggning av allmän platsmark (NATUR)
vid vattendragen med tillräckliga avstånd
mellan verksamhet och vattendrag samt en
god dagvattenhantering ska säkerställas för
att inte försämra vattenkvaliteten. Kommer
utredas vidare i en dagvattenutredning.

Risk att projektet åstadkommer effekter som motverkar
nationella miljömål

x

Avseende miljökvalitetsmålen medför
detaljplanen påverkan såväl i positiv som
negativ inriktning.
Ett rikt odlingslandskap
Utbyggnaden av verksamheter innebär att en
del av det öppna odlingslandskapet kring
norra delen av Bälinge tas i anspråk. Vidare
tas brukningsvärd odlingsmark i anspråk,
vilket innebär att möjligheten att nyttja
området för odling i framtiden försvinner,
vilket motverkar miljömålet. En
lokaliseringsutredning har gjorts där det
sammanfattningsvis bedöms att det
väsentliga samhällsintresset, att möjliggöra
nya företagsetableringar med syftet att
tillskapa nya arbetstillfällen samt omlokalisera
befintliga verksamheter för att möjliggöra
expansion och ge plats till annat väsentligt
ändamål såsom bostäder och annan service,
väger tyngre än bevarandet av
jordbruksmark. Det finns inte heller några
alternativa lokaliseringsområden som är
bättre lämpade med möjlighet till
samlokalisering ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Behovet att tillskapa ny
verksamhetsmark kan inte tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
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Frisk luft/ Begränsad klimatpåverkan/
Giftfri miljö
Planerad utbyggnad av verksamheter med
inriktning på industri och logistik ger en lokal
ökning av trafik och uppvärmning av
arbetsplatser. Planens påverkan på klimatet
och luftkvaliteten beror nästan uteslutande på
att trafiken i området kommer öka, vilket ger
en ökning av utsläppet av växthusgaser.
Samtidigt kan planförslaget ha en mindre
påverkan i de centrala delarna när viss trafik
omdirigeras från innerstaden. Även vilka
typer av verksamheter som kommer
etableras i området och hur de byggs ut kan
ha en viss påverkan genom ökning av halter
av luftföroreningar. Området bedöms ha goda
förutsättningar för att bli fossilfritt med
möjlighet för bland annat eldrift och främja
hållbara energilösningar och transporter
genom dess tätortsnära läge och med en
utbyggd infrastruktur med tillräcklig kapacitet.
Gällande miljökvalitetsnormer bedöms de inte
påverkas negativ och sammantaget bedöms
detaljplanens lokala klimatpåverkan bli liten i
negativ riktning.
Grundvatten av god kvalitet/ Levande sjöar
och vattendrag/ Ingen övergödning
Detaljplanen med föreslagna
dagvattenåtgärder bedöms minska
förorenings- och näringsbelastningen, vilket
bedöms bidra positivt till att förbättra
vattenkvaliteten i recipienterna enligt
miljökvalitetsnormerna. Planen innebär dock
en ökad andel hårdgjord mark och en
förändring i topologin vilket kommer påverka
flödena och göra att dag- och grundvattnet
kan få en förändrad karaktär med risk för
föroreningsspridning.
God bebyggd miljö/ Säker strålmiljö
Utbyggnaden innebär att brukningsvärd
jordbruksmark bebyggs med verksamheter,
vilket negativt påverkar möjligheten att i
framtiden utnyttja marken för
livsmedelsproduktion. Samtidigt bedöms den
lokala miljöbelastningen minska i innerstaden
genom att omlokalisera befintliga
verksamheter som alstrar tung trafik i
centrala delar till trafiknära, men mer perifera
lägen och bättre utnyttja centralt belägen
mark till bostads- och serviceändamål.
Vidare finns det få närliggande bostäder som
riskeras att störas av en utbyggnad. En viss
exponering av strålning sker idag och den
bedöms inte öka genom utbyggnaden.
Skyddsavstånd till ny bebyggelse kommer att
ske.
Nya byggnader bör utföras långsiktigt
hållbara, med miljöanpassade metoder och
material med hänsyn till hur och vart de är
tillverkade (dvs produktionen av
byggnadsmaterial).
Störst negativ påverkan bedöms detaljplanen
ha på de kulturhistoriska värden som
området och angränsande miljöer har genom
förändring av landskapet och de
fornlämningar som finns i området som
kommer behöva tas bort för att inte bli
skadade.
Levande skogar/ Ett rikt växt- och djurliv
Exploateringen medför framförallt att
jordbruks- och skogsmark utan några högre

3

Sida 501 av 607

Checklista - Undersökning av betydande miljöpåverkan
naturvärden tas i anspråk för ett
verksamhetsområde. Ett nytt
verksamhetsområde kommer ha en störande
effekt på naturområdenas växt- och djurliv
och biotopskyddade objekt. Genom att
planlägga för gröna spridningskorridorer i
området, anläggande av vattendammar och
bevara vegetationsridåer längs vattendragen
bedöms planen bibehålla den biologiska
mångfalden.
Strider projektet mot regionala miljömål (ex
Länsstyrelsens)
Strider projektet mot kommunens miljömål eller policy om
miljöanpassat byggande

x

x

Regionen följer de nationella miljömålen (se
kommentar ovan)
Kommuner har tagit fram riktlinjer för
miljöanpassat byggande (år 2012) som är
styrande för nybyggnation av bostäder och
lokaler såsom kontor. Detaljplanen medger
främst uppföring av byggnader för industri
och logistik där riktlinjerna inte är aktuella.
Planen ska dock möjliggöra för kontor och
service där riktlinjerna kommer vara styrande.
Kommunens miljömål går i linje med de
globala och nationella miljömålen. Fem
principer för ett hållbart Alingsås tagits fram
som är styrande för planen.

* Se lista i bilaga och vad som menas med detaljplanens karaktär och påverkan enligt MKB-förordningen.

Platsens förutsättningar
Planområdet berörs av

Ja

Kommentar

Riksintressen och särskilda hushållningsbestämmelser
enl. 3-4 kap MB

x

Planområdet omfattas inte av riksintresse för
kulturmiljövården, naturvården och
friluftslivet. Planområdet berörs däremot av
riksintresse för energidistributionen och
kommunikationen.

Byggnadsminne, fornminne

x

Inom planområdet finns det inga
byggnadsminnen enligt 3 kap. KML. Däremot
ingår planområdet i ett rikt kulturhistoriskt
område där det finns många kulturhistoriska
lämningar. En arkeologisk utredning (steg 1
och 2) samt en kulturmiljöanalys har
genomförts som visar att finns tidigare kända
och nyupptäckta fornlämningar och boplatser
i området för detaljplanen.

Skyddad natur enligt 7 kap MB (tex natur- eller
kulturreservat, strandskydd, biotop, vattenskydd,
naturminne etc.)

x

Planområdet omfattas inte av något statligt
kulturreservat.

Internationella konventioner (Natura 2000, Unescos
världsarv etc.)

Nej

Kanske

x

Säveån som sträcker sig i planområdets sydvästra gräns omfattas av strandskydd om
100 meter.
Inom planområdet återfinns objekt som omfattas av generellt biotopskydd för jordbruksmark i form av åkerholmar, odlingsrösen och
småvatten.

Höga naturvärden (regionalt eller kommunalt utpekat i tex
naturvårdsprogram)

x
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Säveån med biflöden som rinner i längs med
planområdes gräns i sydväst är utpekad i
kommunens naturvårdsprogram och har fått
naturvärdesklass B (högt bevarandevärde –
mycket höga naturvärden). Vilket även
bekräftas av den naturvärdesinventering
gjordes i samband med planprogrammet
under 2019-2020. Inventeringen visar på att

Checklista - Undersökning av betydande miljöpåverkan
längs med och omkring vattendragen
(Säveån, Bäsjöbäcken och Galtaledsbäcken)
finns det höga naturvärden med
naturvärdesklass 2 och 3 (påtagligt till högt
naturvärde/positiv betydelse för biologisk
mångfald).
Utöver Säveån omfattas inte planområdet av
några områden kommunalt utpekade i
naturvårdsprogrammet eller ÖP. Däremot har
skogspartierna norr och söder om
avfallsanläggningen klassats till
naturvärdesklass 3 av Länsstyrelsens
lövsskogsinventering 1985, reviderad 20112012. Skogsmarken norr om
avfallsanläggningen har sedan den
inventerades med hedekskog ersatts med
ung, tät produktionsgransskog och ett större
kalhygge. Naturen påverkas kraftigt negativt
av avfallsanläggningen genom buller och
inlåst av skräp samt av endurobanan som
har ett stort nätverk av uppkörda stigar i detta
område som bryter upp kontinuiteten som är
viktig för att gynna den biologiska
mångfalden.
Naturvärdesinventeringen visar på att de
delar av området som har bedömts ha låga
naturvärden domineras ytmässigt av
skogsmarken norr om avfallsanläggningen
tillsammans med den brukade åkermarken.
Inventeringens resultat visar på generellt sett
ganska få beskrivna naturvärdesobjekt och
fynd av arter, fördelade i huvudsak kring
vattendragen och planområdets norra del.
Fynden av naturvårdsarter och värdeelement
i form av skyddsvärda träd är i hög grad
koncentrerade till naturvärdesobjekten.
Åkerholmarna i planområdets norra del har
enligt inventeringen fått klass 3, påtagligt
naturvärde/påtaglig betydelse för biologisk
mångfald.
En fördjupad artskyddsutredning genomförs
våren och sommaren 2022.
Ekologiskt särskilt känsligt område (tex utpekat i ÖP)

x

Områdena precis vid och längs med
vattendragen (Säveån med biflöden) är
utpekade i ÖP. Säveån har
miljökvalitetsnormer där vattendraget har
måttlig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Tillsammans med Säveåns
höga naturvärden klassas den som ett
ekologisk särskilt känsligt område.

Viktigt rekreationsområde (tex utpekat i ÖP)

x

Det finns ingen känd information om det.

Området är redan högt exploaterat

x

Oexploaterat i största grad.

Mark

Nej

Kanske

Markföroreningar (tidigare används som tipp,
utfyllnadsplats etc.)

Ja

(x)

Kommentar
En historisk inventering (motsvarande MIFO
fas 1) har genomförts som visar i huvudsak
tre områden som potentiellt kan ha förorenad
mark och grundvatten. Sammantaget visar
inventeringen inte på några hinder för fortsatt
arbete med detaljplanen och vidare undersökningar rekommenderas göras till projekteringen.
Området vid Rolfs kulle i områdets norra del
intill järnvägen utgör ett infiltrationsområde
för grundvatten, dvs det finns inget tätande
marklager (en fd. grustäkt som utgör en
utfyllnadsplats) som kan hindra
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föroreningsspridningen. Kommunens
nödvattentäkt ligger inom samma
grundvattenförekomst. Kommer utredas
vidare i en dagvattenutredning.
Geologiskt instabila grundförhållandena (risk för skred,
ras etc.)

(x)

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består
markens grundlager i stora delar av
postglacial sand och glacial lera, samt några
utspridda områden bestående av berg och
isälvssediment.
Stabilitetsförhållandena inom planområdet
bedöms vara tillfredsställande ur befintliga
förhållanden vid exploatering av lättare
byggnader. Inom planområdets skogspartier
finns det tydliga block eller berg i dagen, med
risk för lösa block och blocknedfall. Områdets
befintliga stabilitets- och
sättningsförhållanden kommer utredas vidare
i en geoteknisk/bergteknisk utredning.

Radon

Luft

x

Enligt kommunens kartläggning av
markradon omfattas planområdet av låg- och
normalrisk. Lokal högrisk vid Rolfs kulle, i
planområdes nordvästra område. En mer
detaljerad undersökning och bedömning av
eventuella åtgärder görs i bygglovsskedet.

Nej

Kanske

Obehaglig lukt
Överskridna miljökvalitetsnormer

Vatten

x

Befintlig luftföroreningshalt bedöms vara låg.

Nej

Kanske

Ja

Kommentar

x

Säveån har dålig kvalité gällande kvicksilver
och bromerad difenyleter. Idag har Säveån
statusklassning måttlig ekologisk status och
uppnår ej god kemisk status. Kvalitetsfaktorn
fisk är utslagsgivande för bedömningen av
den ekologiska statusen eftersom fiskar inte
kan vandra naturligt i vattensystemet. Status
för näringsämnen är god och
vattenförekomsten är inte påverkad av
försurning.

x

Planen ligger inte inom utpekade
riskområden för översvämning enligt ÖP.

Viktig grund/vattenresurs

Vegetation och djurliv

Kommentar
Ev. deponigas från Bälinge avfallsanläggning
som ligger strax intill planområdet.

x

Överskridna miljökvalitetsnormer

Översvämningsrisk

Ja

(x)

Nej

Kanske

Kommunens nödvattentäkt ligger inom
samma grundvattenförekomst. Kommer
utredas vidare i en dagvattenutredning.
Ja

Kommentar

Sällsynt eller hotad art/samhälle

x

Artskyddsutredningen som gjordes som en
del av naturvärdesinventeringen 2019-2020
för planprogrammet visar på att det
förekommer skyddade, sällsynta och hotade
arter i området. Majoriteten av arterna utgörs
av fåglar. Andra naturvårdsintressanta och
skyddade artgrupper som identifierades inom
och omkring planområdet var fiskar i form av
lake och ål, groddjur och fladdermöss. En
fördjupad artskyddsutredning genomförs
under våren och sommaren 2022.

Invasiva arter

x

Finns bestånd av parkslide i skogsområdet
intill avfallsanläggningen och vid
Klockaregården intill Stockholmsvägen.
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Störningar/Hälsa och säkerhet

Nej

Kanske

Lokalisering inom skyddsavstånd för störande
verksamhet/farligt gods etc.

Ja

Kommentar

x

Västra stambanan utgör led för farligt gods.
Sträckan E20 Bälinge-Vårgårda har byggts
om. Den nya sträckningen av E20 gör att den
farliga godstrafiken befinner sig på ett längre
avstånd från planområdet som bedöms
överstiga skyddsavståndet om 150 meter.

Exponering av ljudnivåer över riktvärden

x

Den nya sträckningen av E20 ligger längre
bort från planområdet vilket leder till mindre
bullerstörning. Bullersituationen är nästintill
obefintlig i dagsläget.
Buller från järnväg som kan påverka
bebyggelse närmast, dock finns det inga
riktvärden för trafikbuller utomhus för
föreslagen användning inom planområdet.
Normerna överskrids inte på platsen idag.

Exponering av strålning/magnetfält

x

Exponering av störande ljussken

x

Kraftledning om 45 kV som omfattas av
riksintresse för energidistributionen som
sträcker sig längs planområdets östra del
längs med Stockholmsvägen. En viss
exponering sker, dock ligger idag inget direkt
intill strålningen och enligt mätningar som
ledningsägaren har gjort ligger bebyggelse
inom ett avstånd där exponeringen är under
genomsnittet och riktvärdena.
Området är idag nästintill oexploaterat och
trafiken är begränsad, vilket annars kan vara
orsakande faktorer till störande ljussken.

Detaljplanens påverkan
Vilken påverkan innebär
projektet?

Betydande

Viss

Ingen

Positiv

Mycket
positiv

Ianspråktagande av någon ej
förnyelsebar naturresurs (grus-,
bergtäkt, dricksvatten,
högklassig åkermark etc.)

Planens genomförande innebär
ianspråktagande av jordbruksmark. Enligt
Lantbruksstyrelsens åkerklassificering (1971)
graderas jordbruksmarken vid Alingsås som
klass 4 i en 10-gradig skala.
Jordbruksmarken inom planområdet har inte
klassats för nationellt eller regionalt värdefullt
odlingslandskap av Länsstyrelsen. Omkring
70 hektar jordbruksmark kommer ianspråktas
genom etapp 1 och 2. Jordbruksmarken
ingår i ett större jordbruksmarkssystem där
aktuellt planområde är lokaliserat i utkanten.
De negativa konsekvenserna bedöms små i
ett regionalt perspektiv. Föreslagen
exploatering bedöms inte bidra till en ökad
fragmentering av jordbruksmarken.

x

Mark
Markföroreningar

Kommentar

Kommentar
x

x

Behov av sanering utifrån vilka verksamheter
som kommer etableras. Kan bli positiv om
sanering sker av befintlig förorening.
Kommunens nödvattentäkt ligger inom
samma grundvattenförekomst och dess
påverkan av föreslagen exploatering kommer
utredas vidare i en dagvattenutredning i det
fortsatta planarbetet.

Geologisk instabilitet

(x)

Geoteknisk undersökning har gjorts
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översiktligt och visar att området i huvudsak
består av sand som underlagaras av lera.
Lermäktigheten uppgår som mest till 17
meter.
Stabilitetsförhållandena, ur geoteknisk synpunkt, bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållande. Säveån är skredkänslig
och stabilitetsberäkningar kommer att krävas. Lerans sättningsegenskaper är inte utvärderade, men lättare byggnader bedöms
kunna grundläggas på leran utan grundförstärkning med platta på mark.
Hur områdets stabilitet- och
sättningsförhållanden påverkas av
föreslagen exploatering gällande laster, och
vibrationsalstrande arbeten såsom
bergschakt och sprängning och vilka
åtgärder som krävs gällande masshantering
kommer att utredas vidare i det fortsatta
planarbetet.
Sättningar

(x)

Se kommentar ovan

Ras/skred

(x)

Se kommentar ovan

Erosion

(x)

Finns ej uppgifter om pågående erosion,
däremot finns det spår av gamla mindre
skred på flera ställen utmed Säveån. Behov
av erosionsskydd kommer utredas vidare i
en geoteknisk utredning i det fortsatta
planarbetet.

