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Förklaring till ändring av detaljplan

En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. En ändring av detaljplan kan omfatta förändring,
borttagande och/eller införande av nya bestämmelser inom den ursprungliga detaljplanens planområde. En
ändring kan också avse ett upphävande av en geografisk del av en detaljplan. Vid ändring av detaljplan görs
ändringar i den ursprungliga planen och de ursprungliga planhandlingarna. När ändringen har vunnit laga
kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller.

Planhandlingar

Den ändring som nu är på granskning är den andra ändringen av den ursprungliga detaljplanen. Planhandlingarna består av denna planbeskrivning som innehåller den ursprungliga planbeskrivningen, upprättad
1991-01-30, beskrivning av ändring nr 1, upprättad 2018-12-17 samt beskrivning av ändring nr 2, upprättad
2021-03-22.
I planhandlingarna ingår också av en plankarta. Övriga handlingar är ”Fastighetsförteckning” och ”Samrådsredogörelse” och ”Granskningsutlåtande”.

Förteckning över ursprunglig detaljplan och
efterföljande ändringar:
- Detaljplan för Alingsås, Eriksberg, DP20, laga kraft 1991-03-05
Syftet med planen var att bidra med mark för kommunens bostadsförsörjning samt att åstadkomma en god
boendemiljö för de 272 lägenheter, inklusive servicebostäder, som möjliggjordes.

- Ändring 1, Bilservice vid Charlottenvägen 25, DP20Ä, laga kraft
2019-01-10
Syftet med ändringen var att möjliggöra byggnation av en biltvätt och skydda natur på mark som i då gällande
plan reglerades som parkering. Planområdet ligger mellan Eriksbergsgatan och Charlottenbergsvägen och utgör
del av fastigheten Stadsskogen 2:133.

- Ändring 2, Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2), DP20Ä2,
upprättad 2021-03-22
Syftet med ändringen är att möjliggöra avstyckning av fastighet Bärnstenen 2 vid Opalgatan 22. De boende i
det befintliga huset önskar kunna stycka av en del av sin fastighet och på denna uppföra ett bostadshus. Ändringen består också av att se över och aktualisera planbestämmelserna för den befintliga fastigheten, så att de
bättre motsvarar dagens behov.

Läshänvisning

Detta dokument är en antagandehandling med ett förslag till ändring av detaljplan nummer 20Ä. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter vinner den laga kraft om ingen överklagar beslutet inom
3 veckor. För information om de förändringar som föreslås, läs avsnittet om Ändring nr 2.
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Planområdet med ändringar. De ljust skuggade fälten visar var DP20 ersatts av nya detaljplaner.
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Planprocessen

Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. En ändring av detaljplan
tas fram enligt standardförfarande.

SAMRÅD

GRANSKNING

Samråd
Samråd för Ändring nr 2 har skett mellan 2020-11-24 och 2020-12-15. Under samrådet har kommunen sänt ändringsförslaget på remiss till bland andra länsstyrelsen,
GRANSKNING kända sakägare
ANTAGANDE
LAGA
KRAFT
lantmäterimyndigheten,
och boende som berörs. Vid
ändring
av
detaljplan görs inte en lämplighetsprövning av hela det ursprungliga planområdet
utan prövningen omfattar enbart den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras
eller tas bort. Synpunkter från samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
Granskning
Granskning av Ändring nr 2 har pågått mellan 2021-03-04 och 2021-03-18. Inför
granskningen har kommunen underrättat dem som berörs av förslaget, till exempel
sakägare,
boende och övriga som harLAGA
yttrat KRAFT
sig under samrådet om förslaget till
ANTAGANDE
ändring av detaljplan.
Synpunkter från granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande.

ANTAGANDE

Antagande och laga kraft
En ändring av detaljplan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har
ej tillgodosedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga ändringen.
LAGA
KRAFT
Därefter
vinner
den laga kraft om den inte överklagas.

Innehållsförteckning
Innehåll detaljplan för Alingsås, Eriksberg DP20
Planens syfte och huvuddrag

s. 1

Förutsättningar och förändringar

Plandata

s. 2

Samråd

Tidigare ställningstaganden 

s. 3

s. 3
s. 14

Innehåll Ändring 1 av detaljplan, Bilservice vid
Charlottenvägen 25, DP20Ä
1. Inledning

s. 2

4. Konsekvenser

s. 6

2. Tidigare ställningstaganden

s. 2

5. Administrativa frågor 

s. 8

3. Förutsättningar och förändringar

s. 3

6. Genomförande 

s. 8

Innehåll Ändring 2 av detaljplan, Bostäder vid Opalgatan
22, DP20Ä2
1. Inledning

s. 33

7. Konsekvenser

s. 42

2. Bebyggelse

s. 34

8. Planbestämmelser

s. 45

3. Gator och trafik

s. 37

9. Tidigare ställningstaganden

s. 46

4. Mark och vatten

s. 38

10. Genomförande

s. 47

5. Teknisk försörjning

s. 39

11. Administrativa frågor

s. 48

6. Risker och störningar på platsen

s. 40

Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Johan Delvert, tfn 0322-61 60 64

Dnr 2017.162 SBN
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Ändring av detaljplan för Alingsås, Bilservice vid Charlottenbergsvägen 25

Ändring nr 1 planbeskrivning 2018-12-17
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1. Inledning
Syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation av en biltvätt och
skydda natur på mark som i gällande plan regleras som parkering.

Planhandlingar

Planhandlingarna är ”Ändring nr 1 av plankarta” samt denna ”Ändring nr
1 planbeskrivning”. Endast ”Ändring nr 1 av plankarta” blir juridiskt
bindande.
Efter samråds- och granskningsskedet upprättas också ett ”Granskningsutlåtande”.

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men
att ändringar görs i planens bestämmelser inom ett särskilt område i
planen.

Läge och areal

Planområdet ligger i Alingsås tätort mellan Eriksbergsgatan och
Charlottenbergsvägen, ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna.
Planområdet är ca 1000 m2 stort och utgör del av fastigheten
Stadsskogen 2:133.

Markägare

Marken ägs idag av Alingsås kommun.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Planuppdraget har tillkommit genom att samhällsbyggnadsnämnden
2016-06-13, § 94, beslutade om ett positivt planbesked för del av fastigheten Stadsskogen 2:133.

Detaljplaner

Gällande detaljplan, DP 20, antogs 1991. Där är området är markerat
som ”Kvartersmark - Parkering” och får ej bebyggas. Genomförandetiden
har gått ut.
När detaljplaneändringen vunnit laga kraft kommer den att ersätta
ovanstående plan i berörd del.

