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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 på skala, fastighetsgränser, höjdkurvor och dylikt kan förekomma. Mått, skalor och avstånd ska ses som ungefärliga.
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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
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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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Då befintlig bebyggele löper gör siten väl avskild från området närmast strandlinjen, bedöms
det vara skäl för prövning av upphävande av strandskydd.
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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.
14
89
-76
2.2

&OMJHULBQJUMFUDgQ.#G¢STPNT¡STLJMEBTL¡MWJEQS³WOJOHBWFOGS¢HBPN
VQQI¡WBOEF BWFMMFSEJTQFOTGS¢OTUSBOETLZEEFUCFBLUBTFOEBTUPNEFUBLUVFMMBPNS¢EFU FY
VQQGZMMFS G³MKBOEF

HJÄLMARED 1:10>1
,5
70

69,5

69,5

15
82
-25
6.1

70

69,5

70
,5

70

HJÄLMARED 1:95>1

69,5

14
89
-15
97
.1

69

69,5

HJÄLMARED 1:96>1

68,5

,5
67

Skala 1:500

68

69

68
,5

68
70

HJÄLMARED 1:91>1

68
,5

70

9.1
-96
89
14

69

70,5

HJÄLMARED 1:23>1

Karta över vattenskyddsområde från karta.alingsas.se
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Karta över ledningsrätter från Alingsås kommun
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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

Innergård vänder sig mot söder

5S¡EFO¡STDIFNBUJTLUJOMBHEBPDIFKJON¡UUB7¡HBS¡SVOHFG¡SMJHB.

5/6

PLANBESKEDSANSÖKAN HJÄLMAREDS ALLÉ ALINGSÅS

Vy från infart till området. I bakgrunden syns indrottshallen

Inspirationsbilder

Flygperspektiv över området

Inspirationsbilder komplementbyggnader
Miljöhus i trä,
Cykelparkering under
pergola/skärmtak
ribbor

*Exempelvis solljusförhållanden i bostadshusen behöver studeras vidare.
*Inmätning av alléträd behöver genomföras så att de inte kolliderar med föreslagen fastighetsindelning.
FÖRSLAG PERSPEKTIV OCH REFERENSBILDER

Referensbilder får ej spridas -från olika källor
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