Vibrationer

(x)

Se kommentar för geologisk instabilitet

Skada/förändra värdefull
geologisk formation

(x)

Kommer utredas vidare i en geoteknisk
utredning i det fortsatta planarbetet.

Luft
Väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvaliteten

Kommentar
x

Ökad andel transporter som bidrar till ökat
utsläpp av avgaser. Normerna bedöms inte
överskridas genom samlokalisering och
användning av förnybara energi.
Luftutsläppen kan även öka beroende på
vilka verksamheter som etableras.
Eventuell anläggande av bränslepanna för
fjärrvärme som kan medföra ökad rök.
Rekommenderas placeras där bidragande
utsläpp inte inger en betydande påverkan på
området och omgivningen.

Obehaglig lukt

x

Planförslaget medger mark för
industriändamål vilket, beroende på
industriverksamhet, kan medföra lukt.

Ändrade vindrörelser,
temperatur etc.

x

Temperaturskillnad med anledning av att
jordbruksmark blir till hårdgjord mark.
Vindrörelseförändringar med anledning av att
ett jordbrukslandskap och bergs- och
skogsområde blir exploaterat med större
byggnadsvolymer.

Vatten
Förändringar av
grundvattenkvaliteten

Kommentar
x

Några grundvattennivåer har inte kunnat verifierats inom området men sannolikt följer de
storskaliga grundvattenflödena topografin
mot Säveån eller närmaste bäck.
Området närmast Västra stambanan och
Rolfs kulle omfattas av ett infiltrationsområde
för grundvatten, det vill säga att det finns
inget tätande marklager som kan hindra
föroreningsspridning på grund av att det är
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en före detta grustäkt.
Kommer utredas i det fortsatta planarbetet.
Förändringar av flödesriktning
för grundvattnet

(x)

Kommer utredas i det fortsatta planarbetet.

Förändring av ytvattenkvaliteten
(bakteriologisk eller kemisk,
temperatur och omblandning)

(x)

Kommer utredas i en dagvattenutredning i
det fortsatta planarbetet.

Minskning av vattentillgången i
någon yt- eller grundvattentäkt

(x)

Kommer utredas i en dagvattenutredning i
det fortsatta planarbetet.

Förändrat flöde eller riktning i
strömförhållandena i något
vattendrag eller sjö

(x)

Kommer utredas i en dagvattenutredning i
det fortsatta planarbetet.

Förändrade
infiltrationsförhållanden,
avrinning eller
dräneringsmönster (med risk för
översvämningsrisk eller
uttorkning)

x

Planens genomförande innebär en stor
ökning av hårdgjord yta i området. En
dagvattenutredning ska tas fram i fortsatt
planarbete som ska ge förslag på åtgärder
för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Svårighet att lokalt omhänderta
dagvatten

(x)

Kommer utredas i en dagvattenutredning i
det fortsatta planarbetet.

Svårighet att ta hand om
släckvatten

(x)

Kommer utredas i en dagvattenutredning i
det fortsatta planarbetet.

Vattendom krävs

x

Planerad dagvattenhantering medför att
befintliga diken kan komma att behöva
fördjupas och breddas och inom delar
kulverteras eller överbryggas. Befintliga
rinnvägar kommer bevaras och byggnation
över dessa är inte lämplig.
I samband med fördjupning av diken kan
grundvatten komma att ledas bort. Vidare
planeras våtmarksdammar att anläggas. En
del av dessa åtgärder utgör
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken
där tillstånd krävs. Detta kommer utredas
vidare i det fortsatta planarbetet.

Vegetation och djurliv

Kommentar

Betydande förändringar i
antalet/sammansättningen av
arter

(x)

Ska utredas i en fördjupad
artskyddsutredning i det fortsatta planarbetet.

Minskning av unik, sällsynt eller
hotad art

(x)

Ska utredas i en fördjupad
artskyddsutredning i det fortsatta planarbetet.

Införande av ny växtart

x

Införande av ny djurart
Utgöra barriär för djurens
förflyttningsmönster/rörelser

Bekämpning av parkslide i området kommer
att ske i samband med exploateringen

x
x

Viss negativ påverkan eftersom bebyggelse
skär av det tidigare öppna landskapet.
Bevara och skapa spridningskorridoren inom
området.

Skada fortplantningsområden
eller viloplatser för fridlysta djur

(x)

Ska utredas i en fördjupad
artskyddsutredning.

Försämring för överlevnad (tex
födosöksområden)

(x)

Ska utredas i en fördjupad
artskyddsutredning.

Hälsa och säkerhet
Lokalisering inom
skyddsavstånd för störande
verksamhet/farligt gods etc.

Kommentar
x

I planområdets södra delområde löper
Säveån parallellt med Västra stambanan där
strandskydd om 100 meter råder. Föreslagen
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exploatering bedöms ligga utanför
skyddsavståndet. I planområdes norra
delområde kommer föreslagen exploatering
ligga på ett avstånd om 50 meter från
järnvägsmitt. Om järnvägen skulle utökas
med ytterligare spår kommer avståndet att
minska till minst 30 meter. Planerad
markanvändning är acceptabel att placeras
30 meter från farlig godsled om
riskreducerande åtgärder genomförs. Det
säkerställs genom bestämmelser om att
luftintag och utrymning ska ske bort från
järnvägen. En vall mellan kvartersmark och
järnvägsområde anläggs, vilket även gör att
risken för olyckor reduceras.
Den nya sträckningen av E20 gör att den
farliga godstrafiken befinner sig på ett längre
avstånd från de nya verksamheterna och
avståndet bedöms överstiga 150 meter.
I dagsläget är det oklart vilka verksamheter
som kommer etableras inom området, men
föreslagen markanvändning medger för
störande verksamheter. Begränsningar till
befintliga bostäder kan bli nödvändigt.
En samlad riskbedömning ska ske i det
fortsatta planarbetet för att värdera områdets
risker vid exempelvis en olycka och påverkan
på miljön och människors hälsa och
säkerhet.
Ökning av nuvarande ljudnivå

x

Planförslaget innebär en ökning av trafik
jämfört med idag då trafiken är nästintill
obefintlig, därmed en ökning av ljudnivån. Ny
sträckning av E20 har inneburit lägre
bullernivåer intill planområdet. En
bullerutredning i det fortsatta planarbetet ska
tas fram för att utreda trafikökningens
påverkan för befintliga bostäder inom och
intill planområdet. Området bedöms ha goda
förutsättningar för att främja hållbara
transporter genom dess tätortsnära läge och
med en utbyggd infrastruktur gällande
kollektivtrafik och mobilitetslösningar, vilket
kan minska andelen trafik.
Planförslaget medger även till viss del för
störande verksamheter vilket kan medföra
tillkommande verksamhetsbuller.
Planförslaget kan innebära en viss ökning av
buller gällande naturen.

Orsaka nya ljussken som kan
vara störande

x

Den ökade andelen trafik, liksom
uppförandet av ny bebyggelse. Viktigt att
tänka på områdets gestaltning och
reflektioner som kan uppstå. Det kan få en
viss negativ inverkan på befintlig bebyggelse
och för den biologiska mångfalden och
ekosystemfunktionen. Vissa arter är
ljuskänsliga och för deras överlevnad kan det
krävas sammanhängande mörka områden
och korridorer i området. Riktlinjer i linje med
Alingsås ljusguide ska följas i form av ljusets
omfattning i tid och rum och belysningens
karaktär och egenskaper.

Orsaka skuggningar

x

Skuggningar från byggnader kan påverka
vegetationen. Skyddsvärda träd kan
påverkas negativt, dock inte betydande.
Ny bebyggelse anpassas i höjd och avstånd
utifrån dess förhållande intill natur, bostäder
och annan verksamhet.

Risk för utsläpp av miljö- och
hälsofarliga ämnen (tex vid
händelse av olycka)

x

Närheten till järnvägen kan eventuellt
innebära en risk vid olycka gällande
föroreningsspridning av bekämpningsmedel
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och kreosot samt urspårning. Tillräckliga
avstånd och skyddsvall föreslås i planen för
att säkerställa den reducerade effekten.
Beroende på vilken verksamhet och vad som
ska lagras inom kvartersmarken.
Skyddsavstånd till befintliga bostäder ska
säkerställas. En fortsatt riskanalys och
utredning kommer ske i det fortsatta
planarbetet för att förhindra att t,ex
kontaminerat släckvatten och andra
miljöfarliga ämnen sprids till yt- och
grundvatten samt andra känsliga områden.
Transporter
Betydande ökning av
fordonstrafik

Kommentar
x

Ändrade
trafikförhållanden/påverkan på
trafiksituationen utanför området

Planen medger transportalstrande
verksamheter vilket kommer leda till ökning
av fordonstrafik till och från området. Totalt
beräknas strax över 4000 bilresor genereras
av det nya verksamhetsområdet om dagen,
det omfattar såväl personalresor till och från
jobbet, besöksresor och ärenderesor på
lunchrasten samt verksamhetsknuten tung
trafik.
x

En viss påverkan på Bälingemotet och
därmed E20 bedöms ske. Bälingemotet
bedöms dock ha tillräcklig kapacitet för den
trafik som genereras av planförslaget.
Utbyggnaden av området kommer ske i
etapper och under utbyggnaden kan ökad
belastning ske på Stockholmsvägen vid
Bälinge kyrka innan vägdragning över
Domarberget är klart, där den största
andelen trafik till och från området beräknas
att färdas.
Byggnationen av en ny cirkulationsplats
bedöms även påverka rådande
trafikförhållanden. Efter utbyggnationen
bedöms cirkulationsplatsen visserligen
generera en viss hastighetsdämpning jämfört
med idag men kommer samtligt generera ett
jämnare flöde och cirkulationen bedöms ha
tillräcklig kapacitet för att det inte ska uppstå
köbildningar.
Efter utbyggnaden bedöms en
väjningsreglerad fyrvägskorsning vid Bälinge
kyrka ha fullgod kapacitet och det kommer
inte uppstå några köer eller större
förändringar från den trafik som färdas norrut
på Stockholmsvägen idag.

Ökning av antalet
varutransporter

x

Planförslaget medger verksamheter i form av
industri och logiskt med inslag av handel,
kontor och service, vilket kommer innebära
en ökning av varutransporter under dygnets
timmar, främst söderifrån från E20 till
planområdet.

Energi
Ökad användning av icke
förnybar energi

Kommentar
x

x

Planförslaget möjliggör för användning av
förnybar energi.
Beror på vilket avtal som varje verksamhet
tecknar.

Motverkar kommunens
energiplan

x

Planen följer Alingsås energiplan för 20202025.
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Landskapsbild/stadsbild

Kommentar

Försämra värdefull
landskaps/stadsbild

x

Betydande förändring av landskapsbilden
genom anspråk på flack jordbruksmark samt
att delar av bergknallarna försvinner.
Området omfattas inte av
landskapsbildskydd. Landskapsbilden är
redan påverkad genom första
utbyggnadsetappen. Därav är det viktigt att
hänsyn tas till landskapsbilden. För att
minimera påverkan på landskapsbilden
kommer viktiga bergs- och vegetationsridåer
att bevaras och skapas för att visuellt dölja
områdets storskalighet. En terrassering
kommer även ske för att minimera påverkan,
liksom att bebyggelsen anpassas gällande
dess volym och gestaltning. Därav bedöms
planförslaget medföra en viss negativ
påverkan.

Påverkan på (siktlinjer, utblickar,
landmärken etc.)

x

Genom en utbyggnad av planförslaget
kommer siktlinjer att brytas av i ett landskap
som ger långa vyer. Viktiga siktlinjer kommer
dock att bevaras för att ha kvar den
historiska läsbarheten som området bär på
genom anpassning av bebyggelsens
storskalighet.
De högsta partierna av Domarberget
kommer att bevaras och verkar som fortsatt
viktig ridå och landmärke.

Utgöra en barriäreffekt

x

Utbyggnadens storskalighet kommer till viss
del utgöra en barriäreffekt. Områdets
gestaltning är viktig för att minimera den
negativa påverkan på befintliga bostäder
inom och intill området. Anpassning av
byggnadernas volym samt att skapa gröna
spridningskorridorer har varit viktiga för att
minimera barriäreffekten för människor och
djur.

Rekreation, rörligt friluftsliv

Kommentar

Försämra förutsättningarna för
rekreation eller vistelse i natur

x

Kulturminnesvård
Förändra eller skada någon
kulturhistorisk värdefull miljö

Säveåns grönstråk utgör en viktig del av
stadens grönstruktur, i övrigt saknar området
betydande rekreationsvärden. Möjlighet finns
för att förbättra förutsättningarna att utnyttja
Domarberget och tillgängliggöra naturen
genom att skapa kopplingar med hjälp av
anläggning av GC-vägar, natur- och
kulturstigar, utegym och utsiktsplatser i
området. Området bedöms ha ringa
betydelse för friluftslivet.
Kommentar

x

Planerad exploatering har en betydande
inverkan på platsens kulturmiljö och
biologiska kulturarv genom att den historiska
läsbarheten försvåras när viktiga element
försvinner som kulturmiljön ingår i. Att bevara
viktiga siktlinjer, fornlämningar samt
kulturvärdefull bebyggelse så långt som
möjligt har varit utgångspunkten. Det har
även setts värdefullt att lyfta fram den
kulturmiljö som finns med dess fornlämningar
genom anläggning av bland annat natur- och
kulturstigar, utsiktsplatser,
informationsskyltar, vägnamn med koppling
till platsens kulturhistoriska arv, vilket kan ge
en positiv inverkan i en kulturhistorisk miljö
som är relativt anonym.
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Kommer projektet att innebära
påverkan på:

Kommentar

Natura 2000-område

x

Riksintresse för kommunikation

x

Motorväg E20 utgör riksintresse för
kommunikation och andelen trafik som
bedöms öka kommer till viss del påverka
Bälingemotet och därav E20. Bälingemotet
bedöms dock ha tillräcklig kapacitet för att
uppfylla kravet för önskvärd servicenivå.
Planförslaget bedöms till viss del även
påverka Västra stambanan som omfattas av
riksintresset för kommunikation. Ett tillräckligt
avstånd säkerställs i planen för att inte
begränsa en utveckling av järnvägen och
möjligheten för underhålls- och
räddningsarbete.
Planförslaget bedöms ha en ringa påverkan
på riksintresset.

Riksintresse för naturvård

x

Riksintressen för kulturmiljö
Byggnadsminne, fornminne

x
x

Planerad exploatering har en betydande
inverkan på de fornminnen som finns inom
området. De fornminnen som ligger inom
kvartersmark och allmän platsmark GATA
kommer direkt att behöva undersökas
ytterligare och med största sannolikhet
behöva tas bort. Inom allmän platsmark
NATUR skyddas fornminnena och kommer
bevaras.
Planförslaget har som utgångspunkt att
bevara så många fornminnen som möjligt.
Fornminnen som har koppling till Bälinge
kyrkby och som är synliga över mark samt
ligger i områden som erbjuder utblickar
bevaras så långt som möjligt.

Skyddad natur enligt 7 kap MB
(tex natur- eller kulturreservat,
strandskydd, biotop,
vattenskydd, naturminne etc.)

Höga naturvärden (regionalt
eller kommunalt utpekat i tex
naturvårdsprogram)

x

Avstånd till vattendrag med bevarande av
vegetationsridån samt planläggning av
allmän platsmark (NATUR) gör att värdefull
och skyddad natur bevaras i
största möjligaste mån. Dock får den
skyddade naturen i form av biotopskydden
(åkerholmar, odlingsrösen, småvatten) en
betydande negativ påverkan genom
planläggningen då dess sammanhang i
odlingslandskapet bryts och försvinner.
x

Finns några skyddsvärda träd utspridda i
planområdet, främst i områden som har höga
naturvärden. Samtliga skyddsvärda träd
bevaras genom planläggning av allmän
platsmark (NATUR) med respektavstånd till
ny bebyggelse och väganläggningar.
Hänsyn tas till vattendragens kantzoner som
har sammantaget betydelse för den
biologiska mångfalden. Hänsyn i största
möjligaste mån tas även till de skogsbevuxna
åkerholmarna där förhöjda värden för
skyddade arter bedöms finnas.
Planens påverkan gällande de skyddade
arterna kommer att utredas vidare i en
fördjupad artskydssutredning i det fortsatta
planarbetet.