Utsnitt ur gällande detaljplan. Planområdet är markerat med rödstreckad linje.
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Fördjupad översiktsplan

I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) finns inga specifika planer för planområdets framtida användning.

Kommunens
flerårsstrategi

I ”Flerårsstrategi 2017-2019” anges bl.a. följande prioriterade mål:
”I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande” (bl.a. ska
förutsättningarna för företagen förbättras och målet är ett fritt näringsliv
med fler och växande företag).
”I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar
utveckling” (bl.a. måste kommunen och dess invånares miljöpåverkan
minimeras)

Alingsås miljömål

Kommunen har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade
i de tre huvudområdena ”Rik natur”, ”Friskt vatten”, och ”Det goda
samhället”. En biltvätt möjliggör en mer kontrollerad och koncentrerad
verksamhet jämfört med att tvätta bilen på sin egen tomt, vilket är i linje
med flera av miljömålen, bl.a. ”Giftfri miljö”.
3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs idag av en obebyggd markyta. Södra delen består
av en asfalterad parkering om ca 200 m2. Övrig yta består mestadels av
lövskog bestående av mycket björk, och viss undervegetation i form av
gräs och buskar.
Marken är flack, med undantag av den västra delen som utgörs av en
brant sluttning, upp mot Eriksbergsgatan.

Flygfoto över planområdet (rödstreckad linje).
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Illustration av befintlig situation

Illustration av föreslagen verksamhet
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Planområdet sett norrifrån, Charlottenbergsvägen (t.v.) och Eriksbergsgatan (t.h)

Ändring av detaljplan

Majoriteten av planområdet ändras från ”Kvartersmark, Parkering” till
”Kvartersmark, Bilservice”.
Den yta som enligt gällande detaljplan regleras som ”Kvartersmark,
Parkering” är för liten i västlig riktning för att den föreslagna
verksamheten ska kunna inrymmas. För att den ska kunna få plats krävs
det att en remsa om ca 4 m x 27 m ”Allmän plats, Natur” tas i anspråk i
västra delen. Denna förlust av naturmark kompenseras i förslaget genom
att ca 300 m2 befintlig naturmark i planområdets norra del bevaras och
skyddas mot exploatering genom att ändra bestämmelsen
”Kvartersmark, Parkering” i gällande plan, till ”Allmän plats, Natur”.

Trafik

Enligt en trafikmätning genomförd 2011 hade Charlottenbergsvägen på
sträckan förbi planområdet ett fordonsflöde på 770 fordon/dygn med en
medelhastighet på 47,3 km/h.
Med föreslagen verksamhet, framtida utveckling av Södra Stadsskogen,
samt en eventuell ny trafikplats på väg E20, kan Charlottenbergsvägen
få ett generellt ökat fordonsflöde.

Gator

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen
2012-06-20). Bl.a. innehåller planen mål för olika trafikslag, beskrivning
av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder. Ändrad
utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås.
För nu aktuellt planområde anges Charlottenbergsvägen som en
framtida huvudgata för fordonstrafik, för närvarande är aktuell väg
markerad som lokalgata.
I nuläget finns det en gemensam in- och utfart till den befintliga
parkeringsplatsen. Enligt planförslaget ersätts den befintliga in- och
utfarten med två nya in- och utfarter för att kunna lösa trafiken inom
fastigheten. Detta regleras i planen med en bestämmelse om
utfartsförbud och att stängsel ska finnas mellan de två nya in- och
utfarterna. Stängslet syftar till att höja trafiksäkerheten och skapa
trygghet för förbipasserande cyklister och fotgängare.
Längs Charlottenbergsvägen i planområdets östra del går idag en
cykelväg som sträcker sig mellan centrala Alingsås och Västra bodarna.
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Parkering för bilar

Området inrymmer idag en parkering med ca åtta platser som byggdes
av Trafikverket men som ägs av Alingsås kommun. Tanken från början
var att denna parkering skulle vara till för boende i området i samband
med utbyggnaden av Charlottenbergsvägen till Västra Bodarna. Före
utbyggnaden kunde de boende parkera längs med gatan då det var en
återvändsgata.
Kommunen har dock ingen skyldighet att bistå med boendeparkering,
dessa ansvarar varje fastighetsägare för, inom sin fastighet. Därför finns
inget uttalat behov från kommunens sida av att ersätta den parkeringsyta
som går förlorad.

Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. 10 §).

Riksintressen

Väg E20, som är av riksintresse för kommunikationer, ligger ca 40 meter
sydost om planområdet. Dess nuvarande sträckning och eventuella
framtida sträckning väntas dock inte påverkas av planen.

Jordarter och risk för
skred

Kommunens jordartskarta anger att planområdet består av lera, och
enligt en geoteknisk undersökning genomförd 1987 av Kjessler och
Mannerstråle AB, består sluttningen i väst även av berg och morän.
Vid en eventuell schaktning i sluttningen kan åtgärder krävas för att
förhindra skred, exempelvis L-stöd.

Natura 2000

Området ligger inte i närheten av något Natura 2000-område.

Vatten och avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
Längs Charlottenbergsvägen finns kommunalt vatten och avlopp som har
tillräcklig kapacitet för att klara av det ökade flöde till följd av den
föreslagna verksamheten.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt
samt om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient.
Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för
Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås
kommun”). Tekniska nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för
Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Fastighetsägaren är ansvarig för kontroll och skötsel av oljeavskiljare
inom kvartersmark.

El

En transformatorstation som ägs av Alingsås energi finns belägen ca tio
meter norr om planområdet.
4. Konsekvenser

Ekologiska
konsekvenser

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Dock
medför planförslaget att ett antal träd behöver avverkas.
Att tvätta sin bil på en anläggning med kontrollerad spillvattenhantering
istället för på sin egen tomt minskar risken för utsläpp av giftiga ämnen.
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Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Den nya verksamheten antas endast bidra till en marginell ökning av
trafiken då de flesta antas tvätta sin bil på vägen till eller från exempelvis
arbetet.
Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän
trafikökning kan medföra generellt ett tillskott av luftföroreningar i
centrala staden och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet
bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.

Konsekvenser för
närboende

Den föreslagna biltvätten är lokaliserad ca 35 meter från befintliga
enbostadshus, både i sydlig, och i nordvästlig riktning.
Det föreligger risk att den föreslagna verksamheten kommer orsaka
buller för närliggande bostäder, huvudsakligen från högtrycksaggregaten.
Planförslaget innebär att ett antal träd behöver avverkas. Träd som idag
fungerar som en visuell barriär mot E20 för de boende nordväst om
planområdet.

