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Avslut av Södra Stadsskogen

Sammanfattning
Planområdet ligger söder om Stadsskogsgatan i
Stadsskogen, ca 2,5 km från Alingsås stadskärna och
omfattar huvudsakligen mark som ägs av Alingsås
kommun. Planområdet är ca 69 ha stort och omfattar ett område som idag är kuperad äldre skogsmark.
Planläggning och utbyggnad av etapp 4 och etapp 5
pågår under lång tid. Förutom delarna i Stadsskogen
så kommer mycket planläggning och byggnation att
pågå i andra delar av staden, vilket innebär att behovet av bostäder och andra funktioner inom överskådlig tid kan tillgodoses i andra områden.

Planområdet

Övergripande utredningar gällande naturvärden,
trafik, arkeologi, dagvatten- och skyfall har gjorts
för etapp 4 & 5 samt för Södra Stadsskogen. Utredningarna konstaterar bland annat att området utgör
ett större sammanhanhängande naturområde med
kuperad äldre skogsmark med berg i dagen och i
delar höga naturvärden, samt att byggandet av vägar
inom området huvudsakligen betjänar detsamma
och inte så mycket övriga staden.
Utredningarna har legat som grund för ställningstagandet angående Södra Stadsskogen. Förutsättningarna som råder idag motiverar inte ett ianspråktagande av området i närtid.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2019 §
24, att ta fram ett planprogram för Södra Stadsskogen.
Planprogrammets syfte och målbild var att utreda
möjlig exploatering i Södra Stadsskogen med blandad bostadsbebyggelse och inslag av verksamheter
samt skolor, förskolor, äldreboende och rekreationsytor.
I programmet ingick även lokalisering av Södra Stadskogsgatan, del av Södra länken, eventuell
trafikplats vid E20, samt övrig utbyggnad av infrastruktur.
Målbilden för Södra Stadsskogen var en vacker,
trygg och hållbar stadsdel att bo och verka i. Södra
stadsskogen var tänkt som en naturlig förlängning
av befintlig bebyggelse, där gestaltning och arkitektur ska utvecklas och harmonisera med områdets
karaktär.
Inriktningen för området var att det ska innehålla
varierade upplåtelseformer för bostäder för att bidra
till en social hållbarhet samt tillhandahålla boendeformer som efterfrågas på bostads-marknaden.
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Utmaningar
I planprogrammet för Södra Stadsskogen har utgångspunkten varit att skapa rätt balans mellan exploatering och rekreationsområden. Den övergripande trafikstrukturen ska fungera inom området
och samtidigt kopplas samman med nära liggande
områden.
Samhällsfunktioner, verksamheter samt idrott- och
rekreationsytor behöver placeras på ett bra sätt så att

de fungerar för såväl området och skapar förutsättningar för en levande stadsdel, men också som en
naturlig del av staden.
Planprogrammet och kommande detaljplaner hade
också som uppgift att ta ställning till hur området
kan betjänas av kollektivtrafik samt hur man skapar ett attraktivt nät för gång- och cykeltrafik som
binder samman Stadsskogen med Alingsås centrum
och andra målpunkter så som Lövekulle och Mjörnstranden. Infrastrukturen ska ha en god koppling
till omgivande delar av staden.

Infrastruktur – Södra stadsskogsgatan, del av Södra länken

Slutsatser och förslag
Planprogrammet för södra stadsskogen har studerat
ett mycket stort geografiskt område och försökt
att ta ett helhetsgrepp om området, vilket även
inkluderat ytor på östra sidan E20. De inventeringar
och utredningar som har gjorts har varit mycket
värdefulla och gett ny kunskap om områdets
förutsättningar.
På grund av att så mycket planering pågår både
i Stadsskogen och på andra sidan E20, samt på
Mjörnstranden och i andra delar av staden så är
bedömningen i nuläget att behovet att bygga bostäder
är tillgodosett under en relativt lång tid framöver
vilket gör att behovet av att i närtid planera klart de
mest sydligaste delarna av stadsskogen är mindre än
vad man tidigare tänkt. Inriktningen för planeringen
är också att än större tonvikt läggs på förtätning och
komplettering av redan bebyggda områden, vilket har

sin utgångspunkt i Översiktsplan 2018.

tidigare antagits, utan i första hand blir viktig för
Södra stadsskogen vid en större exploatering.

Förslaget är därför att avsluta Södra stadsskogen som
större utvecklingsområde och fokusera på pågående
detaljplaner istället. Enligt de utredningar som har
gjorts blir inte de tillkommande strukturer som
föreslagits i Södra stadsskogen så avgörande för övrig
stadsutveckling och därför behöver inte området
planeras färdigt de närmaste åren av de skälen heller.
Ett exempel på detta är den sedan länge föreslagna
Södra stadsskogsgatan som enligt trafikutredningar
inte har den betydelse för t ex Mjörnstranden som

Ett läge för en ny vägkoppling under E20 i samma läge
som dagens gång- och cykeltunnel vid Vardsjön har
studerats i arbetet. Denna kommer inte att behövas
i närtid enligt de utredningar som har gjorts, men
det har varit viktigt för den framtida och pågående
planeringen att bestämma ett läge för underfarten.
Denna skulle också på sikt skulle kunna utvecklas
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till en trafikplats med anslutningar till E20.
Med etapp 4 och 5 är det tänkt att utbyggnaden av
Stadsskogen ska avslutas med den nya väganslutningen
mellan Rubingatan och Skogskullegatan som nu
planeras som byggvägg för kommande byggnationer
i området. Mellersta stadsskogsgatan kommer också
att vara viktig på sikt för att frigöra kapacitet på
Stadsskogsgatan vilket är viktigt för bland annat
Mjörnstranden.
I praktiken innebär detta att norra delarna av de
områden som ingick i planprogrammet för Södra
stadsskogen föreslås inkluderas i kommande
detaljplanearbete för etapp 5, och att fokus kommer
att vara på att få till en bra helhet kring de områden
som nu planeras. Som en viktig del av detta är att
planlägga för en ny F9-skola och en ny förskola i
området då behovet av detta är stort.
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