Ekologiskt särskilt känsligt
område (tex utpekat i ÖP)

(x)

Hänsyn tas till Säveån med biflöden och
dess kantzoner genom fortsatt strandskydd.
En viss negativ påverkan på recipienternas
vattenkvalitet finns med föreslagen
markanvändning. Med föreslagna reningsoch fördröjningsåtgärder i planförslaget
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genom rening nära källan och i flera steg
innan vattnet avleds till Säveån och sedan
Mjörn kan generellt en god rening uppnås
som inte påverkar miljökvalitetsnormerna
negativt. Kommer utredas vidare i det
fortsatta planarbetet.
Viktigt rekreationsområde (tex
utpekat i ÖP)

x
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Ej utpekat som något viktigt
rekreationsområde och området används
inte för rekreation och vistelse i natur i någon
större omfattning idag. Planförslaget kan
dock förstärka områdets rekreationsvärde för
verksamma och boende i området genom att
tillgängliggöra naturområdena genom att
skapa kopplingar med hjälp av GC-vägar och
natur- och kulturstigar.
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Slutsats
Planens karaktär

Nej

Kanske

Ja

Planens karaktäristiska egenskaper ställer krav på
MKB

Kommentar
x

Föreslagen tillåten markanvändning
avseende industri kan ha en negativ
påverkan på miljön och människans hälsa
och säkerhet. Detta tillsammans med den
stora andelen hårdgjorda ytor med risk för
föroreningsspridning, ianspråktagande av
jordbruksmark samt ingrepp i en rik
kulturmiljö gör att planen har egenskaper
som kan medföra en betydande
miljöpåverkan.

Planen medger

Kommentar

Industri och logistikverksamheter med inslag av
handel, kontor och service

Detaljplanen kommer påverka områdets natur- och kulturvärden samt eventuellt
påverka människors hälsa och säkerhet genom föreslagen markanvändning.
Separata utredningar för dagvatten och geoteknik ska tas fram samt en
riskanalys. Kulturhistoriska och arkeologiska utredningar har gjorts. En fördjupad
artskyddsutredning är pågående.

Platsen

Nej

Kanske

Ja

Platsens förutsättningar är sådana att MKB krävs

Kommentar
x

Se kommentarer nedan.

Planområdet berörs av

Kommentar

Brukningsvärd jordbruksmark

3 Kap. MB 4 §: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och är en viktig resurs för att säkra dagens och framtidens matproduktion samt för att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden.

Kultur och naturvärden

Planområdet ingår i en rik kulturmiljö med kulturhistorisk värdefull bebyggelse och
fornminnen.
Skyddad natur i form av Säveån med dess kantzoner samt objekt som omfattas
av det generella biotopskyddet.

Potentiell markföroreningsspridning

Området vid Rolfs kulle i områdets norra del intill järnvägen utgör ett
infiltrationsområde för grundvatten, dvs det finns inget tätande marklager (en före
detta grustäkt som utgör en utfyllnadsplats för förorenade massor) som kan hindra
föroreningsspridningen till känslig recipient. Kommunens nödvattentäkt ligger inom
samma grundvattenförekomst.

Påverkan

Nej

Kanske

Har projektet effekter som var för sig är
begränsande men tillsammans kan vara
betydande

Ja

Kommentar
x

Har projektet miljöeffekter som kan skada
människors hälsa, direkt eller indirekt

x

Se kommentarer nedan under ” Miljöns
bärförmåga och människans hälsa och
säkerhet” och ”Vattenkvaliteten”.

Planen innebär påverkan på

Kommentar

Miljöns bärförmåga och människans hälsa och
säkerhet

Ökad andel trafikbuller och ev. verksamhetsbuller, samt etablering av
verksamheter som kan hantera miljö- och hälsofarliga ämnen.

Vattenkvaliteten

Risk för föroreningsspridning till känslig recipient med anledning av ökad andel
hårdgjorda ytor.

Brukningsvärd jordbruksmark

Ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark, vilket innebär att möjligheten
att nyttja området för odling i framtiden försvinner.

Skyddad natur

Finns skyddade och hotade arter i området som kan komma att påverkas av
planerad exploatering. Ianspråktagandet av jordbruksmark påverkar även objekt
som omfattas av det generella biotopskyddet. Även om dessa bevaras i största
mån förlorar objekten sitt sammanhang när jordbruksmarken försvinner.

Kulturmiljö och fornminnen

Förändringar i landskapsbilden och fornlämningar som behöver tas bort för att inte
bli skadade, vilket gör att kulturhistoriska kopplingar bryts och dess sammanhang
förloras.
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Det finns tre alternativa varianter på slutsatser av behovsbedömningar:
1.

Planen bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

2.

Planen bedöms medföra viss miljöpåverkan men inte betydande.

3.

Planen har bedömts medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i Miljöbalken

6 kap 12-12 § varför en miljöbedömning krävs. Miljöbedömningen innebär bland annat att en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer att upprättas i samband med planarbetet.
Ställningstagande

inte medför
betydande
miljöpåverkan

medför viss
påverkan men inte
betydande

medför betydande miljöpåverkan

x

Kommunen bedömer att detaljplanen
Motivering

Syftet med planförslaget är att
tillskapa ett verksamhetsområde för
industri och logistik med inslag av
handel, kontor och service.
Planområdet på cirka 140 hektar är
utpekat som utvecklingsområde för
verksamheter och störande
verksamheter i ÖP. Området ligger
vid Bälingemotet och Västra
stambanan, cirka 5 km nordöst om
Alingsås centrum. Området omfattas
av brukbar jordbruksmark som tas i
anspråk samt kulturvärderika miljöer
och skyddad natur som direkt som
indirekt negativt påverkas av
föreslagen markanvändning.
Landskapsbilden förändras
väsentligt. Samtidigt möjliggör
planförslaget för bevarande av
viktiga bergs- och vegetationsridåer
och områden med värdefulla naturoch kulturmiljöer, vilket bidrar till
ökade möjligheter för rekreation och
kulturellt utbud inom ett område som
idag är otillgängligt i största mån.
Ett fåtal bostäder och verksamheter
är belägna inom planområdet.
Trafiken inom området kommer öka
vilket innebär ökade bullernivåer för
de närliggande bostäderna.
Föreslagen markanvändning medger
för störande och tillståndspliktiga
verksamheter, vilket kan ha en
betydande påverkan på miljön och
människans hälsa och säkerhet.
Planen medför att marken inom
området i stora delar kommer att
hårdgöras och risk för spridning av
markföroreningar finns.
Frågor om dagvatten, geoteknik,
naturvärden samt frågor som berör
miljöns bärighet och människans
hälsa och säkerhet kommer utredas
och eventuella åtgärder läggs fram i
fortsatt planarbete. Med anledning av
att hela planförslagets påverkan inte
har utretts går det inte att utesluta att
planförslaget kommer medföra en
betydande miljöpåverkan.
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Bilaga
Plan och bygglagen (2010:900) Kap 4 § 34

En miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
på grund av att planområdet får tas i anspråk för:
1. ett industriområde,
2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt,
3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. en hamn för fritidsbåtar,
5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. en campingplats,
7. en nöjespark,
8. en djurpark,
9. en spårväg, eller
10. en tunnelbana.
Lag (2021:785).

Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Verksamheter och åtgärder av betydelse för att avgöra planers
och programs miljöpåverkan
1. Verksamheter och åtgärder inom jordbruk, skogsbruk eller
vattenbruk som avser
a) omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden,
b) användning av obrukad mark eller delvis orörda
naturområden för intensivjordbruk,
c) bevattning, markavvattning eller annan vattenförsörjning
inom jordbruket,
d) nyplantering av skog eller avskogning i syfte att ändra
markanvändningen,
e) andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som
anges i 6 §,
f) intensiv fiskodling, eller
g) återvinning av land från havet.
2. Verksamheter och åtgärder inom utvinningsindustrin som
avser
a) andra stenbrott, annan gruvdrift i dagbrott eller annan
torvutvinning än de som omfattas av 6 §,
b) underjordisk gruvdrift,
c) utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i
vattendrag,
d) geotermisk borrning, borrning för lagring av kärnavfall,
borrning efter vatten eller annan djupborrning, eller
e) industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja,
naturgas, malmer eller bituminös skiffer.
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Första stycket d gäller inte borrning för att undersöka
markens bärighet.
3. Verksamheter och åtgärder inom energiproduktion som avser
a) andra anläggningar för produktion av elektricitet, ånga
eller hetvatten än de som omfattas av 6 §,
b) andra anläggningar för transport av gas, ånga eller
hetvatten eller för överföring av elektrisk energi med
luftledningar än de som omfattas av 6 §,
c) lagring av naturgas ovan jord,
d) lagring under jord av brännbara gaser,
e) lagring av fossila bränslen ovan jord,
f) industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol,
g) andra anläggningar för behandling eller lagring av
radioaktivt avfall än de som omfattas av 6 §,
h) anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi,
eller
i) grupper av vindkraftverk.
4. Verksamheter och åtgärder för framställning eller
bearbetning av metaller som avser
a) anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär
eller sekundär smältning), inklusive utrustning för
kontinuerlig gjutning,
b) anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning, genom hammarsmide eller genom anbringande av
skyddsbeläggningar av smält metall,
c) järn- eller stålgjuterier,
d) anläggningar för smältning, inklusive framställning av
legeringsmetaller, av andra icke-järnmetaller än
ädelmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning,
formgjutning eller liknande),
e) anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster
med användning av en elektrolytisk eller kemisk process,
f) tillverkning eller sammansättning av motorfordon eller
tillverkning av fordonsmotorer,
g) skeppsvarv,
h) anläggningar för tillverkning eller reparation av
motordrivna luftfartyg,
i) tillverkning av järnvägsutrustning,
j) formning med användning av sprängmedel, eller
18
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k) rostnings- eller sintringsverk för metalliska malmer.
5. Verksamheter och åtgärder inom mineralindustrin som
avser
a) koksverk (torrdestillation av kol),
b) cementfabriker,
c) andra anläggningar för produktion av asbest eller
tillverkning av asbestbaserade produkter än de som omfattas
av 6 §,
d) anläggningar för produktion av glas eller glasfiber,
e) anläggningar för smältning av mineraler eller för
tillverkning av mineralull, eller
f) tillverkning av takpannor, tegel, eldfast sten, kakel,
stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom
bränning.
6. Verksamheter och åtgärder inom kemisk industri som avser
a) behandling av mellanprodukter eller framställning av
kemikalier,
b) framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska
produkter, färger, lacker, elastomerer eller peroxider, eller
c) anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter
eller kemiska produkter.
7. Verksamheter och åtgärder inom livsmedelsindustrin som
avser
a) framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter,
b) förpackning eller konservering av animaliska eller
vegetabiliska produkter,
c) framställning av mejeriprodukter,
d) bryggning eller maltning,
e) sockervaruindustrier,
f) slakterier,
g) industriell framställning av stärkelse,
h) fiskmjöls- eller fiskoljefabriker, eller
i) sockerfabriker.
8. Verksamheter och åtgärder inom textil-, läder-, trä- eller
pappersindustrin som avser
a) andra industrianläggningar för framställning av papper
eller papp än de som omfattas av 6 §,
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b) anläggningar för färgning av fibrer eller textiler eller
för tvättning, blekning, mercerisering eller annan
förbehandling av fibrer eller textilier,
c) garverier, eller
d) anläggningar för produktion eller bearbetning av
cellulosa.
9. Verksamheter och åtgärder inom gummiindustrin som avser
tillverkning eller behandling av elastomerbaserade produkter.
10. Infrastrukturprojekt som avser
a) anläggning av industriområden,
b) tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum
och parkeringsplatser,
c) byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller
terminaler för kombinerad trafik,
d) anläggning av flygfält,
e) byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar,
inklusive fiskehamnar,
f) anläggning av inre vattenvägar eller anläggningar för
reglering av vattenflöden,
g) dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för
långvarigt bruk,
h) spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar,
hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast
eller i huvudsak används för passagerartransport,
i) byggande av rörledningar för gas eller olja,
j) anläggning av vattenledningar över långa avstånd,
k) kustanläggningar för att bekämpa erosion eller
havsanläggningar i form av vallar, pirer, vågbrytare eller
andra anläggningar för skydd mot havet eller andra
havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras (andra
verksamheter och åtgärder än sådana som avser underhåll eller
återuppbyggnad av anläggningar),
l) system för utvinning av grundvatten eller konstgjord
grundvattenbildning, eller
m) anläggningar för överledning av vatten mellan
avrinningsområden.
Första stycket gäller inte verksamheter och åtgärder som
omfattas av 6 §.
11. Verksamheter och åtgärder för turism eller fritid som
avser
a) skidbackar, skidliftar eller linbanor med tillhörande
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anläggningar,
b) hamnar för fritidsbåtar,
c) hotellkomplex eller fritidsbyar med tillhörande
anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse,
d) permanenta campingplatser, eller
e) temaparker.
12. Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.
13. Provbänkar för motorer, turbiner eller reaktorer.
14. Anläggningar för tillverkning av konstgjorda
mineralfibrer.
15. Verksamheter och åtgärder för avfallshantering som
avser
a) lagring av skrotbilar eller järnskrot,
b) anläggningar för behandling av djurkadaver,
c) anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva
ämnen,
d) andra avloppsreningsverk än de som omfattas av 6 §,
e) deponering av slam från reningsverk, eller
f) andra anläggningar för bortskaffande av avfall än de som
omfattas av 6 §.
Förordning (2018:1461).

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 §

Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen
av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en
betydande miljöpåverkan utgå ifrån
1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen
a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det
gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra
planer eller program medför,
c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för
integreringen av miljöaspekter i övrigt, eller
d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet
eller ändringen,
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets
utmärkande egenskaper,
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4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika
miljöeffekterna,
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,
6. miljöeffekternas omfattning,
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av
allvarliga olyckor eller andra omständigheter,
8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund
av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer,
dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen,
och
9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus
nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 10-13 §§

Att undersöka och besluta om en verksamhet eller åtgärd kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan
10 § Vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet
eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljöbalken ska hänsyn tas till
1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
11 § I fråga om verksamhetens eller åtgärdens utmärkande
egenskaper enligt 10 § 1 ska särskild hänsyn tas till
1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning,
2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter
tillsammans med andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett
tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas,
3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten,
biologisk mångfald, andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt,
4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten
eller åtgärden ger upphov till,
5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden,
6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella
verksamheten eller åtgärden, och
7. risker för människors hälsa.
12 § I fråga om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt 10 § 2
ska särskild hänsyn tas till
1. pågående eller tillåten markanvändning,
2. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli
22

Sida 520 av 607

Checklista - Undersökning av betydande miljöpåverkan

påverkat och deras relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och
förnyelseförmåga i området, och
3. naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det
område som kan antas bli påverkat, med särskild uppmärksamhet
på påverkan som avser
a) ett stort opåverkat område,
b) en våtmark, ett strandområde eller en älvmynning,
c) ett kustområde eller en marin miljö,
d) ett bergs- eller skogsområde,
e) ett betydelsefullt kulturlandskap,
f) ett tätbefolkat område,
g) en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat eller ett
annat område som är skyddat
enligt 7 kap. miljöbalken,
h) ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2-4 kap.
kulturmiljölagen (1988:950), förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen m.m. eller plan- och bygglagen (2010:900),
i) ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet
med Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för
världens kultur- och naturarv, eller
j) ett område där miljökvalitetsnormer inte följs eller riskerar att inte
kunna följas.
13 § I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande
egenskaper enligt 10 § 3 ska särskild hänsyn tas till
1. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet,
2. sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer,
vilken varaktighet eller frekvens de har och hur reversibla de är,
3. hur gränsöverskridande effekterna är,
4. effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra
verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts
och får påbörjas, och
5. möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt.
Vid bedömningen ska hänsyn tas till allmänhetens behov av information.
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Investeringsbidrag gällande
inköp och installation av
robotgräsklippare samt
omdragning/framdragning
av el - Alingsås
Modellflygklubb
16
2022.239 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-13
Christofer Sahlin

Kommunstyrelsen

2022.239 KS

Ansökan om investeringsbidrag från Alingsås
modellflygklubb
Ärendebeskrivning
Alingsås modellflygklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för inköp av
robotgräsklippare, installation samt framdragning av el till gräsklipparen. Ansökan uppgår till
28 tkr vilket motsvarar 50 procent av den totala investeringen. Resterande del avser
föreningen att finansiera med bidrag från Sparbanksstiftelsen alternativt med egna medel.
Förvaltningens yttrande
Inkommen ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt
riktlinjerna framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering
av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget till
att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggningen föreningen hyr eller äger. Därtill
ska anläggningen vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den
totala investeringen bör inte överstiga 50 procent. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som beviljats av kommunstyrelsen.
Alingsås kommuns budget 2022–2024 anger att kommunen ska skapa goda förutsättningar
för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska
också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och
föreningsliv.
Föreningen har varit verksam sedan år 1976 och välkomnar medlemmar i alla åldrar. Riktade
insatser till både ungdomar och seniorer har genomförts under år 2021 och planeras att
genomföras även under år 2022. Alingsås modellflygklubb bedriver sin huvudsakliga
verksamhet på ett 4000 kvadratmeter stort modellflygfält i Rödene som arrenderas av
Alingsås kommun. En förutsättning för att bedriva verksamhet på flygfältet är en välklippt
gräsmatta.
Kommunledningskontoret bedömer att inkommen ansökan om investeringsbidrag ligger i
linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeriktningen i kommunens budget och därför
bör beviljas. Kommunledningskontoret har informerat om gällande riktlinjer för
investeringsbidrag och även om kravet på slutredovisning.
Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 28 tkr. Kommunledningskontoret bedömer att det är hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Alingsås modellflygklubb beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 28 tkr
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Beslutet ska skickas till
Alingsås modellflygklubb, klk-ekonomi

Simon Lindau
Ekonomichef

Christofer Sahlin
Redovisningsekonom

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-16
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Ansökan investeringsbidrag Alingsås Modellflygklubb
Alingsås modellflygklubb har ett modellflygfält om knappt 4000 kvadratmeter i Rödene med
tillhörande liten byssja. Marken arrenderas av Alingsås Kommun. På modellflygfältet bedriver vi vår
huvudsakliga verksamhet under vår/sommar/höst. Under vinterhalvåret brukar vi hyra in oss i olika
idrottshallar i Alingsås för att bedriva inomhusflygning varannan vecka.
Vi har under 2021 och planerar att under 2022, göra riktade satsningar till både ungdomar och
seniorer. Vi har med tacksamt stöd av Sparbanksstiftelsen köpt in skolflygplan för både inom- och
utomhusbruk, dubbel uppsättning av radiokontroller för att säkert kunna ”skola” nya elever samt
dator med modellflygssimulator, allt för att kunna enklare och säkrare kunna hjälpa ungdomar och
nybörjare att komma i gång med hobbyn.
Vi kommer också att under 2022 ha riktade aktiviteter till seniorer, både befintliga medlemmar, men
hoppas även med viss återrekrytering.
En av de största förutsättningarna för att bedriva vår verksamhet på modellflygfältet i Rödene är en
mycket välklippt gräsmatta.
Vår bensindrivna åkgräsklippare har i princip uppnått sin tekniska livslängd och vi behöver se över
hur vi skall kunna sköta flygfältet i framtiden. På grund av ekonomin i klubben har vi också tvingats
avstå extern service på vår gräsklippare under de senaste åren.
För att både minska på den ideella arbetstiden vi behöver lägga på att klippa gräsmattan, samt
minska vår miljöpåverkan, kommer vi att under 2022 försöka investera i en gräsklipparrobot.
Miljö-aspekten av vår hobby är något som vi arbetat med tidigare, redan för ett antal år sedan
investerade vi, med egna medel, i en liten solcells-anläggning som vi använder för att ladda våra eldrivna modellflygplan.
Då gräsytan är relativt stor innebär detta också att vi behöver investera i en robot som klarar denna
yta vilket innebär att investeringen och kostnaderna för densamma blir omfattande för
modellflygklubben.
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Beräknade investeringskostnader:
Inköp av klippare Husqvarna AM450X inkl installation

51,295:-

Omdragning av el i byssjan och uttag för gräsklipparen

5,000:-

Summa

56,295:-

Vi ansöker härmed om investeringsbidrag för inköp av Robotgräsklippare, installation av klipparen
samt omdragning/framdragning av el till klipparen. Kontakta oss gärna för eventuella frågor eller
kompletteringar.