Buller

En bullerutredning har genomförts av Akustikverkstan, senast
uppdaterad 2018-10-09.
Denna bullerutredning visar att Naturvårdsverkets riktvärden för
industribuller vid fasad på bostadshusen i nordväst klaras vid en
etablering av föreslagen verksamhet. Detta förutsatt att verksamhetens
samtliga fasader utom i östlig riktning, är stängda.
Värdena i tabellen nedan är hämtade från utredningen och visar den
förväntade genomsnittliga ljudnivån (ekvivalent) och högsta ljudnivån
nattetid (LFmax) vid fasad på fastigheten Diamanten 4 som är den mest
utsatta fastigheten, lokaliserad närmast väster om planområdet.
Ekv. Dag (kl. 06-18)
Riktvärde: 50 dBA
(lör, sön, helgd: 45 dBA)

Ekv. Kväll (kl. 18-22)
Riktvärde: 45 dBA

Ekv. Natt (kl. 22-06)
Riktvärde: 40 dBA

LFmax 24h
Riktvärde: 55
dBA (natt)

44 dBA

41 dBA

34 dBA

47 dBA

Tabell 1: Resultatet från bullerutredningen, riktvärdet gäller industribuller.

Enligt tabellen klaras riktvärdet under alla tider på dygnet.
De uppmätta värdena för bostadshuset på fastigheten Pistolen 12
närmast i söder är även det under aktuella riktvärden.
I redovisade bullervärden ingår inte trafikbuller från Eriksbergsgatan och
Charlottenbergsvägen.
Öster om planområdet finns en industriverksamhet inom
elektronikutveckling och -tillverkning. Denna verksamhets västra fasad
förväntas påverkas av bullernivåer från biltvätten på mellan 55-65 dBA.
Kartor som redovisar förväntade bullernivåer finns bifogade i slutet av
denna planbeskrivning.
Utredningen har 2018-10-09 kompletterats med en bedömning på hur
avverkningen av träd påverkar E20:s bullerpåverkan på närliggande
bostäder nordväst om planområdet:
Sammanfattningsvis förväntas avverkningen av träd i samband med
byggnation av planerad verksamhet inte resultera i högre ljudnivåer från
trafiken på E20. Eventuella byggnader som uppförs i samband med planerad biltvätt estimeras skärma mer än de träd som behöver avverkas.
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Behovsbedömning
BehovsbedömningStällningstagande

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § för aktuell detaljplan. Kommunen har
bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid
behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen
särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed
bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt
planområde.
5. Administrativa frågor

Genomförandetid

Nu aktuell ändring av detaljplan har en genomförandetid som är fem år
från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2015-01-01 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.

Handläggning

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

Planavgift

Kostnaderna för upprättandet av nu aktuell ändring av detaljplan tas ut
genom planavtal med exploatören.
6. Genomförande

Organisatoriska frågor

Alingsås kommun är huvudman för allmän platsmark.
Huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad och framtida drift och
underhåll av allmän plats.
Alingsås kommun ansvarar för projektering och utförande av samtliga
åtgärder på allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för projektering och utförande av samtliga åtgärder
på kvartersmark.
In- och utfart till området är belägen på allmän plats GATA inom
planområdet.
Detaljplanens genomförande regleras i ett överlåtelseavtal mellan
Alingsås kommun och berörd exploatör. Ett ingånget avtal mellan
Alingsås kommun och berörd exploatör ska föreligga innan detaljplanen
antas.

Fastighetsrättsliga frågor Allmän platsmark inom planområdet kommer fortsättningsvis att tillhöra
Stadsskogen 2:133, och bestå av allmän plats NATUR och allmän plats
GATA.
Kvartersmark inom planområdet ska avstyckas från Stadsskogen 2:133.
Berörda fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsföreteckningen.
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Alingsås kommun ansvar för ansökan om fastighetsbildningsåtgärder.
Ekonomiska frågor

Kostnaden för kommunens arbete med detaljplanen regleras i ett separat
planavtal som upprättats mellan Alingsås kommun och berörd exploatör.
Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp debiteras enligt gällande
VA-taxa.
Utbyggnad av anläggning för in-och utfart projekteras och genomförs av
Alingsås kommun och bekostas i sin helhet av berörd exploatör.
Inom planområdet finns en lyktstolpe som är belägen inom
användningen ”allmän plats – gata”, och tillhör Alingsås Energi Nät. För
att kunna genomföra detaljplanen med anläggning av in- och utfart
behöver eventuellt lyktstolpen flyttas. En överenskommelse som reglerar
detta bör därför träffas mellan Alingsås kommun och Alingsås Energi Nät
i samband med projekteringen. Kostnaden belastar berörd exploatör.
Alingsås kommun erhåller intäkter genom försäljning av kvartersmark.
Kostnader för lantmäteriförrättning bekostas av berörd exploatör.

Tekniska frågor

Berörd fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Alingsås Energi Nät, samt övriga berörda nätägare ska kontaktas i god
tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar.
Transformatorstation finns belägen norr om planområdet.
Förslaget till genomförande har tagits fram i samråd med
exploateringsavdelningen.
Utredningar som genomförts:
-

Bullerutredning, Akustikverkstan, 2018-02-15 (Uppdaterad 201803-03, 2018-05-23, 2018-08-02, samt 2018-10-09)

-

Fastighetsförteckning, Lantmäteriet, 2018-04-18

Planavdelningen

Johan Delvert
Planarkitekt

Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovschef
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Ändring nr 2 av planbeskrivning
1. Inledning
Planändringens syfte

Syftet med ändring nr 2 är att möjliggöra en delning av fastigheten Bärnstenen 2. De boende i det befintliga
huset önskar kunna stycka av en del av sin fastighet och på denna uppföra ett bostadshus. Ändringen består
också av att se över och aktualisera planbestämmelserna för den befintliga fastigheten, så att de bättre motsvarar dagens behov. Ändringen bedöms vara förenlig med syftet i gällande plan.

Uppdrag

Beslut om positivt planbesked togs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-16.

Gällande detaljplan

Denna nu aktuella ändring görs av detaljplan Alingsås, Eriksberg, DP20, som vann laga kraft 1991-03-05. Den
gällande planen för området anger bostadsändamål, friliggande bostäder i en våning med en maxhöjd på 5,6 m.
Största byggnadsarea per fastighet får uppgå till 170 kvm eller en femtedel av tomts yta, dock högst 230 kvm.
Inom tillåten byggnadsarea får en huvudbyggnad samt en gårdsbyggnad för garage och förråd uppföras. Högst
en bostadslägenhet per fastighet tillåts. Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Byggnad ska placeras minst 4,5 m från
gräns mot grannfastighet. Uthus får dock placeras närmare grannfastighet efter grannens medgivande.
Genomförandetiden har gått ut för gällande detaljplan.
För området gäller även en fastighetsplan, ”Förslag till fastighetsplan för kvarteren Ametisten, Diamanten samt
del av Bärnstenen, Opalen och Safiren”, som vann laga kraft 1991-09-18.