Alingsås 2022-04-20
Alingsås Modellflygklubb

gm Anders Larsson, sekreterare
070-685 03 86, anders@amfk.se
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Alingsås MFK

STADGAR

Stadgar för Alingsås Modellflygklubb tillhörande Sveriges Modellflygförbund

§ 1. Ändamål
Alingsås Modellflygklubb, AMFK, har till uppgift att genom klubbens verksamhetsområde arbeta för
modellflyg sportens utbredning i syfte att samla ungdom till stimulerande och fostrande
fritidssysselsättning i kamratlig miljö.

§2. Firma
Modellflygklubbens firma är Alingsås Modellflygklubb AMFK, och tecknas av Ordförande och kassör
var för sig.

§ 3. Medlemskap
1 mom.
Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar äger rätt att ingå såsom godkänd medlem i AMFK.
2 mom.
Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock icke vid tävling representera mer än
en klubb i samma gren under samma kalenderår, såvida icke övergång registrerats.
3 mom.
Medlemskap kan upphöra genom att medlem bryter mot dessa stadgar eller begär att beviljas
utträde.
4 mom.
Samtliga medlemmar skall tillse att aktuell e-postadress meddelas AMFK:s kassör.

§ 4. Avgifter
Samtliga medlemmar skall till AMFK erlägga avgift, som fastställes vid årsmötet.

§ 5. Möten
1 mom.
AMFK:s beslutande organ är Årsmöte, Allmänt möte samt Styrelsen.
Årsmöte hålles under första kvartalet. Allmänt möte hålles då styrelsen finner det behövligt eller då
minst 1/10 av klubbens medlemmar det påfordrar.
2 mom.
Förslagsrätt och Rösträtt tillkommer varje godkänd medlem.
3 mom.
Yttranderätt tillkommer varje godkänd medlem tillhörande AMFK eller annan klubb tillhörande SMFF.
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Alingsås MFK

STADGAR

4 mom.
Årsmöte samt Allmänt möte är beslutsmässigt då minst fem godkända medlemmar är närvarande
förutsatt att mötets hållande vederbörligen kungjorts.
5 mom.
Årsmötets samt Allmänna mötens hållande skall kungöras via e-post senast 14 dagar före mötets
hållande.
6 mom.
Vid Årsmöte skall följande dagordning följas:
DAGORDNING
1) Mötets öppnande
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Godkännande av dagordning
4) VaI av ordförande för mötet
5) VaI av sekreterare för mötet
6) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7) Verksamhetsberättelse
8) Bokslut
9) Revisionsberättelse
10) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11) Val av ordförande för aktuellt verksamhetsår
12) Val av sekreterare, kassör, fältchef och flygsäkerhetsansvarig för aktuellt
verksamhetsår
13) VaI av en styrelsesuppleant för aktuellt verksamhetsår
14) Val av två revisorer och en suppleant för aktuellt verksamhetsår
15) Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår
16) Förslag från styrelsen och inkomna motioner
17) Övriga frågor
18) Mötets avslutande
7 mom.
Motioner avsedda att tas upp vid Årsmöte eller Allmänt möte skall vara styrelsen tillhanda senast sju
dagar före Årsmötet eller det Allmänna mötets hållande.
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Alingsås MFK
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§ 6. Styrelse
1 mom.
AMFK:s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning under verksamhetsåret, i
överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt vederbörligen fattade beslut.
2 mom.
Styrelsen skall bestå av ordförande eller klubbledare, sekreterare, kassör, fältchef och
flygsäkerhetsansvarig samt de ytterligare antal ledamöter klubbmöte beslutar.
Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. Samma ledamot kan inneha två uppdrag.

§7 Ekonomisk förvaltning
1 mom.
Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet AMFK:s medel.
2 mom.
Firmatecknare, företrädesvis kassören, gör utbetalningar endast på grund av klubbmötets eller
styrelsens beslut.
3 mom.
Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revidering minst en vecka före det klubbmöte
där räkenskaperna skall behandlas.
4 mom.
Räkenskaperna skall vara kalenderårsredovisade.
5 mom.
Två revisorer, jämte en suppleant, väljes samtidigt med styrelsen. Dessa skall revidera räkenskaperna
och före det möte då räkenskaperna skall behandlas, avgiva berättelse med till- eller avstyrkande av
ansvarsfrihet.

§ 8 Upplösning
1 mom.
För att beslut om AMFK:s upplösning skall äga giltighet fordras:
a) att till möte, där frågan om upplösning skall behandlas, skriftlig kallelse tillställes varje medlem
minst en vecka före mötets hållande varvid styrelsen särskilt skall ha angivit att sådan fråga skall
förekomma.
b) att icke fem av klubbens medlemmar röstat emot upplösning.
2 mom.
Vid eventuell upplösning av AMFK tillfaller dess egendom SMFF, eller annan organisation som mötet
beslutar.
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§ 9 Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande klubbmöten, som hålles med
minst två veckors mellanrum.
Beslut om stadgeändring skall delgivas SMFF:s förbundsstyrelse för yttrande.

Alingsås 2019-05-01

Alingsås Modellflygklubb
Styrelsen
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Verksamhetsberättelse Alingsås modellflygklubb 2021
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Peter Johansson
Kassör: Lars Jansson
Sekreterare: Anders Larsson
Fältchef: Johan Jonasson
Suppleant: Jonas Lindqvist

Övriga förtroendeposter
Revisorer: Paul Silow & Magnus Wrang

Viktiga händelser
Hobbymarknad i Sollebrunn:
I september arrangerade Tommy Sjöqvist och Tomas Lindblom en mycket uppskattad hobbymarknad i
Bjärkehallen i Sollebrunn. 83 betalande besökare och många utställare.
Städdag / Årsmöte:
Vår årliga städdag flyttades fram från 1 maj till 23 maj. Vi vältade fältet med mycket gott resultat. Klubben bjöd
alla närvarande på korv med bröd. I och med Covid 19-restriktionerna så hölls även årsmötet denna dag,
utomhus. Alla höll avstånd och klubben erbjöd handsprit till de medverkande.
Modellflygverksamhet:
Utomhusflyg:
Det har varit fullt av flygaktivitet på fältet under 2021. El-flyg, motorflyg, stora och små modeller, t.o.m. linflyg
har förekommit. Vi haft även haft besök av gästflygare från närliggande klubbar.
Tack vare vårt stora fält så har det inte varit några problem att hålla rejält avstånd till varandra och därmed
minska smittspridningen av Covid 19.
Inomhusflyg:
Klubben bjuder sina medlemmar på inomhusflyg varannan vecka under vinterhalvåret i bl.a. Stadsskogshallen.
Stor uppslutning, unga och gamla medlemmar, samt gästflygare från andra klubbar.
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Modellflyg-after work på Stures bowling:
I november anordnades en after work-kväll på Stures bowling i Alingsås. Ett glatt gäng på ca. 15 personer åt,
drack och löste hela världens modellflygbekymmer.
Bidrag till klubben:
Klubben har erhållit ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 20000 kr för att satsa på ungdomar. Inköp av
modellflygsimulator, radiosändare samt skolflygplan har genomförts. Klubben har även av blivit donerade en
dator till modellflygsimulatorn.
Via flygsportförbundet har klubben erhållit ett bidrag på 3000 kr för att aktivera 65+-medlemmar. Tommy och
Tomas har åtagit sig att hålla samman denna aktivitet.
Samverkan:
Styrelsen har deltagit i flertalet utvecklingsmöten tillsammans med Flygsportsförbundet och SISU.
Med hjälp av SISU har klubben inlett ett samarbete med våra grannar Göteborgs Segelflygklubb, något som vi
ser fram emot under flygåret 2022.
Alingsås Mars 2022
Alingsås Modellflygklubb
Styrelsen
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Investeringsbidrag gällande
upprustning av
beachvollybollbanor - VK
Bjärke
17
2022.257 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-13
Christofer Sahlin

Kommunstyrelsen

2022.257 KS

Ansökan om investeringsbidrag från VK Bjärke
Ärendebeskrivning
VK Bjärke har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för att kunna sätta upp
moderna matchstolpar och matchnät på två stycken beachvolleybollplaner. Föreningens
kalkyl för upprustning av Beachvolleybollplanerna uppgår till 54 tkr.
Ansökan till Alingsås kommun avser en tredjedel av kalkylen, resterande medel ska sökas
från Sparbansstiftelsen och Lions club Alingsås.
Förvaltningens yttrande
Inkommen ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt
riktlinjerna framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering
av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget till
att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggningen föreningen hyr eller äger. Därtill
ska anläggningen vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den
totala investeringen bör inte överstiga 50 procent. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som beviljats av kommunstyrelsen.
Alingsås kommuns budget 2022–2024 anger att kommunen ska skapa goda förutsättningar
för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska
också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och
föreningsliv.
I nuläget har VK Bjärke ca 218 stycken medlemmar och ca 140 stycken aktiva som till större
delen består av ungdomar under 18 år. Föreningen har träningsgrupper i alla åldrar, från
treåringar till seniorer och har även ett damlag som spelar i Svenska Volleybollförbundets
division 2. Från och med iordningställandet av det två beachvolleybollplanerna har det bland
annat spelats Beach-SM och arrangerats beachvolleyskola under verksamhetsår 2021.
Kommunledningskontoret bedömer att inkommen ansökan om investeringsbidrag ligger i
linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeriktningen i kommunens budget och därför
bör beviljas. Kommunledningskontoret har informerat om gällande riktlinjer för
investeringsbidrag och även om kravet på slutredovisning.
Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 18 tkr. Kommunledningskontoret bedömer det som hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
VK Bjärke beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 18 tkr.
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Beslutet ska skickas till
VK Bjärke, klk-ekonomi

Simon Lindau
Ekonomichef

Christofer Sahlin
Redovisningsekonom

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-16
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Till Alingsås Kommun!

Som ni vet sedan sen tidigare har vi i några år jobbat målmedvetet från VK Bjärke med att sätta
Volleybollen på kartan i Bjärke. Klubben har idag 210 medlemmar och 130st aktiva som till större
delen består av ungdomar under 18år.
Drivkraften för oss i detta är en stor kärlek till sporten och en övertygelse om att en breddning av
utbudet av idrotter i Bjärke medför att fler kan hitta ”sin” idrott.
Nu tänker vi fortsätt vår satsning med att även få upp intresset för Beachvolleyboll i klubben.
2019 tog vi första steget i vår plan då vi grävde ur gammalt mindre bra sand och sedan fyllde på med
ny sand på båda banorna. Vi gjöt också ned stolpar runt banorna för att montera ett permanent nät
plastat stålnät runt banorna. Vi blev dock stoppade när vi skulle montera näten p.g.a. en konflikt med
en intilliggande pulkabacke. Vi behöll dock de gamla fastgjutna stolparna för matchnäten.
Det vi skall göra är att montera moderna matchstolpar och matchnät som går att ta ner under
vintern. Vi tänker också bygga om stolparna för nätet runt planerna så de går att plocka ned under
vintern och därmed råder ingen konflikt med pulkabacken. Ett nytt plastnät som är lätt att sätta upp
och ta ner säsongsvis kommer också att inköpas.
Klubben äger utrustningen men ej marken där banorna ligger. Marken ägs av Alingsås Kommun.
Vi söker med anledning av ovan ett investeringsbidrag på 18000:- av kommunen till en del av denna
investering enligt bifogad kalkyl.
Med vänliga Hälsningar
VK Bjärke Styrelse

Lars-Ove Larsson
Ordförande

Bil Kostnadskalkyl
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Verksamhetsberättelse för VK Bjärke
Säsongen 2020-21
Ett år av pandemi:
Som början av berättelsen måste man nämna att detta året inte liknade något annat
år, vi stängde ner och omstartade verksamheten flera gånger under säsongen.

Styrelsen:
Styrelsen har under året haft 6 st protokollförda styrelsemöten
En stor fråga man har drivit under säsongen har varit den nya beacharenan borta vid
Tosseberget som man önskar kunna skapa. Det är och kommer bli en lång process
för styrelsen att arbeta igenom detta men man är i dagsläget på god väg.

Medlemmar:
Klubben hade vid verksamhetsårets slut ca. 218 st medlemmar.

Försäljning:
Under säsongen 2020-21 har VK Bjärke sålt klubb-ostar under hösten samt New
Body och Sockgrossisten parallellt under våren. Båda försäljningarna var väldigt
lyckade och det var många som engagerade sig och sålde!

Träningsgrupper:
Under säsongen har det i klubbens regi erbjudits 8 träningar per vecka för våra olika
lag.
På måndag och onsdag kväll har vårt Damlag och Herrlag tränat samtidigt som våra
två träningsgrupper för fyrmannavolley.
KIDS volleygruppen för barn i åldern 6-8 år har tränat på onsdagkvällar.
På lördagar har den fantastiska Volleybompa gruppen för barn i åldern 3-5 år kört
sina pass.
På söndagskvällar har vi även haft en motionsgrupp för både äldre och yngre
spelare!
Totalt är det ca. 140 st ungdomar och barn som har varit i träning under året.

Turneringar/Seriespel
Vårt damlag har spelat i Svenska Volleybollförbundets division 2 serie under
säsongen. Man hann med 4st matcher innan innan Covid-19 satte stopp för vidare
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spel. Efter två segrar och två förluster placerade sig laget i tabellens mitt. Bra första
år i div 2 för tjejerna!
Ungdomarna i fyrmannavolley gruppen som spelar Level 4-7 blev helt utan
turneringar denna säsongen pga Covid. Vi arrangerade en intern turnering under
november månad så de fick testa att spela match.
KIDS volleygruppen som spelar level 1-3 hann med ett sammandrag innan Covid
stängde ner turneringarna. Även de fick möjlighet att spela en intern
träningsturnering under november.
När det gäller VSS för seniorer ställdes hela säsongen in pga Covid.

Fritidsvolley
Under hösten startade klubben tillsammans med skolan och Bjärke SKF upp fritids
volley där fritidsbarn under eftermiddagen fick möjlighet att prova på Kidsvolley
under ledning av tränare från VK Bjärke.

Övriga aktiviteter
2020 års upplaga av Josefs Cup fick tyvärr ställas in.
Den årliga Sommarfesten som brukar hållas vid Gräfsnäs slottsruin fick också
ställas in pga Corona utbrottet. Likaså årets talangläger.
Vi har även arrangerat höstlovsvolley för barn och ungdomar från förskoleklass upp
till årskurs 6. Det blev en riktigt lyckad aktivitet med totalt 39 spelare och 8 ledare.
Klubben har under säsongen 2020/21 även ingått i ett samarbete tillsammans med
det nya gymmet Sollebrunns Fitnesscenter. Samarbetet innebär att klubbens Dam A
får gratis gymkort i gengäld mot marknadsföring av gymmet på klubbens sociala
medier. Övriga medlemmar i klubben får även 20% rabatt på kontanta medlemskap.