Ur illustrationskarta från DP20 från 1991		

Ur fastighetsplanen från 1991

Planområde

Planområdet är beläget ca 2 km sydväst om Alingsås centrum, strax intill E20. Den ursprungliga detaljplanens
avgränsning mot norr sammanfaller med Hedvigsbergsvägen och i öster med kvarteren längs E20. I sydväst
begränsas planområdet av en kraftledningszon. Fastigheten som nu berörs av ändringen av detaljplanen ligger i
planområdets nordvästra hörn, mellan Opalgatan och Hedvigsbergsvägen.
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Bostadshus Opalgatan 22 					

Tänkt avstyckningsdel

2. Bebyggelse
Bakgrund

Ägaren till fastigheten Bärnstenen 2 har 2016-05-16 fått positivt planbesked för ändring av befintlig detaljplan. Syftet är att kunna göra en avstyckning och sedan bygga en bostad på den avstyckade delen. Eftersom
den yta som avses styckas av är mindre än 800 kvm, som är minsta fastighetsstorlek i gällande detaljplan,
behövs en ändring av detaljplanen.
Området består av friliggande småhus samt flerbostadshus med villakaraktär. Fastigheten Bärnstenen 2 har
en yta på 2468 kvm och bedöms därför vara lämplig att dela i två fastigheter. Den del som ska styckas av är av
naturtomtskaraktär. Området är planerat med goda kommunikationer. Närmaste busshållplatser är Charlottenbergsvägen och Hedvigsbergsvägen.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten ”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås
stad, utom stadskärnan”. Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig kulturhistorisk miljö.
Ingen av fastigheterna inom planområdet finns heller med på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt
värde som inte inventerats. Det befintliga bostadshuset är dock byggt 1899, och byggnader tillkomna före
1920-talets bebyggelseexpansion utgör idag en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd. Sådana
byggnader bör därför betraktas som särskilt värdefulla om man inte kan motivera varför de inte ska anses vara
det. Ändringen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.
De tre befintliga byggnaderna bildar en gårdsmiljö vilket innebär att komplementbyggnaden längst åt
öster inte bör ingå i den nya tomten. Den gamla landsvägen som hade sin sträckning mellan de befintliga
bostadshusen och vidare åt Kullingsberg har i den ursprungliga plankartan markerats som ”gångstig (gamla
landsvägen)” söder om Opalgatan vidare söderut mot Bryngeskog.

Ändring

Ändringen av detaljplanen går ut på att ändra fastighetsindelningsbestämmelserna, så att en fastighet mindre
än 800 kvm kan styckas av. Efter avstyckning är avsikten att uppföra ett bostadshus. Ändringen medför att
delar av befintlig naturmark på fastigheten blir hårdgjorda ytor. På platsen växer idag blandade lövträd, till
exempel ek, lönn och bok.
Ändringen består också av att se över och aktualisera planbestämmelserna för den befintliga fastigheten, så att
de bättre motsvarar dagens behov.
De föreslagna ändringarna beskrivs på nästa sida, samt under ”Förklaring av planbestämmelser” på s. 45-46.
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Ändring av plankartan
Egenskapsbestämmelser som införs för det nya egenskapsområdet (den del som avses styckas av):
• e2170, för att reglera största sammanlagda byggnadsarea till 170 kvadratmeter
• e6, för att endast tillåta en bostad
• e7600, för att minska den minsta tillåtna fastighetsstorleken från 800 till 600 kvadratmeter
• Nockhöjden +105 meter över nollplanet (0 meter över havet) som reglerar den högsta delen på den
tillkommande huvudbyggnadens takkonstruktion. Detta gör att den tillkommande byggnaden kan få
en nockhöjd på mellan 7 och 8 meter, vilket bedöms vara lämpligt med tanke på omgivande bebyggelse.
Komplementbyggnad, till exempel garage, får vara högst +101 meter över nollplanet i sin takkonstruktions
högsta punkt. Detta gör att komplementbyggnaden kan få en nockhöjd på mellan 3 och 4 meter.
• f1, för att kunna uppföra den nya bostaden under nuvarande och framtida trafikbuller från Hedvigsbergsvägen, genom att minst hälften av bostadsrummen måste vara mot en ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA
Förändringar avseende prickmark (där bebyggelse ej får uppföras):
• f 2 införs för att möjliggöra uppförande av bullerskärm längs Hedvigsbergsvägen, (observera att detta inte
är ett krav för att genomföra annan byggnation så som nya bostäder)
• Prickmarken minskas till en remsa på ca 1,5 meter från användningsgränsen längs Hedvigsbergsvägen, för
att möjliggöra en placering av tillkommande bostadshus närmare Hedvigsbergsvägen, och till 4,5 meter
längs fastighetsgränsen mot Bärnstenen 3 (från som mest över 7 meter).
Ändring av egenskapsbestämmelser för den befintliga bebyggelsen:
• e2340 införs istället för e4, för att öka den sammanlagda tillåtna byggnadsarean från 230 till 340 kvadratmeter, varav högst 240 kvadratmeter i bostadshus
• Nockhöjden 7,0 meter över medelmarknivå för bostadshus och 5,0 för komplementbyggnader införs, istället för I för ett våningsplan och byggnadshöjd 5,6 och 3,0 för komplementbyggnader, för att göra befintlig
bebyggelse planenlig
• e6 som endast tillåter en bostad, tas bort, för att göra befintlig bebyggelse planenlig
• P1, som innebär att byggnad skall placeras minst 4,5 meter från gräns mot grannfastighet, tas bort, för att
den bedöms överflödig eftersom avståndet till fastighetsgräns bedöms i bygglovsskedet.
En administrativ planbestämmelse införs också som innebär att fastighetsplanen Akt 1582-684 (laga kraft
1991-09-18) upphävs inom planändringsområdet, som motsvarar fastigheten Bärnstenen 2. Detta regleras med
hjälp av en administrativ gräns, i syfte att möjliggöra en avstyckning.