Tränarutbildningar
Den 24 oktober arrangerade klubben tillsammans med Västsvenska
Volleybollförbundet en tränarutbildning för tränare i kidsvolley. Kursen hade totalt
10st deltagare och av dessa var 6st från VK Bjärke.

Beach
Under sommaren har det spelats mycket beach på de två planerna vid Tosseberget.
Den årliga sommar beachen har rullat under 8st onsdagskvällar i sommar och den
sammanlagda segraren blev Lars-Ove Larsson!!
Beach-SM blev i år en hårt bantad tävling vilket gjorde att vi endast fick ett deltagare
lag från klubben som spelade, det var Evelina Johansson från damlaget som
spelade tillsammans med Tilda Tovle från Habo.
En stor nyhet för den föregående säsongen var att klubben för första gången
någonsin arrangerade en beachvolleyskola. Det var nästan 50 deltagare och ungefär
10 ledare som under 3 dagar i början av sommarlovet ägnade sig åt massor roliga
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lekar, stafetter och spel i sanden. Vi både tror och hoppas att detta ska bli en populär
tradition.

//Styrelsen
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Upprustning Beachplaner 2.0 2022
Utgifter
Lev
BASE
Allox AB
Ahlsell
Loval lev
Lokal grävfirma

Produkter
Nya matchnät och stolpar
Nytt nät runt banor
Montagematerial
Ombyggnad av staket stolpar
Gräva upp kanter på planen
Summa

Budget
Utfall
36 000 kr
9 000 kr
2 000 kr
2 500 kr
4 500 kr
54 000 kr

komplettera med konstgräs
0 kr

Intäkter
Budget
Utfall
18 000 kr
18 000 kr
18 000 kr

Alingsås Kommun
Sparbanksstiftelsen
Lions

Summa
Över/Underskott

54 000 kr

0 kr

0 kr
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Plan för uppföljning av
privata utförare
18
2022.280 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-13
Lisa Forsaeus

Kommunstyrelsen

2022.280 KS

Plan för uppföljning av privata utförare 2022
Ärendebeskrivning
Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen
är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt
som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunen ska därför kontrollera och följa upp
verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.
Kommunfullmäktige antog den 27 oktober 2021, § 216 ett nytt program för uppföljning av
privata utförare innehållandes mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata
utförare på uppdrag av kommunen. Av programmet framgår också hur uppföljning av mål och
riktlinjer ska ske och hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat
utförare ska tillgodoses. Programmet syftar till att stärka uppföljning och kontroll av privata
utförare och öka allmänhetens insyn i deras verksamhet. Av programmet framgår att varje
nämnd ska utarbeta en plan för när och på vilket sätt uppföljning och kontroll av privata
utförare ska ske under året. Resultat och uppföljning ska redovisas i nämndens
årsredovisning och kommuniceras med invånarna.
Förvaltningens yttrande
Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till medborgarna och utgör en
kontinuerlig verksamhet inom nämndens eller bolagets verksamhetsområde, alternativt att
tjänsterna utnyttjas återkommande med regelbundenhet. Avtal där kommuner avropar
tjänster för enskilda tillfällen omfattas inte.
En vägledning vid identifiering av utförare som ska följas upp inom programmet är att den
verksamhet som riktar sig till medborgarna också i relativt stor utsträckning utvärderas av
medborgarna, det vill säga att leverans av tjänsten inte främst kontrolleras och utvärderas av
en kommunal motpart innan den kommer medborgarna till del. Det är således inte samtliga
avtal som följs upp inom ramen för programmet. För kommungemensamma avtal ansvarar
kommunstyrelsen för att upprätta en plan för, samt följa upp, utförare.
Kommunledningskontoret har därför identifierat följande avtal som föremål för uppföljning:
-

Skolskjuts i form av taxi
Lokalvårdsavtal (städ)
Kostavtal

Av planen framgår vilka aktuella mål och krav som ska följas upp för respektive avtal, hur
och när uppföljning ska ske, vem som ansvarar för den och när återkoppling till
kommunstyrelse, utförare och allmänhet sker. De mål och krav som följs upp för respektive
avtal är sådana som angetts i avtalen.

Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Plan för uppföljning av privata utförare godkänns.

Beslutet ska skickas till
Klk-ekonomi
Kostenheten, BoU

Simon Lindau
Ekonomichef

Lisa Forsaeus
Verksamhetscontroller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-16
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Uppföljning av privata utförare, KS
Måltidsentreprenad
Avtalet omfattar barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Nuvarande
leverantör är Sodexo och avtalet startade fjärde januari 2022. Avtalet omfattar fyra år med förlängningsmöjlighet på 3 år med ett år i taget.
Leverantörens åtagande i stora drag är:
- Bemanning för utförande av uppdraget.
- Produktion och leverans av samtliga beställda måltider.
- Leverans av förrådsvaror/livsmedel efter beställning.
- Skriftlig och muntlig information till Beställarens personal och mottagare om matens innehåll, energinivåer, m.m.
- Instruera Beställarens personal i hanteringen av levererade måltider samt servering av dessa t.ex. portionsstorlek, varmhållning och
uppläggning.
- Följa upp, förebygga och korrigera avvikelser.
- Samverka med Beställaren och tillsammans med Beställaren utveckla och förbättra måltidsverksamheten.
- Ansvara för beställningssystem för uppdraget.
För barn- och ungdomsförvaltningens skolor och förskolor serveras det frukost, lunch och mellanmål alla verksamhets öppna dagar.
För kultur- och utbildningsförvaltningens gymnasium serveras lunch alla verksamhetsöppna dagar.
För vård- och omsorgsförvaltningen serveras alla måltider såsom frukost, lunch, middag samt minst tre mellanmål alla årets dagar, samt lunch
till AFF alla verksamhetsöppna dagar.
Vad ska följas upp?

Hur ska det följas upp?

Frekvens, uppföljning

T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer,
lagstiftning

Minst 1 g/år

Uppföljning av kostavtal, kostenheten ansvarar för uppföljning.
Återkoppling sker till Kommunstyrelsen och allmänhet i samband med årsredovisning. Återkoppling sker till utföraren löpande.
Matråd i förskola, skola f-9,
gymnasiet samt AFF

Möten i olika konstellationer med elever, pedagoger samt deltagare (inom AFF) och
sammanställningar av de utförda mötena per tillfälle för att vidta de åtgärder som behövs
samt omhänderta synpunkter för vidare utveckling t.ex. matsedel, matsalsmiljö mm.
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Tre ggr/år för förskola, skola
och gymnasium samt två
gånger/år för AFF

Brukarträffar inom
äldreomsorgen
Operativa Driftsmöten

Registerkontroll på personal

Träff med brukare på avdelningarna där brukarna kan framföra sina synpunkter och
önskemål kring mat och måltid. Detta sammanställs två gånger per år.
Möte för att hitta verksamhetsnära lösningar.
Mötesforum där vi klargör vems ansvar som är vad mellan Alingsås kommun och
Leverantören.
Inom BoU/KoU så mycket som möjligt och inom äldreomsorgen 75% av lunch och middag
samt 80% av desserten.
Alla menyer ska följa livsmedelsverkets rekommendationer och det som är inskrivet i
avtalet.
Alla de i avtalet angivna menyer ska vara näringsberäknade. Näringsberäkningar lämnas
när det är förändringar i menyn.
Leverantören ska arbeta aktivt med att minska svinnet och för att uppnå målet att nå max
45 gram svinn per måltid. Detta mäts vid svinnmätningar.
Krav finns ställda restaurangchef, kockar, köksmästare, dietkock samt att all personal ska
ha erforderlig kunskap kring specialkost. Leverantören lämnar information till kostenheten
inför nyanställning.
Godkänd registerkontroll måste uppvisas för kostenheten innan personal arbetar i
verksamheten.

Lunchbesök

Besök av kostenheten görs inom alla verksamheter för att se hur måltiderna fungerar.

Provsmakning
Kvalitetsmätning VoO
Kvalitetsmätning förskola,
skola, gymnasium
Statistik
Extern produktion
Prisjustering

Som minst vid samtliga lunchbesök och när det kommer nya maträtter på menyn.
Utgår från Socialstyrelsens enkät, om nöjdheten ligger under genomsnittet för Sverige ska
åtgärdsplan lämnas inom 45 dagar.
Kvalitetsmätning med Skolmat Sveriges matgästenkät redovisas i november och om
enkäterna ej uppnår 65% där svaret är mycket bra eller bra, ska åtgärdsplan genomföras.
Uppföljning av samtliga ställda krav kring statistik.
Att extern produktion följer de ställda krav i avtalet. Genom rapportering av leverantören.
Indexreglering.

Volymreglering

Reglering av volymerna.

Justering av ätandefrekvens

Mätning av ätande frekvens via mätningar samt underlag från frånvaro.

Gränsdragningar
Mat lagat från grunden
Matsedel
Näringsberäkningar
Svinnmätningar
Kompetenskrav på personal
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En gång/avdelning, en gång
per år fördelat på hälften av
avdelningarna per gård på
våren och hälften på hösten.
Var sjätte vecka
En gång/år
En gång/år
Vid menyförändringar tre -fyra
gånger årligen.
Vid menyförändringar tre-fyra
gånger årligen.
Mätning två gånger/år
Löpande vid anställning
Löpande vid anställning
Minst två gånger per år på
skola och äldreboende, en
gång/år i förskola
Minst två gånger per år på
skola och äldreboende, en
ggr/år i förskola
En gång/år
En gång/år
Två gånger/år
En gång/månad
En gång/år
Tre gånger/år för BoU/KoU
samt fyra gånger för VoO
Mätperioder fördelade under
året på förskola, skola, fritids,

gymnasiet. För äldreomsorgen
sammanställs det kvartalsvis
Beställningspeng VoO
Skolmjölkstöd
Option Utveckling
Fel i uppdrag
Fel i uppdrag direkt vite
Förändring i verksamheten
Anställning av social hänsyn
Ekonomi

Underleverantörer

Avdelningarna har eget budgetansvar för frukost och mellanmål som regleras via system
från leverantören.
Årligen inrapportering från leverantör till Jordbruksverket.
5 miljoner årligen för att utveckla efter Alingsås kommuns riktlinjer.
Enheterna skickar in avvikelser i kommunens avvikelsesystem.
Vite enligt avtal.
Förändringar av vikt som påverkar grundavtalet.
Leverantören ska erbjuda sysselsättning för arbetslösa personer som har svårt att
etablera sig på marknaden minst 9 platser.
Att leverantören följer lämnade anbudspriser.
Leverantören ansvarar för att underleverantören följer avtalskraven. Leverantören ansvar
för att meddela Alingsås kommun.
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Månadsvis
En gång/år
Kvartalsvis
Dessa följs upp löpande och
sammanställs månadsvis.
Följer åtgärdstrappan
Löpande under året
En gång/år
Två gånger/år
Två gånger/år
Löpande under året

Lokalvård
Uppdraget om fattar 135 000 kvm städyta, fördelat på fem geografiska distrikt inom Alingsås alla förvaltningar, Fabs AB, Alingsåshem och
Alingsås Energi. Nytt avtal från 1 september 2022 där Samhall fått tre delområden och Förenade service fått två delområden. Avtalet omfattar
fyra år.
Uppdraget omfattar:
• Regelmässig städning – avser i huvudsak daglig städning upp till 240 centimeters höjd
• Storstädning
• Golvvård
• Extra städning
• Höghöjdsstäd – avser ytor över 240 centimeters höjd
• Flyttstäd – i lägenheter och äldreboenden
• Byggstäd
• Uthyrningsstäd – i samband med uthyrning av lokaler på kvällar, helger och lov.
• Saneringsstäd
• Mattvätt på plats

Vad ska följas upp?

Hur ska det följas upp?

Frekvens, uppföljning

T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer,
lagstiftning

Minst 1 g/år

Uppföljning av städavtal, kostenheten ansvarar för uppföljning.
Återkoppling sker till Kommunstyrelsen och allmänhet i samband med årsredovisning. Återkoppling sker till utföraren löpande.

Städkvalitet enligt avtalskrav

Lokalvårdssamordnare gör oförberedda kontroller på alla enheter.

Städkvalitet enligt Insta
Lokalvård ej korrekt utfört
Städkontroller efter utfört
storstäd

Kontroller på enheter där det slumpmässigt bestäms vilka rum/ytor som kontrolleras.
Vid kontroll där städ ej är korrekt utfört ska uppföljning ske enligt avtalet.

Två ggr/år på enheter som ej
har storstäd och en gång på
enheter som har storstäd
Tre ggr/år av leverantören och
en av tre är Alingsås
kommuns lokalvårdssamordnare med
Löpande under året

Städkontroll efter utfört storstäd, höghöjd samt golvvård.

Löpande under året
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Periodiskt underhåll
Inkomna avvikelser kring
utfört städ
Ekonomi
Bilar enligt avtal
Material och varor
Kompetens hos personalen
Registerkontroll av
leverantörens personal
Anställning av social hänsyn
Driftsmöten
Verksamhetsmöten
Underleverantörer
Förändringar i verksamheten
under året

En årsplan ska lämnas av leverantören.
Förvaltningarna lägger in avvikelser när tjänsten ej är utförd korrekt som
Lokalvårdsenheten följer upp.
Att leverantören följer lämnade anbudspriser.
Leverantören lämnar aktuell information kring bilar som används i utförande av tjänsten att
de följer avtalet.
Leverantören lämnar säkerhetsdatablad på samtliga kemikalieprodukter.
Enligt avtal 80% ska ha utbildning enligt CLV+SRY eller PRYL. Arbetsledning enligt
beskrivning i avtalet.
Godkänd registerkontroll måste uppvisas innan personal arbetar i verksamheten.
Leverantören ska erbjuda sysselsättning för arbetslösa personer som har svårt att
etablera sig på marknaden minst 9 platser. Lokalvårdsenheten följer upp på driftsmöten.
Städleverantör och Kommunen har driftsmöten där b.la genomgång av avtalsfrågor,
kvalitetsnivåer, avvikelser behandlas.

Årsplan lämnas en gång/år
kontroll görs löpande när
periodiskt underhåll är utfört
Löpande under året
Två gånger/år
Löpande under året vid
nyinköp
Löpande vid förändring för
godkännande
Löpande under året
Löpande vid nyanställning
Löpande under året

Möte mellan verksamheten och leverantören om dagliga rutiner.
Städleverantören ansvarar för att underleverantören följer avtalskraven.

12 gånger per år
En gång /år eller oftare vid
behov
Löpande under året.

Förändringar som påverkar avtalet i någon form.

Löpande under året
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Skolskjuts med taxi för grundskola och gymnasium
Nuvarande avtal är gällande t.om. 30 juni 2022. Nytt avtal kommer att tecknas och gälla från och med juli 2022. Eftersom det inte är klart vilken
utförare eller vilka exakta punkter som det nya avtalet kommer att innehålla följer nedan en övergripande plan för uppföljning som möjliggör att
fler detaljer kan komma att följas upp vid årsbokslut.
Vad ska följas upp?

Hur ska det följas upp?

Frekvens, uppföljning

T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer,
lagstiftning

Minst 1 g/år

Uppföljning av taxiavtal (nytt fr.om. juli 2022). Kommunledningskontoret ansvarar för uppföljning.
Återkoppling sker till Kommunstyrelsen och allmänhet i samband med årsredovisning. Återkoppling sker till utföraren i samband med kontroll.
Kontroll av förare
Fordon- och bränslekrav
Ekonomi
Kvalitetscertifiering
Miljöledningssystem
Avvikelser
Försäkringar

Registerkontroll, kontroll av uppfyllda utbildningskrav samt behörighetsbevis.
Kontroll av att fordonet och bränsletyp uppfyller de krav som ställts i avtal.
Att leverantören följer lämnade anbudspriser samt att de överensstämmer med turer och
avtal.
Kontroll av att leverantören är certifierad med i avtal angivet kvalitetsledningssystem.
Kontroll av att leverantören är certifierad med i avtal angivet miljöledningssystem.
Rapporterade avvikelser från utförda uppdrag.
Kontroll av att leverantören har erforderliga företagsförsäkringar i enlighet med avtal.
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En gång/år
En gång/år
En gång/år
En gång/år
En gång/år
En gång/år
En gång/år

Infartsskyltar E20
19
2022.263 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-03
Niklas Ehnfors
0322-61 61 27
2022.263 KS

Kommunstyrelsen

Infartsskyltar
Ärendebeskrivning
Ärendet om digitala infartsskyltar togs redan 2011 upp och i 2012 års budget avsattes medel
för ändamålet. Då var det fråga om två infarskyltar av större modell vid infarterna på E20,
samt tre mindre digitala skyltar vid infarterna längs de mindre vägarna vid Kungälvsvägen,
Vänersborgsvägen och Boråsvägen. Eftersom det är många tillstånd och myndigheter
involverade i ärenden som rör byggnation vid vägar har ärendet pågått en längre tid.
Alingsås kommun fick avslag på ansökan av båda skyltarna 2019 både hos Länsstyrelsen
och Trafikverket. Länsstyrelsen avslog ärendet på grund av strandskyddsbestämmelser och
hos Trafikverket på grund av förutsättningarna i trafikmiljön på platsen.
Ärendet om digitala infartsskyltar har återigen aktualiserats. Om ärendet ska fortsätta
beredas finns det ett behov av att ge kommunledningskontoret ett förnyat uppdrag.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret ser fortfarande stora möjligheter med kommunikation som når det
stora antal resenärer som passerar Alingsås varje dag. Alingsås kvaliteter i form av
exempelvis den pittoreska stadskärnan och vackra naturupplevelser ses inte av
förbipasserande, men kan förmedlas på olika sätt med rätt budskap på skärmar i anslutning
till vägbana.
Typer av information som kan vara aktuella:
- Varumärkesbyggande välkomstmeddelanden
- Information om aktuella evenemang
- Krisinformation
Kommunledningskontoret föreslår att uppdraget ska revideras till två digitala skyltar längs
E20, samt 3 mindre analoga skyltar längs de mindre vägarna. Lokaliseringen av skyltarna
bör göras i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Där finns expertis som innebär
att kommunledningskontoret redan från början får stöd i att kunna identifiera platser för
placering av skyltarna som kan accepteras av berörda myndigheter (till exempel
Trafikverket).
Kommunledningskontoret ser behov av att göra en förstudie för de digitala skyltarna
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förstudien ska kunna identifiera två
platser längs E20 som kan vara lämpliga. Förstudien ska även innehålla utformning och
ekonomisk bedömning av investerings- och driftskostnad.
De tre analoga skyltarna ser kommunledningskontoret inget behov av en förstudie, men det
behövs tas fram ett förslag till lokalisering även för de analoga skyltarna.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver administrativ tid. Kostnad för de
analoga skyltarna bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontoret får i fortsatt uppdrag att ta fram förslag till lokalisering för
tre analoga skyltar vid Kungälvsvägen, Vänersborgsvägen och Boråsvägen och att
iordningsställa de analoga skyltarna.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie för två digitala
infartskyltar till E20.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen, kommunikationsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för samhällsplanering och offentlig utemiljö

Cecilia Knutsson
Stabschef

Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
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Förfrågan om markförvärv
del av Bälinge 6:8
20
2022.264 KS

Sida 559 av 607

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-13
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2022.264 KS

Förfrågan om markförvärv del av Bälinge 6:8
Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Etapp 1 av Verksamhetsområde Norr antogs av kommunfullmäktige den 16
juni 2021 § 117 och utbyggnad av allmänna anläggningar har påbörjats. Etapp 2 för
Verksamhetsområde Norr är under planläggning. Den tekniska infrastrukturen behöver
förstärkas både för Etapp 1 och Etapp 2, vilket skapar behov av etablering av ett tekniskt
område i anslutning till Verksamhetsområde Norr. Alingsås Energi Nät AB har inkommit med
en förfrågan om att få förvärva mark i anslutning till kommande verksamhetsområde, för att
säkerställa behovet av teknisk försörjning på kort och lång sikt.
Kommunledningskontorets yttrande
Området omfattar cirka 4300 kvadratmeter och är beläget i utkanten av Verksamhetsområde
Norr. Syftet med förvärvet är att kortsiktigt säkerställa utrymme för etablering av nödvändig
teknisk utrustning i nära anslutning till etableringsområdet. Långsiktigt finns också planer på
att säkerställa plats för ökat framtida energibehov, med en mottagningsstation och
permanent fjärrvärmekulvert till området.
Kommunledningskontoret bedömer att föreslagen plats är lämplig för ändamålet, då det är
beläget i utkanten av verksamhetsområdet, nära Bälinge avfallsstation och järnvägen.
Lokaliseringen möjliggör att området går att nå från två olika håll vid drift. Efter avstämning
med samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer det aktuella markområdet också att föreslås
som teknisk anläggning i detaljplanen för Verksamhetsområde Norr Etapp 2. Då Alingsås
Energi Nät AB är den enda aktören som kan nyttja tänkt fastighet på ändamålsenligt sätt,
finns det skäl att genomföra en försäljning genom direktanvisning.
Ekonomisk bedömning
Kommunen får en intäkt om cirka 645 000 kronor vid en försäljning av den del av fastigheten
Bälinge 6:8 som kommer att beröras av teknisk anläggning.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
Tillväxtchef ges i uppdrag att underteckna köpeavtal för del av Bälinge 6:8

Beslutet ska skickas till
Expl
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Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-18

Bilaga 1: Kartbilaga
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Alingsås Energi Nät AB - Förvärv av mark i anslutning till Norra Etableringsområdet.

Bakgrund
Ett nytt planområde, kallat Verksamhetsområde Norr är under uppförande. Planområdet ligger cirka
fem kilometer utanför stadskärnan och ungefär 600 meter från Stockholmsvägen (gamla E20).
Området skall bebyggas med lokaler, industrier och kontor.
Verksamheterna i området kommer att ha ett behov av Alingsås Energis infrastrukturer i form av el,
fjärrvärme, fjärrkyla och fiber. Området kommer även att ha gatubelysning, som är ytterligare en
infrastruktur som Alingsås Energi äger och förvaltar, för Alingsås kommuns räkning.
Idag är infrastrukturen begränsad i området, vilket skapar behov av etablering av ett tekniskt område
i anslutning till Verksamhetsområde Norr.
Syfte
Syftet med förvärvet av mark är att säkerställa utrymme för etablering av nödvändig teknisk
utrustning i nära anslutning till etableringsområdet. Samt att säkerställa plats för ökat framtida ökat
energibehov, med ytterligare en mottagningsstation och permanent fjärrvärmekulvert till området.
Marken bör vara placerad utanför Etableringsområdet, för att inte ta etableringsmark i anspråk och
att verksamheten inte stör eller påverkar etableringarna.
Effektmål
- Att förvärva mark enligt beskrivning nedan.
Areal ca 4300 m2, belägen på kommunens mark (Bälinge avfallsanläggning)

- Att få tillgång till marken under juli månad, efter genomfört samråd för planen för hela området.
- Att under sensommar/höst möjliggöra iordningställande av marken och att under hösten etablera
en fristående biobränslepanna, kylkompressor samt ny station för elförsörjningen till området.
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Direkttilldelning till Alingsås
Energi Nät AB, del av
Tuvebo 1:45
21
2022.271 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-13
Jesper Sjögren
0322-61 62 11
2022.271 KS

Kommunstyrelsen

Direkttilldelning, del av Tuvebo 1:45
Ärendebeskrivning
Energibehovet ökar i tätorten, som en följd av att Alingsås växer och av den omställning som
sker från fossila drivmedel. Det ökade energibehovet föranleder att Alingsås Energi Nät AB
behöver etablera en ny mottagningsstation från Vattenfalls regionnät, för att även i framtiden
kunna leverera el med hög driftsäkerhet. Alingsås Energi Nät AB har därför inkommit med en
förfrågan om att förvärva mark vid Rothoffskärr inom fastigheten Tuvebo 1:45, för etablering
av stationen. Området är cirka 4 000 m2 stort.
Vattenfall kommer att placera sin inmatningspunkt under deras befintliga 130 kV-ledning,
mellan Rothoffskärr och Lilla Vardsjön. Alingsås Energis mottagningsstation föreslås
placeras cirka 250 meter sydväst om den befintliga gården vid Rothoffskärr, se bifogad
kartbilaga för preliminär avgränsning.
Kommunledningskontorets yttrande
I kommunens riktlinjer för markanvisningar, finns möjlighet till direkttilldelning till ett
kommunalt bolag, om bolaget har ett markbehov och förslaget förser kommunen med en
byggnation till förmån för samhällsnyttan. Att etablera en ny mottagningsstation är av stort
allmänt intresse, då det är en förutsättning för att möta framtidens ökade energibehov och
krav på driftsäkerhet.
Kommunledningskontoret har i sin beredning föreslagit en plats för en framtida
mottagningsstation till Alingsås Energi Nät AB. En etablering av mottagningsstation bedöms
inte ha någon negativ påverkan på en framtida planläggning av Rothoffskärrsområdet.
Platsens förutsättningar ger goda förutsättningar att placera stationen så att det visuella
intrycket blir minimalt.
Kommunledningskontoret bedömer det som lämpligt att direkttilldela del av Tuvebo 1:45, så
att Alingsås Energi nät AB kan ta nästa steg i projekteringsprocessen, genom att söka
förhandsbesked. Efter beviljat förhandsbesked sker avstyckning och formell överlåtelse.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär en intäkt för kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Tillväxtchef ges i uppdrag att underteckna köpehandlingar med Alingsås Energi Nät AB
avseende del av fastigheten Tuvebo 1:45

Bilagor
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Kartbilaga

Beslutet ska skickas till
Expl

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Jesper Sjögren
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-18
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Fritidskort till ungdomar i
Alingsås kommun under
sommarlovet
22
2022.291 KS
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Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2022-04-25

§ 14 2022.181 KS

Förslag till Ungdomsfullmäktige - Fritidskort på sommaren
Ärendebeskrivning
Förslag om att ha gratis fritidskort för ungdomar i Alingsås.
Beslut
Förslaget beviljas med ändringen att fritidskortet ska gälla alla ungdomar i Alingsås kommun
från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet, och skickas till ungdomsrådet för hantering

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida569
1 avav1607

Lägg in log

Gratis kollektivtrafik för ungdomar från årskurs 7 till och med andra årskurs på
gymnasiet för folkbokförda i Alingsås kommun (fritidskort)
Ungdomsfullmäktige har under flera år haft uppe förslaget om gratis fritidskort till
ungdomar i Alingsås kommun under sommaren. Förslaget får alltid bifall i
ungdomsfullmäktige och det kommer flera förslag om samma sak varje möte.
Ungdomsrådet har varit i kontakt med Västtrafik och de hänvisar vidare till kommun och
region som kan ta ärendet vidare. Vi i ungdomsfullmäktige vänder oss därför till er och
hoppas att ni kan ta vårt ärende vidare.
Det finns flera anledningar till att vi vill ha gratis kollektivtrafik under sommaren:
-

Alla har inte råd med att köpa månadskort varje månad för att åka kollektivtrafik,
genom gratis fritidskort får alla ungdomar lika möjlighet att ägna sig åt olika
fritidsaktiviteter under sommaren

-

Pandemin är slut, ungdomar har behov av att ta sig till olika ställen och det finns ett
behov av att uppmuntra till kollektivt åkande igen efter pandemin

-

Skolkorten gäller inte under sommaren

-

Ökar självständigheten, behöver inte vara beroende av skjuts

-

Upptäcka nya miljöer

-

Förbättrar miljön (genom minskat bilåkande)

Ungdomsfullmäktige föreslår därför att:


Samtliga ungdomar i Alingsås kommun från årskurs 7 till och med årskurs 2 på
gymnasiet får ett fritidskort under sommarlovet

Ungdomsfullmäktige i Alingsås kommun

Bilagor:
Beslut från ungdomsfullmäktige, 2022-04-25 § 14
Inskickade förslag om fritidskort till ungdomsfullmäktige den 25 april 2022
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-24
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2022.291 KS

Kommunstyrelsen

Fritidskort till ungdomar i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ungdomsfullmäktige fattade den 25 april 2022, § 14 beslut om ärendet Fritidskort under
sommarlovet för ungdomar i Alingsås. Förslaget beviljades med ändringen att fritidskortet
ska gälla alla ungdomar i Alingsås kommun från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet, och
skickades sedan till ungdomsrådet för hantering. Ungdomsrådet har skickat en skrivelse,
tillsammans med årets samtliga förslag om fritidskort som inkommit till ungdomsfullmäktige
nuvarande år, till kommunfullmäktiges presidium och samtliga gruppledare för partier
representerade i kommunfullmäktige.
Alingsås kommun beslutade den 18 april 2016, § 88 att införa fritidskort under sommaren
2016 för ungdomar som avslutat årskurs 9 i år, var under 20 år och som avslutat gymnasiet
eller gått ut årskurs 3 på gymnasiet och ska återvända för fortsatta gymnasiestudier. Beslut
om återkommande satsning på fritidskort hänsköts till kommande budgetberedningar. Under
2018 till 2020 fick Västra Götalandsregionen statligt stöd för fritidskort till skolungdomar i
regionen som lämnade årskurserna 6–9 (grundskolan, grundsärskolan, specialskolan) eller
år 1 och 2 i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.
Förvaltningens yttrande
Fritidskortet under sommaren har varit mycket uppskattat de år som det har funnits. Förslag
om gratis fritidskort skickas fortsatt in till varje ungdomsfullmäktige.
Ett fritidskort gäller i hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Det gäller dygnet runt
under sommarlovet, och är giltigt mellan 1 juni och 31 augusti. Genom att Alingsås kommun
tillhandahåller fritidskort till skolungdomar boende i Alingsås kommun ges flertalet ungdomar
möjligheten att ta sig på egen hand till såväl jobb som bad och kulturutbud i hela regionen
under sommarlovet. De argument som framförts på ungdomsfullmäktige är bland annat att
alla ungdomar får lika möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter, pandemin är slut och det
finns ett behov av att uppmuntra till kollektivt åkande samt att det är bättre för miljön än att
ungdomarna åker moped eller bil.
De elever som föreslås omfattas av fria fritidskort under sommaren är de som avslutat
årskurs 7 till 9 på högstadiet, de som avslutat årskurs 1 till 2 på gymnasiet och är
folkbokförda i Alingsås kommun, samt elever som kommer att återvända till gymnasiestudier
under höstterminen 2022.
Av kringliggande kommuner erbjuder i dagsläget Göteborgs stad, Mölndal stad och
Herrljunga kommun fritidskort, med något olika målgrupper. Ett flertal andra kommuner inom
Västra Götalandsregionen diskuterar frågan.
Kommunledningskontoret har stämt av praktiska frågor med berörda förvaltningar.
Sommarlovskorten måste beställas senast den 31 maj 2022. Utifrån en brådskande
hantering föreslås att Alingsås kommun beställer från Västtrafik att korten skickas hem till
samtliga ungdomar.
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Ekonomisk bedömning
Kostnaden för att erbjuda ovanstående elever fria busskort 2022 är beräknad till cirka 2 000
tkr. Kommunstyrelsen har i sin budget för innevarande år inga medel avsatta för ändamålet,
men bedömning är att kommunstyrelsen kan bära kostnaderna inom ramen för tilldelad
budget.
Förslaget innebär kostnader i form av administrativ tid för barn- och ungdomsförvaltningen
och kultur- och utbildningsförvaltningen för praktisk hantering av fritidskorten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att beställa fritidskort för sommaren 2022 till:
 Elever som avslutat årskurs 7 till 9 på högstadiet,
 Elever som avslutat årskurs 1 till 2 på gymnasiet och är folkbokförda i
Alingsås kommun
 Elever som kommer återvända till gymnasiestudier hösten 2022.
2. Beslut om eventuellt permanentande av erbjudande om fritidskort för ungdomar
under sommarlov och tillhörande finansiering hänskjuts till budgetberedningen.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden,
ungdomsrådet

Bilagor
Ungdomsfullmäktige 2022-04-25, § 14
Skrivelse från ungdomsfullmäktige

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-24
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Planbesked - del av
Hjälmared 1:10
23
2022.176 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-19
Elisa Johansson
0322-61 64 25
2022.176 KS