Intilliggande fastighet, Bärnstenen 3		
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Gestaltning och terränganpassning
Planförslaget styr det tillkommande husets utformning genom höjdsättning av nockhöjd till +105 meter
över havet, att det endast får vara en bostadslägenhet samt genom att ange maximal byggnadsyta till 170
kvadratmeter. För platsen har en villa bedömts vara lämplig. Genom reglering av nockhöjden samspelar den
tilltänkta bostaden med intillliggande komplementbyggnader och flerbostadshus. En alltför hög stödmur till
grannfastigheten Bärnstenen 3 bör undvikas. Bebyggelsen i området är blandad och ytterligare regleringar av
gestaltningen bedöms onödigt.
I den del som ska styckas av sluttar marken åt öster. Bebyggelsen bör anpassas till terrängen så långt det är
möjligt. Uteplatser kan finnas på balkonger och trädäck. Vid p-plats tas större nivåskillnader upp med stödmur. Genom att sträva efter att inte göra om terrängen kan befintlig vegetation sparas i högre grad.
Komplementbyggnad tillåts till en nockhöjd om +101 meter över havet.
Exempel: Om marken höjs i nivå med Opalgatan i avstyckningsdelens östra sida (från 96 till 97,5 meter över
t) så att en bil kan köra in utan nivåskillnad, kan en komplementbyggnad bli 3,5 meter i nockhöjd och ett
bostadshus 7,5 meter. En stödmur mot Bärnstenen 3 behöver då vara 1,5 meter hög. Det är dock önskvärt att
tomten släntas, för att undvika en hög stödmur.
Gällande en- och tvåbostadshus finns även bygglovsbefriade åtgärder, bland annat att bygga komplementbostadshus eller komplementbyggnad, så kallade Attefallshus. I vissa fall kan dessa uppföras på mark som annars
inte får bebyggas (så kallad prickmark).

±

Höjdskillnad, sett från Hedvigsbergsvägen

Karta
Befintlig komplementbyggnad, intill avstyckningsdelen

Förslag på avstyckning och exempelritning från planansökan
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Tillgänglighet
I den norra fastighetsgränsen åt Hedvigsbergsvägen till finns ett krön med en nivåskillnad på ca 3 meter.
Även åt Opalgatan finns en höjdskillnad på ca 1 meter. Befintliga byggnader är på bottenplan tillgängliga för
personer med funktionsnedsättningar.

Cykelbana

juli 31, 2020

För nybyggnad av bostäder föreskriver gällande lag att markplaneringen skall utföras så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter
finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till
besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till
entré. Önskvärt är att ramper har maximal lutning 1:20.

Cykelbanor i området

3. Gator och trafik
Befintligt gatunät och angöring

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016
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Infart till planområdet sker via Opalgatan. Opalgatan ansluter till Charlottenbergsvägen
sydöst om planområ1:2 500
det. ång- och cykelvägar ansluter Opalgatan till Hedvigsbergsvägen i nordväst och nordöst.

Nya gator

Infart till tillkommande bostadshus sker från en ny infart i Opalgatan, med fördel i fastighetens östra del för
att få ett avstånd till Opalgatans kurvor.
Fler bostäder i ett område ger fler människor och därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad genererar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. Charlottenbergsgatan kommer att belastas med en
ökad trafik, men i en försumbar mängd.
Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till olika målpunkter kan flertalet resor ske med
andra färdmedel än bil vilket innebär mindre påverkan på trafiksystemet. Planområdet ligger i ett sådant läge
att de boende har möjligheter att välja andra färdmedel än bil.
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Parkering för bil och cykel

Parkering sker inom fastigheten. Behovet av nya parkeringsplatser regleras av Alingsås kommuns parkeringsnorm antagen 2016. Parkeringstalen är en vägledning för att bedöma om lämpligt utrymme för parkering
finns vid genomförandet av detaljplanen. Det är vid bygglovsprövningen som aktuellt behov fastställs och det
avgörs om tillräckligt med parkeringsplatser kan skapas vid byggandet.
Fastigheten ligger inom parkeringsnormens zon 2, och det nya bostadshuset skapar därmed ett behov av två
parkeringsplatser, varav en kan vara i garage och en på garageuppfart. Tillräckligt med cykelparkering ska
redovisas vid bygglovsprövning och normen två p-platser/bostad föreslås.

Räddningsvägar

Släckbil ska ha högst 50 meter till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. Möjlighet för
räddningstjänst att angöra till ny bebyggelse finns via Opalgatan.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation

Inom planområdet finns blandade lövträd som ek, lönn och bok. På och intill fastigheten finns den invasiva
arten parkslide, som kräver varsam hantering för att inte spridas ytterligare (se vidare under förorenad mark på
nästa sida). Terrängen sluttar österut och den del som avses styckas av är ”skålformad”. Naturen och terrängen
kommer att påverkas genom markarbeten och byggnation av bostadshus samt infart. Det är fördelaktigt om
träd och annan växtlighet kan sparas på fastigheten, samt om parksliden kan avlägsnas.
Risk för översvämning
Planområdet ligger på över en kilometers avstånd till både Mjörn och Gerdsken. Närmaste vattendrag är en
bäck i nordväst med avrinning i riktning bort från planområdet. Någon risk för översvämning eller erosion
föreligger inte.

Lek och rekreation

Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: ”Boende i tätorterna ska ha maximalt ca 500 meter
promenadavstånd mellan bostad och sammanhängande grönområde.” Närmaste grönyta är en liten yta just
på andra sidan Opalgatan. Närmsta anlagda park är Alingsåsparken på ca 500 meters avstånd, med närmsta
lekplatsen i anslutning, vid Melodivägen. Strövområden i Stadsskogen finns också inom 500 meter.

Fornlämningar och kulturminnen

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

Geoteknik och radon

En geoteknisk utredning gjordes av Kjessler och Mannerstråle AB 1987 under framtagandet av den ursprungliga detaljplanen. Planområdet i sin helhet har goda grundläggningsmässiga förutsättningar och domineras av
berg och morän. En geoteknisk utredning gjordes även av Geo-Projektering konsult AB 1992 inför planerad
byggnation vid Opalgatan. Provtagning gjordes då i punkter på den angränsande fastigheten Bärnstenen 3.
Jordarten i området är berg.
Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige
och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren. Enligt översiktlig inventering utgör
marken normalriskområde avseende radon. Bostadsbyggnad inom normalriskområde ska normalt utföras med
radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte
kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och
att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.
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Förorenad mark

Det finns inga indikationer om att föroreningar finns i området. Miljöteknisk markundersökning har inte
utförts. Något som dock finns på fastigheten är arten 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”. Inga växtdelar får slängas på kompost eller lämnas i naturen.
Om föroreningar påträffas ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden underrättas. Innan avhjälpande
åtgärder vidtas ska åtgärderna anmälas till Miljöskyddsnämnden i god tid innan planerad åtgärd.