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Planbesked del av Hjälmared 1:10
Ärendebeskrivning
En begäran om planbesked har inkommit den 9 mars 2022 och kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planarbete.
Planbegärans syfte är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra för tre flerbostadshus i
tre våningar med totalt 36 lägenheter. Tanken är att komplettera befintligt bostadsbestånd
och öka utbudet för människor som redan bor i Hjälmared och studenter vid folkhögskolan
samt att uppmuntra till ökad inflyttning. Bebyggelsen planeras att utformas och placeras med
respekt för platsens omgivning och i en skala som passar Hjälmared.
Översiktsplanen anger bland annat strandskydd samt vattenskyddsområde. Den belyser
även vikten av att kommunens invånare ska kunna bo kvar i samma ort i livets alla skeden
och därav komplettera det befintliga bostadsutbudet med olika typer av bostäder.
Området omfattas av planprogrammet för Färgens Östra strand vilken bland annat syftar till
att möjliggöra för förtätning och nya mindre områden för bostäder. Det aktuella området
föreslås som ett utbyggnadsområde för bostäder och belyser buller samt trädallén längs med
Hjälmareds allé som aspekter att ta hänsyn till. Området är idag inte detaljplanelagt.
Förvaltningens yttrande
Området ligger cirka 4 kilometer söder om Alingsås stadskärna, mellan sjön Lilla Färgen och
väg 180. Platsen består idag av en grusplan som är belägen vid ett antal villor, en idrottshall
samt Hjälmareds vattenverk. Hjälmareds folkhögskola är lokaliserad söder om den aktuella
platsen, i en miljö som besitter kulturhistoriska värden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens generella bedömning är att den föreslagna bebyggelsen
kan ses bidra till en fortsatt utveckling av Hjälmared genom att komplettera det befintliga
bostadsutbudet i orten. Bostäder i ett kollektivtrafiknära läge bedöms som positivt och i linje
med kommunens översiktsplan. Ett positivt planbesked föreslås därför ges och ett
standardförfarande bedöms som lämpligt för kommande planarbete. Nedan följer aspekter
som lyfts under beredningen av planbeskedsansökan.
Området som ansökan avser omfattas av strandskydd och ett upphävande av detta är en
förutsättning för att kunna upprätta en detaljplan. En prövning av att upphäva strandskyddet
kan göras i detaljplan för ett område om det finns särskilda skäl för det och om intresset av
att ta marken i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Området bedöms vara väl
avskilt från området närmast strandlinjen då marken där emellan redan är utbyggd, därav
ses det vara skäl för prövning av ett upphävande av strandskydd.
Området omfattas även av vattenskyddsområde för att skydda Lilla Färgen som en av
Alingsås huvudvattentäkter och dagvattenhantering samt släckvatten i området ska därav
beaktas. Det bör även skydda den artrika fiskfaunan i Maryd å som är belägen cirka 100
meter från aktuellt område. Dagvattenhanteringen ska ske inom området då det inte omfattas
av verksamhetsområde för dagvatten. Väster om området sträcker sig en biotopskyddad allé.
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Vid ett planarbete ska den tas i beaktning, antingen genom skyddszoner eller ansökan om
biotopsskyddsdispens hos länsstyrelsen.
Kollektivtrafiken har, sett till ortens storlek, ett bra utbud med gångavstånd till busshållplats. I
dagsläget behöver däremot väg 180 korsas för att nå busshållplatsen med linjer i norrgående
riktning. Möjligheter för hur det kan göras mer trafiksäkert kan behöva undersökas i dialog
med Trafikverket i samband med planarbetet.
Eventuella avvikelser som utreds under planarbetet är volymer och utformning av
bebyggelsen där bland annat antal våningar samt materialval studeras närmare för att
anpassas till omkringliggande miljö. Även lösningar för parkering och sophantering som har
undersökts övergripande behöver studeras närmare i ett planarbete.
Utredningar som kan behövas tas fram är en bullerutredning, dagvattenutredning samt
parkeringsutredning. Även en geoteknisk utredning och skyfallsutredning kan behövas samt
möjligheten till en mer trafiksäker busshållplats kan behöva studeras. Ett upphävande av
strandskyddet är en förutsättning för ett genomförande av en detaljplan, därav prövas
lämpligheten och om det finns särskilda skäl för ett upphävande i samband med planarbetet.
Ett planavtal behöver upprättas mellan sökande och samhällsbyggnadsförvaltningen.
En detaljplan bedöms kunna antas under år 2026. En förutsättning för detta är att sökanden
skrivit under ett planavtal om finansiering av planarbetet senast hösten 2024. Med jämna
mellanrum beslutar kommunstyrelsen om en prioritering mellan de olika detaljplanerna. Det
innebär att tidpunkten för antagande av en detaljplan kan komma att justeras.
Ekonomisk bedömning
Planarbetet kommer att finansieras av sökanden vilket regleras i planavtal mellan sökande
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Beredning av planbeskedet bekostas av sökanden
enligt gällande taxa.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
1. Positivt planbesked ges till att inleda ett planläggningsarbete för del av Hjälmared
1:10, där upphävande av strandskydd prövas samt volym och utformning av
bebyggelsen studeras vidare.
2. Planarbetet föreslås att tas fram med standardförfarande.
Beslutet ska skickas till
Planenheten (Plankoordinator och Planarkitekt)
Bilagor
Översiktskarta del av Hjälmared 1:10
Ansökan inkl. bilagor

Hanna Jonsson
Avdelningschef

Elisa Johansson
Planarkitekt

Sida 575 av 607

Hanna Jonsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-19
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Carl-Johan Augustsson
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Aila Hirvonen Bremefors (Arkitekt SAR/MSA)
Handläggande arkitekter Tengbom:
Tyra Wingren Bergman (Arkitekt MSA)
Emmy Linder (Planeringsarkitekt)

INTRODUKTION
Att skapa levande orter och komplettera beﬁntligt bostadsbestånd med närhet till natur och rekreation
framgår som målsättning i styrdokument i kommunen.
I detta förslag har vi gjort en övergripande platsanalys samt tagit fram ett koncept med tillhörande idéskisser
på fastigheten Hjälmared 1:10. Vi vill tillskapa hus som knyter an till beﬁntlig bebyggelse och historia i Hjälmared
samtidigt som de möter nutida krav och behov. Vi vill möjliggöra för ﬂyttkedjor i Hjälmared genom att planera för
ett varierat bostadsbestånd med vackra natursköna utblickar. Det kan både uppmuntra till nyinﬂytt för de som vill
bo nära natur och samtidigt bo i ett underhållsfritt boende eller få de som redan bor i området att stanna genom
att erbjuda en ny typ av boende.
Med denna bilaga till planbeskedsansökan presenterar vi vårt förslag för platsen ifråga och möjligheterna för
området.

INTRODUKTION

Kartunderlag: från Lantmäteriet samt karta.alingsas.se
Avvikelser
Sida 581 -av
607 på skala, fastighetsgränser, höjdkurvor och dylikt kan förekomma. Mått, skalor och avstånd ska ses som ungefärliga.
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PLANBESKEDSANSÖKAN HJÄLMAREDS ALLÉ ALINGSÅS

Det tilltänka området ligger i Hjälmared i södra delen av Alingsås kommun. Hjälmared är en
tätort intill sjön Lilla Färgen i anslutning till länsväg 180 mellan Alingsås och Borås. I Hjälmared
ligger bland annat Hjälmared folkhögskola, Alingsås golfklubb, och ett vattenverk.
Området består av blandad bebyggelse från olika tidsepoker i en varierad stil. Husens
färgsättning i området är också mycket varierande, allt ifrån vitt, beige, grått till mer kulörta
färger så som rött och blått.

Inom en radie om 500 meter ﬁnns fyra busshållplatser där tre olika bussar stannar. Samtidigt
ligger Hjälmared knappt 4 kilometer från centrala Alingsås.

0
Väg 18

Beﬁntliga
villor

Vattenverk

Platsens styrkor är områdets rurala kvaliteter, natur och rekreationsmöjligheter samt
närheten till kollektivtraﬁk. Inom gångavstånd går det att nå sjön Lilla Färgen som både har
småbåtsbryggor och ﬁskemöjligheter. Hjälmared har även nära till större grönområden och
möjlighet till idrottsutövning, både inomhus och utomhus.

SITEN

Idrottsplats
Lilla Färgen

Idrottshall
Beﬁntliga
villor
Flygfoto från Lantmäteriet.

I direkt anslutning till sitens östra sida ligger Hjälmareds idrottshall. En utbyggnad
av idrottshallen har fått beviljat förhandsbesked med bygglov på gång.
Norr- likväl som söder om siten möts man av villor i en till två våningar främst i trä, men även i
tegel. Väster om siten ligger Hjälmareds vattenverk vilken är områdets högsta byggnad.

Bakgrundskarta från karta.alingsas.se, tillagda ikoner, markeringar.

Urval av aktiviteter visas endast.

SYMBOLLEGEND
BUSS HÅLLPLATS

IDROTTSPLATS

VANDRARHEM

VATTENVERK

FOLKHÖGSKOLA

SMÅBÅTSHAMN

FISKE

Idrottshall

Vattenverket - högre solitärbyggnad.

RADIE 500 m

SITE

Omkringliggande villor.

Bild: Google Maps.

PLATSANALYS DET VISUELLA MÖTET & FUNKTIONER

Sida 582 av 607

3/6

PLANBESKEDSANSÖKAN HJÄLMAREDS ALLÉ ALINGSÅS

UTVECKLING AV SITEN - I enlighet med kommunens beskrivna mål
Förslaget planförfrågan bygger på har tagit avstamp i flera av kommunens mål.
Översiktsplanen från 2018 beskriver målet att alla orter och stadsdelar ska innehålla
arbetsplatser, service, kultur- och fritidsaktiviteter och olika bostadstyper. Kommuninvånare
ska under livets alla skeden kunna bo kvar i samma ort eller stadsdel. Utöver det anges det
vara av vikt att kommunen ska ha levande småorter och landsbygd.

I mark- och vattenanvändningskartan (ÖP) pekas en ny cykelväg ut vilken planeras i ett
spann närhet/runt siten. Denna cykelväg kommer göra Hjälmared till en än mer strategiskt
lokaliserad punkt i kommunen att bo i utifrån ett hållbarhetsperspektiv och öka säkerheten
för cykelpendlare till och från Alingsås stad som går att nå på cirka 15 minuter.

Översiktsplanen om...
Strategier för ortsutveckling
”Attraktiv stad och levande orter”
”Stark egen identitet...Den småskaliga bebyggelsen
med närhet till service och handel i en välbevarad
historisk stadskärna och god kollektivtraﬁk ger
kommunen och staden en stark egen identitet.”

Principer för bebyggelse
”I Alingsås ska den som vill kunna bo kvar i samma ort
eller stadsdel i livets alla skeden.”
“Utbyggnadsprincipen för staden och orterna
är att nya bostäder ska komplettera beﬁntligt
bostadsutbud med olika typer av bostäder. En
blandad bebyggelsestruktur är en viktig förutsättning
för integration och kan ge människor möjlighet att bo
kvar i samma område vid ändrad livssituation.”

EN DEL PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Inom siten finns ingen befintlig detaljplan men området har varit aktuell för tidigare
detaljplaneprocess. Kommunen får i en detaljplan upphäva strandskydd för ett område om
det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än
strandskyddsintresset. (4 kap. 17 § PBL). Befintlig mark mellan Lilla Färgen och siten är
utbyggd vilket gör siten väl avskild från området närmast strandlinjen, vilket bedöms vara
skäl för prövning av upphävande av strandskydd.
Marken är idag grusad och bedöms i detta skede inte innefatta några större miljövärden.
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Allén i den nordvästra delen är biotopskyddad. Andra aspekter som behöver tas i beaktning är
bl.a. de ledningsrätter som finns i utkanten av siten. Vidare omfattas även delar av siten av
både primärt och sekundär vattenskyddsområde vilket gör dagvattenhanteringen i området
behöver beaktas.
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BRF ALLÉN - Det naturnära
beLväma boendet.

ANTAL LGH: 36
BTA: ca 2600 kvm
BYA: ca 850 kvm
ANTAL P-PL.: 25
ANTAL CYKELP: 72

Centralt i Hjälmared, med närhet till naturskön
miljö och friluftsaktiviteter finner vi bostadshus
som med hänsyn till landskapet utformats och
med omsorg placerats på platsen. Här erbjuds ett
modernt boende för de som vill bo utanför staden
i en mer rural omgivning, men med den för
platsen unika möjligheten att bo i ett
underhållsfritt boende. Tillskottet av
platTanpassade flerbostadshus utökar utbudet
för bland annat studenter som studerar vid
folkhögskolan men även för människor som vill
kunna bo i Hjälmared under livets alla skeden.
Förslaget är anpassat till Hjälmared genom
välkända byggnadsvolymer med sadeltak,
materialitet och färgsättning. I och med att
Hjälmared består av flertal tidslager anpassas
detta förslag genom att reflektera den mångfald
platsen ger uttryck för. Placeringen av husen ska
både reflektera bebyggelsestrukturen som har
växt fram organiskt utan tydliga mönster, skapa
bra boendegådar och samtidigt värna om
närboende.
Förslaget har även tagit i beaktning viktiga
frågeställningar så som hänsyn till allén som löper
längs med Hjälmareds allé samt
parkeringsplatser och sophantering har
undersökts övergripande. Antal parkeringar som
redovisas har utgått från att boendet ska erbjuda
bilpool samt att mobility management-åtgärder
tillförs i området
(reduktion enl. p-norm). BRF Allén ska vara ett
boende som uppmuntrar till en hållbar livsstil och
förslaget har utformats för att exempelvis rymma
cykelparkering med FWtillhörande MJUFO
verkstadTGVOLUJPO. Dessa frågeställningar
hanteras vidare i processen.

Vinklade huskroppar ger utblickar åt ﬂera håll
2.

Ev spaljé

Öppen cykelförvaring
Miljörum
Bilpool 6p
Öppen cykelförvaring
Utemiljö

FWLPNNBOEF
Uillbyggnad

Idrott

DB

Varierat gavelmotiv mot gata
Idrottshall

Ev. ny förbindelseväg

N

5JMMTLPUUFUJPNS¢EFUCJESBSWJEBSFUJMMFO³LBE
TPDJBMHFNFOTLBQPDITZOFSHJFGGFLUFSNFMMBO
VUCJMEOJOHFOQ¢GPMLI³HTLPMBOPDIOZB
CPFOEFN³KMJHIFUFSJO¡SIFUFO)K¡MNBSFET
GPMLI³HTLPMBCJESBSUJMMBUU³LBBOEFMFOTUVEFOUFS
TPNUBSFYBNFOPDICJESBSQ¢N¢OHBT¡UUUJMMFO
HZOOTBNVUWFDLMJOHJLPNNVOFO
FÖRSLAG KONCEPT

Situationsplan 1:1000
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Vy från infart till området. I bakgrunden syns indrottshallen

Flygperspektiv över området

Inspirationsbilder komplementbyggnader
Miljöhus i trä,
Cykelparkering under
pergola/skärmtak
ribbor

Inspirationsbilder

*Exempelvis solljusförhållanden i bostadshusen behöver studeras vidare.
*Inmätning av alléträd behöver genomföras så att de inte kolliderar med föreslagen fastighetsindelning.
FÖRSLAG PERSPEKTIV OCH REFERENSBILDER
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Referensbilder får ej spridas -från olika källor
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SITUATIONSPLAN Hjälmared allé

Ev spaljé

Öppen
cykelförvaring

Miljörum
Bilpool 6p
Öppen
cykelförvaring
Utemiljö
Ev. tillbyggnad
Utemiljö

20 m

14 m
Idrott

Idrottshall

Ev. ny förbindelseväg
*Träd i allé är ej inmätta och är schematiskt inlagda. Vägar är ungefärliga.
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(NY) motion gällande vänort
i Ukraina - Anita Brodén (L)
(KF 27/4)
24
2022.234 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-04-27

§ 98 2022.234 KS

Motion gällande vänort i Ukraina - Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L) lämnar en motion gällande vänort i Ukraina.
Motionären föreslår följande:
-Alingsås kommun, när läget så tillåter, söker en lämplig Ukrainsk vänort till Alingsås. Syftet
är ömsesidiga kontakter samt genom vänortsetableringen underlätta för civilsamhället och
övriga samhällsaktörer att på olika sätt bidra till återuppbyggnadsinsatser.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida588
1 avav1607

Motion angående vänort i Ukraina
Den 24/2 2022 invaderades Ukraina av Ryssland. Sedan dess har vi via media bevittnat hur städer,
byar och infrastruktur slagits i spillror. Åtskilliga, inte minst civila, har fått sätta livet till och över
fem miljoner människor, mestadels kvinnor och barn, har flytt landet.
Grannländerna, framförallt Polen, har tagit emot de allra flesta. Ett mindre antal har sökt sig till
Sverige. I Alingsås bor för närvarande ca 100 ukrainska flyktingar.
När vapenvila och fred uppnås vidtas ett gigantiskt återuppbyggnadsarbete. Det torde krävas
enorma stödresurser på det mänskliga planet men också stöttning att återstarta viktiga
samhällsfunktioner samt givetvis den materiella återuppbyggnaden.
Vid president Zelinskys videotal för ledamöterna i Sveriges riksdag framförde presidenten bland
annat önskemål om ökade kontakter mellan Ukraina och Sverige. Bl.a togs vänorter som exempel.
Vi bör i vår kommun ta vara på möjligheten att dra vårt strå till stacken för Ukrainas återhämtning.
Det kan bland annat ske, när läget så tillåter, söka en lämplig vänort i Ukraina.
En vänort kan inspirera såväl civilsamhället som företagare att göra olika samlade och efterfrågade
insatser. En invändning mot vänorter är att de kostar skattepengar. Det behöver de inte göra.
Poängen med vänorter är framförallt att det öppnar upp för civilsamhället att hålla kontakt orterna
emellan. Om detta dessutom skulle stimulera kommunens företagare att vilja stödja Alingsås vänort
i Ukraina, eller om kommunal kompetensöverföring kring uppbyggnad av samhällsfunktioner
skulle bli aktuellt vore det givetvis en stor bonus.
Yrkande:
Att Alingsås kommun, när läget så tillåter, söker en lämplig Ukrainsk vänort till Alingsås. Syftet är
ömsesidiga kontakter samt genom vänortsetableringen underlätta för civilsamhället och övriga
samhällsaktörer att på olika sätt bidra till återuppbyggnadsinsatser.
Sollebrunn den 19/4 2022
Anita Brodén, Liberalerna
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(NY) Motion om
förebyggande arbete mot
mäns våld mot kvinnor Martin Lindberg (V)
(KF27/4)
25
2022.247 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-04-27

§ 100 2022.247 KS

Motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor - Martin
Lindberg (V)
Ärendebeskrivning

Martin Lindberg (L) lämnar en motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Motionären föreslår följande:
-En handlingsplan tas fram för kommunens förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
inklusive sexuella trakasserier.
-Planen ska innehålla både insatser med utbildning av kommunens anställda på alla nivåer,
men också utåtriktade insatser mot våra invånare

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

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida591
1 avav1607

Motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld.
Brottsförebyggande rådet (Brå) uppskattar att runt 100 våldtäkter begås varje dag. 98
procent av förövarna är män och killar och våldtäkterna begås framför allt mot kvinnor och
barn. Unga tjejer mellan 16 och 24 år är, enligt Brå och Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF), de som är allra mest utsatta för sexualbrott. Nära 75 procent av
alla unga kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier.
Det är av yttersta vikt att arbeta förebyggande mot våldet, ett arbete som behöver
genomsyra kommunens alla verksamheter. Vi anser att Alingsås kommun behöver göra mer
preventivt arbete mot alla former av våld mot kvinnor och barn. Ett arbete som börjar redan
med de små barnen. En kommun fri från våld behöver ha ett helhetsperspektiv på vilka
normer som förstärker könsmaktsordningen, och befäster destruktiva mansroller. Barn blir
tidigt påverkade av hierarkier där både ålder, klass, kön och funktionsvariation gör sig
märkbara redan i förskolan. Förskolepersonalen behöver få den utbildning och de resurser
som krävs för att arbeta förebyggande mot destruktiva mansnormer och på så sätt
förebygga våld i ett längre perspektiv.
I Brå:s senaste skolundersökning anger nästan 22 procent av tjejerna i nionde klass att de
varit utsatta för sexualbrott under det senaste året. Skolan är den plats där flest unga
drabbas av sexuella trakasserier. Enligt MUCF är risken för att ha utövat våld 4,4 gånger
större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller. Samtidigt vet vi att
mörkertalet vad gäller sexualbrott i skolan är stort. I Sexualbrottsofferutredningens
promemoria (Ju 2004:I) konstateras att ungdomar har bristande kunskaper och
vanföreställningar om sexualitet och sexuallivet samt genusfrågor och jämställdhet. De
ungas okunskap leder bland annat till att många övergrepp aldrig anmäls då den utsatte inte
vet att det den har blivit utsatt för är ett lagbrott. Okunskapen leder även till att många
övergrepp begås utan att förövaren vet att handlingen är kriminell. Det är därför angeläget
att kommunens skolor förser eleverna med kunskap om jämställdhet, medvetandegörande
kring normer, sexuella trakasserier, sexualbrott och andra kränkande handlingar. Det finns
flera lärarhandledningar från exempelvis Brå som går att använda i det arbetet.
Våld mot äldre kvinnor är ett ämne som fått mer fokus de senaste årtiondena, men som
ändå riskerar att förminskas och glömmas bort i arbetet mot våld i nära relationer. Enligt
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) leder bristande kunskap och stereotypa
föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt, till att
många äldre inte blir trodda när de berättar om vad de utsätts för. Vidare har många äldre
kvinnor, jämfört med yngre, socialiserats till att tro att våld utfört av en partner är inget man
bör tala med utomstående om. Detta leder till att många äldre kvinnor inte får det stöd och
den hjälp de hade behövt när de utsätts för våld av en närstående. I en svensk studie
publicerad 2017 vittnade 5,8 procent av de tillfrågade kvinnorna mellan 60 och 74 år att de
blivit utsatta för någon form av våld under det senaste året. Äldre kvinnor utsätts för
försummelse, ekonomiskt utnyttjande, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Kvinnan kan
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ha blivit utsatt för våld av en partner under stor del av sitt vuxna liv, våldet kan ha börjat
efter att kvinnan blivit äldre eller så kan våldet utövas av en ny partner till den äldre kvinnan.
Med bakgrund i denna kunskap anser vi att det är av yttersta vikt att personalen i
kommunens äldreomsorg utbildas, ges resurser och kunskap kring hur våldet mot äldre
kvinnor kan ta sig uttryck. Även äldreomsorgens personal bör utbildas kring könsnormer och
stereotypa föreställningar om kön för att kunna upptäcka och förebygga våld mot äldre
kvinnor.
Vidare är det avgörande att Alingsås tar ett samlat grepp om kommunens alla verksamheter
genom att utarbeta en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor inklusive sexuella
trakasserier samt utbildar samtliga av kommunens anställda i att se, agera och förebygga
mäns våld mot kvinnor inklusive sexuella trakasserier. WHO pekar på att det är avgörande
att ha ett genusperspektiv och ifrågasätta normer för kön i det våldsförebyggande arbetet
för att effektivt nå goda resultat, därför bör handlingsplanen genomsyras av ett
jämställdhets- och normkritiskt perspektiv.

Mot denna bakgrund yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:


att en handlingsplan tas fram för kommunens förebyggande arbete mot mäns våld
mot kvinnor inklusive sexuella trakasserier.



att planen ska innehålla både insatser med utbildning av kommunens anställda på
alla nivåer, men också utåtriktade insatser mot våra invånare

Alingsås, 19 april 2022

Martin Lindberg (V)
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(NY) Motion - Ta initiativ till
en samägd solcellspark Martin Lindberg (V) (KF
27/4)
26
2022.188 KS

Sida 594 av 607

Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-04-27

§ 97 2022.188 KS

Motion - Ta initiativ till en samägd solcellspark - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning

Martin Lindberg (V) lämnar en motion om att ta initiativ till en samägd solcellspark.
Motionären föreslår följande:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna och ta initiativ till en samägd
solcellspark enligt motionens intention och särskilt beakta följande:
-Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och förvaltningar att
köpa och äga andelar i solcellsparken.
-För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds möjlighet till
klimatkompensation genom investeringar i solceller.
-Fältet bör placeras väl synligt till exempel vid väg, järnväg och/eller gångstråk.
-Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och kunskapsförmedling.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida595
1 avav1607

2022-03-20

Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Ta initiativ till en samägd solcellspark

Den gröna omställningen i Alingsås kommun går för långsamt och
kommunen både kan och måste göra mer för att underlätta för företag
och privatpersoner att leva klimatvänligt.
De senaste åren har utvecklingen när det gäller solceller varit närmast
explosiv, både i världen och i Sverige. I Alingsås har allt fler solceller
installerats men fortfarande är det tomt på taken i flertalet privata som
offentliga byggnader.
Genom att ansluta sig till Allmännyttans klimatinitiativ verkar vårt
kommunala bostadsbolag Alingsåshem för en fossilfri allmännytta senast
år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år
2007). Enligt Alingsås Energi är argumenten för att investera i solceller
många, samt att det är bra och hållbart val för miljön.
Med knappt åtta år kvar behöver kommunen öka takten för att vår
verksamhet ska vara ekologisk hållbar. Priset på solceller har fallit,
intresset ökar stadigt och flera kommuner har kommit igång med så
kallade solcellsfält. Vi tycker att förutsättningarna nu finns för att i bred
samverkan bygga en större markbaserad anläggning också i Alingsås.
Vi vill göra det möjligt för både företag och privatpersoner att på ett
enkelt sätt bli delägare i en solcellsanläggning, även de som själva inte
har mark eller ett tak att montera en anläggning på. Därför föreslår vi att
Alingsås kommun tar initiativ till en ekonomisk förening, enligt förebild
från Helsingborg och Kalmar. Se länkarna:
http://solarpark.se https://energirepubliken.se/kalmarsundsol/
Företag och medborgare bör involveras i ett tidigt skede.
Basen för projektet är givetvis att bidra med ett tillskott av hållbart
producerat elenergi, En solcellsanläggning kan med små drifts- och
underhållskostnader förväntas producera under mer än 30 år.
Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta
emot studiebesök. På så sätt kan den bli en kunskapsbank och inspiration
för både alingsåsare och för gäster utifrån. Ytterligare en möjlighet är att
erbjuda våra kommunala skolor i kommunen att besöka och följa
produktionen vid anläggningen, som en del i undervisningen om energi
och miljö.
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Företag och privatpersoner som av olika skäl inte på egen hand kan
investera i egen solenergi ges på detta en möjlighet att bli delägare.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
… att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta undersöka
möjligheterna och ta initiativ till en samägd solcellspark enligt
motionens intention och särskilt beakta följande:
• Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunal bolag och
förvaltningar att köpa och äga andelar i solcellsparken.
• För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna
erbjuds möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i
solceller.
• Fältet bör placeras väl synligt till exempel vid väg, järnväg och/eller
gångstråk.
• Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och
kunskapsförmedling

Martin Lindberg, (V)
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(NY) Motion gällande
leksaksbibliotek i Alingsås
för en socialt och ekologiskt
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-04-27

§ 99 2022.246 KS

Motion gällande leksaksbibliotek i Alingsås för en socialt och ekologiskt
hållbar stad - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning

Martin Lindberg (L) lämnar en motion gällande leksaksbibliotek i Alingsås för en socialt och
ekologiskt hållbar stad.
Motionären föreslår följande:
-Alingsås kommun startar en försöksverksamhet i linje med de Lekotek/Leksaksbibliotek
nämnda ovan och utvärderar verksamheten efter en viss tid med avsikt att utveckla och
sprida den.

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

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida599
1 avav1607

Leksaksbibliotek i Alingsås för en socialt och ekologiskt hållbar stad!
Alingsås kommunfullmäktige antog 2019 en hållbarhetspolicy där fokus ligger på att arbeta i
linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. En del i arbetet med ekologisk
hållbarhet är cirkulär ekonomi och delningsekonomi med syfte att minska vår konsumtion.
En viktig åtgärd vad det gäller social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens
invånare och på så sätt minska segregation.
I Schweiz finns i flera städer sen många år tillbaka så kallade LudotÊques (lekotek). Avsikten
är att bidra till integrationen och sammanhållningen i samhället genom att skapa
meningsfulla mötesplatser for bam och vuxna. Lekoteken har ett jämlikhetsperspektiv då det
ger alla barn, oberoende av socioekonomisk bakgrund, möjligheten att låna hem leksaker i
3-4 veckor. De erbjuder även en plats där barnen kan leka. Lekoteken bidrar till hållbarheten
genom att leksakerna cirkulerar, men även genom att behovet av att köpa egna leksaker
minskar då de kan lånas. Verksamheten bygger på utlåning av leksaker, men på plats finns
även personal som hjälper barnen och stöttar lekandet. Kommunen stödjer verksamheten
genom att köpa in leksaker och tillhandahålla lokaler. Lekoteken erbjuder även
sommaraktiviteter och flyttar då ut verksamheten med leksaker till olika delar staden. I
Alingsås kunde det innebära att lekoteket/leksaksbiblioteket lånar ut leksaker och stöttar
leken på våra populära badplatser, parker och lekplatser.
På närmre håll, i Göteborg, finns ett leksaksbibliotek som drivs av en ideell förening som
verkar för en hållbar utveckling genom att bland annat tillgängliggöra en bred variation av
lekmaterial till barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, för att stimulera barns nyfikenhet
och utveckling. I Göteborg lånas även spädbarnsattiraljer, som bärsjalar, bärselar,
babysitters och babygym, ut. Saker som används under en väldigt begränsad tid, men som är
väldigt dyra. Leksaksbiblioteket i Göteborg besöker även de andra platser i staden för att nå
ut till fler barn och deras föräldrar, genom att fylla sin lådcykel med leksaker. Något som
skulle lämpa sig utmärkt i en liten stad som Alingsås.
Lekoteket/leksaksbiblioteket skulle kunna utvecklas i anknytning till någon av de kommunala
verksamheter eller platser som våra medborgare ofta besöker, t.ex. vårdcentraler, speciellt
BVC, köpcentret Vimpeln eller kanske skateboardplatsen vid Savannen. Verksamheten skulle
också med fördel kunna uppsöka/rotera mellan stadens politiskt eftersatta områden som
Brogården, Noltorp och Stockslycke. Leksaksbibliotek skulle också kunna bli en del i
nybyggnation där man planerar att utveckla den cirkulära ekonomin.
Vi ser att en sådan här verksamhet inte bara skulle bidra till utvecklingen mot en mer hållbar
stad och minska segregationen utan även kunna öka jämlikheten mellan könen genom att
förbättra vissa förutsättningar för kvinnor med barn. Ensamstående kvinnor har generellt
sätt en dålig ekonomi, kvinnor tar ut den största delen av föräldraförsäkringen och ofta
hamnar det på kvinnor att ansvara för barns aktiviteter, kläder, leksaker m.m.

Vänsterpartiet yrkar därför på
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att Alingsås Kommun startar en försöksverksamhet i linje med de
Lekotek/Leksaksbibliotek nämnda ovan och utvärderar verksamheten efter en viss
tid med avsikt att utveckla och sprida den.

Alingsås, 19 april 2022
Martin Lindberg (V)
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(NY) Motion - Klimatarbete
för radikalt minskade
utsläpp av växthusgaser Anna Hansson (MP) (KF
27/4)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-04-27

§ 95 2022.169 KS

Motion - Klimatarbete för radikalt minskade utsläpp av växthusgaser Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning

Anna Hansson (MP) lämnar en motion om klimatarbete för radikalt minskade utsläpp av
växthusgaser
Motionären föreslår följande:
-Alingsås kommun tar fram en klimatbudget för förslag till beslut på kommunfullmäktige.
-Alingsås kommun tar fram en konkret handlingsplan för radikalt minskade utsläpp av
växthusgaser, för förslag till beslut på kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida603
1 avav1607

Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2022-03-09

Klimatarbete för radikalt minskade utsläpp av växthusgaser
Klimatförändringarna eskalerar och behovet av åtgärder ökar för varje dag som går. Trots att det
mycket länge funnits ett starkt vetenskapligt stöd för att klimatförändringarna pågår, med allvarliga
konsekvenser, så vidtas inte åtgärder i rimlig utsträckning.
Klimatkrisen orsakas av utsläpp av växthusgaser såsom metan och koldioxid. Dessa gaser
reflekterar tillbaka jordens värmestrålning och vi får en växthuseffekt med ständigt ökande
medeltemperatur. Den ökande medeltemperaturen leder också till instabilitet och extrema
väderfenomen. Det blir kaos. Problemen drabbar olika lokalt och omfattar till exempel värmeböljor,
torka/vattenbrist, höjd havsnivå, häftiga skyfall, sämre skördar, massdöd hos växter och djur,
osanitära förhållanden, ökad smittspridning, ekonomiska chocker med kraftigt höjda priser, brist på
mat, och förstörd infrastruktur. Den allt mer ökande instabiliteten i klimat och väder bidrar också till
instabilitet i samhällen och demokratin. För en fungerande civilisation behövs ett fungerande
klimat.
För att klimatkrisen ska bromsas behöver radikala åtgärder vidtas för att utsläppen ska minskas. Det
är människans överkonsumtion av jordens resurser som orsakar för stora utsläpp. Några av de
områden med störst effekt på klimatutsläppen är transporter, livsmedel, bostäder, lokaler, och övrig
konsumtion av produkter och tjänster. Förbränning av fossila bränslen och produktion av animaliska
livsmedel är några av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.
En viktig faktor för att klimatförändringarna ska kunna bromsas är att alla länder, regioner, och
organisationer bidrar till den omställning som behövs. Alingsås kommun behöver ta sin del av
ansvaret. Kommunens egna verksamheter, privata aktörer, våra invånare och tillfälliga besökare
bidrar alla till alltför höga utsläpp av växthusgaser, till följd av överkonsumtion. Kommunens
klimatarbete har hitintills inte varit tillräckligt kraftfullt. Klimatarbetet behöver ha högsta prioritet
och hanteras i högsta instans. Det behövs en tydlig målbild och konkreta planer för åtgärder.

Jag yrkar att:
1) Alingsås kommun tar fram en klimatbudget för förslag till beslut på kommunfullmäktige.
2) Alingsås kommun tar fram en konkret handlingsplan för radikalt minskade utsläpp av
växthusgaser, för förslag till beslut på kommunfullmäktige.
Anna Hansson (MP
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(NY) Motion om egen
produktion av biogas - Leif
Hansson (S), Camilla
Stensson (S) och Billy
Westerholm (S) (KF 27/4)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2022-04-27

§ 96 2022.177 KS

Motion om egen produktion av biogas - Leif Hansson (S), Camilla
Stensson (S) och Billy Westerholm (S)
Ärendebeskrivning

Leif Hansson (S), Camilla Stensson (S) och Billy Westerholm (S) lämnar en motion gällande
egen produktion av biogas.
Motionärerna föreslår följande:
-Kommunen skyndsamt utreder förutsättningarna för att starta egen biogasproduktion i
Alingsås
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida606
1 avav1607

Alingsås den 18 mars 2022

Motion om egen produktion av biogas
Samhället sträver efter att frigöra sig från beroendet av fossil energi. Vi
socialdemokrater i Alingsås vill ytterligare satsa på förnyelsebar energi.
Rysslands angreppskrig mot Ukraina befäster behovet av att vara oberoende av
Ryssland som leverantör av energi och i synnerhet gas. Alingsås kan utgöra en
liten men viktig del i detta genom att producera egen biogas.
Det skulle kunna ske i Nolhaga reningsverk och råvaran skulle kunna vara
avloppsslam, biologiskt avfall från hushåll och industrier och kanske även från
jordbruk, livsmedelsindustrin och ridhus.
Vi skulle också slippa transport av bioavfall till andra kommuner.
Den kvarvarande fraktionen i processen återgår i det biologiskas kretsloppet, dvs
på åkrar och odlingar.
När vi nu bygger om Nolhaga reningsverk kan detta vara ett gyllene tillfälle.
Vi föreslår därför att:

kommunen skyndsamt utreder förutsättningarna för att
starta egen biogasproduktion i Alingsås.
Leif Hansson (S) vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnen
Camilla Stensson (S) vice ordförande i Miljöskyddsnämnden
Billy Westerholm (S) vice ordförande i Alingsås Energi
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