Riksintresse natur och friluftsliv

Föreslagen detaljplan bedöms inte skada riksintresset.

5. Teknisk försörjning
Förutsättningar
Vatten och avlopp

Befintlig bebyggelse på Bärnstenen 2 är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet via ledningar i Opalgatan. Tillkommande byggnaden kommer att anslutas till dessa kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten

Fastigheten ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA. 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 under hösten 2020 antagit ”Dagvattenstrategi för Alingsås kommun”.
Kapacitet för fastighetens dagvattenservis är som minst 10 l/s, men förmodligen betydligt större. Så mycket
dagvatten som möjligt ska tas om hand inom fastighet eller fördröjas innan utsläpp mot ledningsnät.
Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsättningsvis också vara det för att dagvattenmängden som måste ledas
bort inte skall öka och för att undvika att dagvattnet tar sig ner till lägre belägna fastigheter. Detta kan t.ex.
lösas genom växtlighet på nya tak och god genomsläpplighet i gång-, kör- och parkeringsytor.

Brandvattenförsörjning

Brandpost med tillräcklig kapacitet finns ca 50 meter söder om fastighetsgränsen.

Avfall

Avfall omhändertas intill planområdets södra del genom avfallskärl utmed Opalgatan. Möjlighet finns till
anslutning till fastighetsnära insamling (FNI) med sopsortering direkt i den egna soptunnan.

El, tele och fiber

Transformatorstation med tillräcklig kapacitet finns i närheten av fastigheten. Det nya bostadshuset ansluts till
det befintligt ledningsnät.

Värme

Den nya bebyggelsen kan anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeledning finns idag i
Hedvigsbergsvägen.
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6. Risker och störningar på platsen
Farligt gods

Riskutredning för farligt gods ska göras om planområdet ligger inom 150 meter från farligt-godsled. I Alingsås
är järnvägen, E20 och Rv 42 farligt-godsleder. Området ligger över 200 meter från E20 vilket gör att en
riskutredning inte behövs.

Brand

Bensinstation, bilvårdsanläggning och annan verksamhet som hanterar brandfarliga ämnen finns längs Charlottenbergsvägen ca 150-200 meter från fastigheten.
Tillkommande byggnad kommer att behöva placeras närmare än befintlig komplementbyggnad än 8 meter,
eftersom den del som kommer att avstyckas är ca 20 meter bred i denna del. Det sistnämnda innebär särskilda
brandskyddskrav (se ”Viktiga frågor i efterkommande skeden” på s. 46).

Buller

Miljöbalken och Plan- och bygglagen innehåller krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få konsekvenser för människors hälsa, och därför ska ljudmiljön vägas in i bedömningen. Vilka
ljudnivåer som inte bör överskridas regleras med stöd av Miljöbalken (9 kap. 12 §) samt av en förordning. Nu
aktuell förordning är ”Förordning (2015:216 och 2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”.

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för 2040, för alternativ 1
till vänster och alternativ 2 till höger
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Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå per dygn under ett år) vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret
uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00
– 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.
Den planerade bostaden ligger intill den trafikerade vägen Hedvigsbergsvägen. En bullerutredning har därför
tagits fram (PM Bullerutredning DP Bärnstenen 2, 2020-09-30, Sweco). Beräkningar har gjorts för nuläget
2020 samt med trafikmängder för prognosåret 2040. Beräkningarna har gjorts på två placeringar av en
huskropp, alternativ 1 med kortsida mot Hedvigsbergsvägen och alternativ 2 med långsida mot Hedvigsbergsvägen. Se bilder som visar beräkningar för prognosåret 2040 nedan.
Utredningen visar att den högsta ekvivalenta ljudnivån för alternativ 1 uppgår till 56 dBA vid fasad år 2020,
och 60 dBA vid fasad för 2040, vilket är inom riktvärdet. För alternativ 2 uppgår den högsta ekvivalenta
ljudnivån till 58 dBA för fasaden mot Hedvigsbergsvägen för år 2020 och 62 dBA för 2040. En placering
enligt alternativ 2 skulle alltså överskrida riktvärdet. Den maximala ljudnivån nattetid uppgår till 76 dBA för
fasaden mot Hedvigsbergsvägen för alternativ 2, vilket överstiger riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats
vid tre av fyra fasader.
Utredningens slutsatser är därför att minst hälften av bostadsytorna måste vara vända mot en sida som inte
överstiger 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid (22-06), vid byggnation enligt
alternativ 2. Uteplats ska placeras inom område där de ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 50 dBA och den
maximala ljudnivån inte överskrider 70 dBA. Fasader ska utformas så att riktvärden för ljudnivåer inomhus
inte överskrids. Planbestämmelsen f1 har därför införts, för att säkerställa att gällande riktvärden kommer att
uppfyllas. Även planbestämmelsen f 2 har införts, för att möjliggöra uppförande av bullerskärm längs Hedvigsbergsvägen. En bullerskärm är dock inget krav för genomförandet, utan frivillig.

Vibrationer

Vibrationer från E20 bedöms inte kunna uppträda eftersom jordarten är berg och avståndet mellan E20 och
det föreslagna bostadshuset är över 200 meter.

Störande verksamheter

Inga störande verksamheter, kraftledning eller transformatorstation i närheten av planområdet skulle kunna
medföra risk att riktvärden överskrids.
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7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Vid länsstyrelsesamråd 2020-09-21 har framkommit att länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Konsekvenser riksintressen

Detaljplanen berörs av riksintresse för kommunikationer då området ligger nära E20. Föreslagen detaljplan
bedöms inte begränsa möjligheterna till utveckling av E20.

Hållbar utveckling

Planförslaget bidrar i stort till en hållbar utveckling då det bidrar med en bostad inom befintlig tätort i ett bra
kommunikationsläge med närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Planändringen ger förtätning i ett område där befintlig infrastruktur kan nyttjas vilket bidrar till att hushålla med
resurser. Anslutning kan ske till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 % kommer från koldioxidneutralt
biobränsle. En obebyggd yta med träd och växtlighet tas dock i anspråk och ytor kommer att hårdgöras.

Naturmiljö

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

Ekosystemtjänster

Planändringen medför att tidigare genomsläppliga ytor hårdgörs vilket minskar markens förmåga att omhänderta dagvatten. En obebyggd yta med träd och växtlighet tas i anspråk.

Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. 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. Normerna överskrids inte på platsen och de kommer
heller inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Ytvatten är sjöar
och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från
förutsättningarna för växt- och djurliv. Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av föreslagen planåtgärd. Miljökvalitetsnormer för
vatten bedöms inte heller påverkas negativt av genomförandet av detaljplanen.
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Konsekvenser för närboende

För närboende kommer en nybyggnation enligt planförslaget innebära en förändring gentemot tidigare.
Genomförandet av planen ger upphov till en liten ökning av trafiken i bostadsområdet. Den huvudsakliga
förändringen är en förändrad landskapsbild och en förändring av den invanda vyn. De nya bostäderna kan
ge upphov till insyn i befintliga bostäder som inte har funnits tidigare. En negativ konsekvens är att tillkommande bostadshus kommer att skapa viss skuggbildning på fastigheten Bärnstenen 3 öster om planområdet. I
dagsläget förekommer dock skuggning från träd, varav vissa kommer att tas ner.
En solstudie har genomförts mellan samråd och granskning i 3D utifrån platsens höjdkurvor, se illustrationer
nedan med föreslagen nybyggnation inringat i vitt. Nybyggnationen kan utföras på ett flertal sätt, men i
modellen har två exempel lagts in, bägge med maximal nockhöjd på +105 meter för bostadshuset och +101
för komplementbyggnad. I alternativ 1 visas en större byggnad med inbyggd garagedel placerad mitt på den
byggbara ytan för att visa maximal skuggning, och alternativ 2 visar ett hus placerat så nära Hedvigsbergsvägen som möjligt men med ett separat garage.

1.1 Vårdagjämning kl. 17.00

1.2 Sommarsolstånd kl. 18.30

1.4 Höstdagjämning kl. 17.00

1.3 Sommarsolstånd kl. 19.30

1.5 Vintersolstånd kl. 15.00

För alternativ 1 med det stora huset visar resultatet av solstudien att det är vid vårdagjämningen som skuggverkan på den intilliggande fastigheten blir som störst (1.1), men den kan ändå beskrivas som en marginell
skuggning. Vid sommarsolståndet infaller en mindre skugga kl. 18.30 (1.2), och senare på kvällen börjar det
befintliga bostadshuset på Bärnstenen 2 skugga i princip lika mycket eftersom det ligger på en högre markhöjd
(1.3). Vid höstdagjämningen har skuggorna från grannhusen söder om planområdet börjat nå in på Bärnstenen
3 (1.4). Vid vintersolståndet är det terrängen som skuggar, och solen går också ner tidigare på eftermiddagen
vilket begränsar påverkan av nybyggnationen (1.5).
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2.1 Vårdagjämning kl. 12.00

2.2 Vårdagjämning kl. 18.00

2.4 Höstdagjämning kl. 18.00

2.3 Sommarsolstånd kl. 19.30

2.5 Vintersolstånd kl. 15.00

För alternativ 2 med ett hus närmare Hedvigsbergsvägen och separat garage visar solstudien att skuggorna från
nybyggnationens bostadshus på kvällen vid vårdagjämningen knappt berör Bärnstenen 3, men att garaget ger
en marginell skuggverkan (2.2). Vid sommarsolståndet har befintligt bostadshus och komplementbyggnad på
Bärnstenen 2 börjat skugga den intilliggande fastigheten (2.3). Vid höstdagjämningen infaller skuggorna från
grannhusen i söder (2.4), liksom vid vintersolståndet där solen går ner strax efter den tid som illustrationen
visar (2.5).
Slutsatsen av solstudien är därmed att föreslagen nybyggnation endast kan medföra en marginell skuggverkan
på intilliggande fastighet jämfört med nuvarande situation.

Trygghet och jämställdhet

Genomförandet av planen kan bidra till ökad trygghet kvällstid och under årets mörka månader genom att
belysning tillkommer i och kring det nya bostadshuset. Med fler boende i området befolkas området även
under fler av dygnets timmar. En anlagd trädgård och uppfart ger bättre överblickbarhet än befintlig växtlighet på fastigheten. Kommunikationerna till planområdet är goda med bra gång- cykelvägar och närhet till
busshållplats, vilket ger goda förutsättningar för vardagslivet att gå ihop för de kvinnor och män som väljer att
bosätta sig i området.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Genomförandet av planen medför inga påtagliga förändringar för barn och ungdomar i bostadsområdet.
Delen av fastigheten som bebyggs består idag av natur, som hade kunnat användas som lekyta med gömställen, viloplatser, lekställen med mera som är viktiga för barn, men det kan också ses som positivt att fler
barn får möjlighet att bo i området. Barnen och barnfamiljernas tillgänglighet till målpunkter och service
såsom förskolor, skolor, fritidshem, fritidsgårdar, bad- och idrottsplatser, bibliotek, kollektivtrafik,
gång- och cykelvägar, lekplatser, grönområden etc. är god.
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8. Planbestämmelser

Urklipp ur plankartan där kvarvarande planbestämmelser visas i svart och tillkommande i rött

Förklaring av planbestämmelser

Gällande planbestämmelser inom det aktuella området är bokstaven B som står för bostäder. Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar. Högsta tillåtna byggnadshöjd (det vill säga avståndet från
markplanet till skärningen mellan fasadplan och takplan) är 5,6 meter. I innebär att endast en våning tillåts
och fril. att det bara får vara friliggande hus. P1 innebär att byggnad skall placeras minst 4,5 meter från gräns
mot grannfastighet. Bestämmelsen e4 innebär att den största sammanlagda byggnadsarean per fastighet får
vara 170 kvadratmeter eller en femtedel av en tomts yta dock max 230 kvadratmeter, e6 att högst en bostadslägenhet per fastighet tillåts och e7800 anger minsta fastighetsstorlek, det vill säga 800 kvadratmeter.
Sex egenskapsbestämmelser upphävs för det nya egenskapsområdet (den del som avses styckas av):
e4 för att ändra och förtydliga största tillåtna byggnadsarea
e7800 för att kunna minska den minsta tillåtna fastighetsstorleken,
I för att kunna öka antalet tillåtna våningar,
fril. för att den bedöms onödig,
P1 för att kunna bygga närmare fastighetsgräns och utnyttja tomten bättre
och 5,6 för att kunna tillåta en högre byggnad.
Fem egenskapsbestämmelser införs för det nya egenskapsområdet (den del som avses styckas av):
e2170, för att reglera största sammanlagda byggnadsarea till 170 kvadratmeter
e6, för att endast tillåta en bostad eftersom fastigheten bedöms för liten för att inrymma ett flerbostadshus,
e7600, för att minska den minsta tillåtna fastighetsstorleken från 800 till 600 kvadratmeter
Nockhöjden +105 meter över nollplanet (0 meter över havet) som reglerar den högsta delen på den tillkommande huvudbyggnadens takkonstruktion. Detta gör att den tillkommande byggnaden kan få en nockhöjd på
mellan 7 och 8 meter, vilket bedöms vara lämpligt med tanke på omgivande bebyggelse. Komplementbyggnad,
till exempel garage, får vara högst +101 meter över nollplanet i sin takkonstruktions högsta punkt. Detta gör
att komplementbyggnaden kan få en nockhöjd på mellan 3 och 4 meter.
f1, för att kunna uppföra den nya bostaden under nuvarande och framtida trafikbuller från Hedvigsbergsvägen, genom att minst hälften av bostadsrummen måste vara mot en ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå
vid bostadens fasad överstiger 60 dBA.
Två förändringar görs avseende prickmark (där bebyggelse ej får uppföras):
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f 2,för att möjliggöra uppförande av bullerskärm längs Hedvigsbergsvägen (ej krav för genomförandet)
Prickmarken minskas till en remsa på ca 1,5 meter från användningsgränsen längs Hedvigsbergsvägen, för att
möjliggöra en placering av tillkommande bostadshus närmare Hedvigsbergsvägen, och från som mest över 7
meter till 4,5 meter längs fastighetsgränsen mot Bärnstenen 3.
Fem egenskapsbestämmelser upphävs för den befintliga bebyggelsen:
e4, för att kunna öka den största tillåtna byggnadsarean
e6, för att göra befintlig bebyggelse planenlig då det finns två bostadshus på fastigheten
Byggnadshöjden 5,6 för att göra befintlig bebyggelse planenlig
I som i endast en våning, för att göra befintlig bebyggelse planenlig då definitionen av ”vind” har förändrats
P1, som innebär att byggnad skall placeras minst 4,5 meter från gräns mot grannfastighet, för att den bedöms
överflödig eftersom avståndet till fastighetsgräns bedöms i bygglovsskedet.
Två egenskapsbestämmelser införs för den befintliga bebyggelsen:
e2340 för att öka den sammanlagda tillåtna byggnadsarean till 340 kvadratmeter, varav högst 240 kvadratmeter i bostadshus, för att kunna medge en önskad utbyggnad av befintligt bostadshus samt att ha marginal
för framtida bebyggelse så som växthus (då Attefallshus kan begränsas av bedömning av kulturhistoriskt
värde), och nockhöjden 7,0 meter över medelmarknivå, för att göra befintligt bostadshus som idag är ca 6,6
meter högt planenligt. För komplementbyggnader införs nockhöjden 5,0 meter över medelmarknivå, eftersom
befintligt garage är 4,6 meter högt.
En administrativ planbestämmelse införs slutligen som upphäver fastighetsplanen Akt 1582-684 (laga kraft
1991-09-18) inom planändringsområdet, som motsvarar fastigheten Bärnstenen 2. Detta regleras med hjälp av
en administrativ gräns. Observera att den administrativa gränsen gäller fram till befintlig användningsgräns,
och att dessa två tillsammans bildar ett slutet område runt den nuvarande fastigheten Bärnstenen 2.

Viktiga frågor i efterkommande skeden

Vid bygglov och genomförande är det viktigt att beakta brandsäkerheten, då avståndet mellan den nya
byggnaden och befintlig komplementbyggnad kan bli mindre än 8 meter. Byggnaden ska avskiljas i brandklass
EI 60 om det är närmare än 8 meter till närmsta byggnad (BBR 5:611).
Även bullerriktlinjerna ska beaktas särskilt.

9. Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område detaljplanelagt område. 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”.

Budget för Alingsås kommun 2020-2022

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 detaljplaneringen är:
•
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
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Tillväxtprogram 2020-2029

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. Nu aktuellt planområde
ligger inom en befintlig detaljplan och berörs inte av utvecklingen enligt tillväxtprogrammet.

Alingsås miljömål

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

Trafikplan

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen 2012-06-20). Bl.a. innehåller
planen mål för olika trafikslag, beskrivning av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder.
Ändrad utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås. För nu aktuellt planområde anges att det
bör utredas hur trafiken kan fördelas på fler gator än Stadsskogsgatan vid fortsatt utbyggnad av Stadsskogen.
Hedvigsbergsvägen övergår i Stadsskogsgatan väster om planområdet, och fortsatt utbyggnad i Stadsskogen
medför ökad trafik förbi fastigheten. I dagsläget pågår arbete med både planprogram och detaljplaner för
Stadsskogen där trafikutredningar ingår.

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. 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.

Riktlinjer för miljöanpassat byggande

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

10. Genomförande
Organisatoriska frågor

Kommunen ansvarar för planens framtagande. Fastighetsägaren projekterar, utför och bekostar samtliga
åtgärder inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare ansvarar för att erforderlig fastighetsbildning genomförs. Planen medger att Bärnstenen 2
genom fastighetsbildning kan styckas, alternativt klyvas.

Ekonomiska frågor

Fastighetsägaren bekostar planens upprättande, genomförande och erforderlig fastighetsbildning.
Exploatören bekostar anläggningar på kvartersmark.
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VA-ledningar
Kommunala allmänna VA-ledningar finns fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Exploatör bekostar
anslutning enligt gällande taxa.

Tekniska frågor
Utredningar
Utredning ”PM Bullerutredning DP Bärnstenen 2 (Sweco, 2020-09-30)” utgör underlag för detaljplanen.
De geotekniska undersökningar som gjorts tidigare bedöms som tillräckliga för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken kan ytterligare undersökningar krävas.
El-, teleledningar m.m.
Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar
deras anläggningar. Minst fyra månader innan arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar önskar Telia
AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning. Exploatören bekostar eventuella omläggningar.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Nu aktuell ändring av detaljplan har en genomförandetid som är fem år från den dag då beslutet att anta
planen vinner laga kraft.

PBL-version

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

Handläggning

Planläggningen sker med standardförfarande. Detta förfarande kan tillämpas om förslaget är förenligt med
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förfarandet har inletts
med ett samrådsskede med de som är berörda, och även ett granskningsskede har genomförts. Ändringen av
detaljplanen ligger nu för antagande av samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Kostnaderna för upprättande av nu aktuell ändring tas ut genom planavtal med fastighetsägaren till
Bärnstenen 2. Planavgift i samband med bygglovsansökan är därför inte aktuellt.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och miljöskyddskontoret.
Beskrivningen av genomförande är framtagen i samråd med exploateringsavdelningen.

Planenheten
Lovisa Grahn						Cecilia Sjölin
Planarkitekt						Planchef
Samhällsbyggnadskontoret
besöksadress Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
tfn 0322-61 60 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@alingsas.se
webbplats alingsas.se/detaljplanering
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