
 
 
      
      

 
 
 
 
  Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 m.fl. (Gustavas plats) 
  Ale kommun, Västra Götalands län 
 

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
 
Kommunstyrelsen uppdrog, 2012-08-14 (KS § 152), till sektor samhällsbyggnad att upprätta detaljplan 
för området med utgångspunkt i SERNEKEs (exploatör – tidigare SEFA) förslag.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, 2014-03-20 (SBN § 35) att ändra antal våningar från 4 till 5 mot 
gatan samt ändra från 9 till 10 våningar i det bakre höga huset. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
även att genomföra samrådet enlighet med 5 kap 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) och godkänna 
upprättad behovsbedömning.  
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt 5 kap 6§ PBL (plan- och bygglagen, 
2010:900) vilket innebär att den kan antas först efter genomfört samråd och granskning.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett attraktivt bostadskvarter med centrumverksamheter i 
bottenvåningen. 
 
När en detaljplan upprättas eller ändras, skall de som har ett väsentligt intresse av detaljplanen, ges 
tillfälle till samråd. Samråd har ägt rum under tiden 2014-04-11 – 2014-05-16 genom att 
planhandlingar utsänts till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter mfl.  
 
Samrådsmöte har hållits i Folketshus i Älvängen 2014-05-07. På mötet deltog representanter från Ale 
kommun, politiker, SERNEKE och cirka 30-tal boende från Älvängen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-04 (SBN §44) att genomföra ett ytterligare samråd för 
att detaljplanen skulle kunna bedömas enligt bullerförordning 2015:216. Samråd har ägt rum under 
tiden 2016-06-01 – 2016-06-22.  
 
Under samrådstiden har 31 yttranden inkommit, varav 14 utgör remissinstanser, 6 är sakägare enligt 
fastighetsförteckningen (tre har skrivit under en namnlista, tre har inkommit med separata yttranden), 
10 är boende i närheten av planområdet och 1 yttrande utgör en namnlista med tillhörande 
synpunkter, listan är undertecknad av 33 boende och fastighetsägare. 
 
Sammanfattning av inkomna yttranden följer nedan.  

GRANSKNINGSHANDLING 
Utökat förfarande 
2019-10-14 
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INKOMNA YTTRANDEN 
 
 
Myndigheter, remissinstanser etc. 
1. Länsstyrelsen 2014-05-16 samt 2016-06-30 kommentar 
2. Statens geotekniska inst. 2014-05-06 samt 2016-06-14 kommentar 
3. Trafikverket 2014-05-16 samt 2016-06-22 kommentar 
4. Lantmäteriet 2014-04-29 samt 2016-06-17 kommentar 
5. Ale el  2014-05-15 samt 2016-06-08 kommentar 
6. Räddningstjänsten 2014-05-14 samt 2016-06-16 kommentar 
7. Göteborg Energi  
    Göteborg Energi Gothnet AB 

2014-05-13 samt 2016-06-16 
2014-04-11  

kommentar 

8. Telia Sonera Skanova 2014-05-06 samt 2016-06-21 kommentar 
9. Verksamhet teknik 2014-05-19 samt 2016-06-22 kommentar 
10. Sektor UKF  2016-06-22 kommentar 
11. Sektor kommunstyrelsen 2016-06-17 kommentar 
12. IT-enheten  2014-04-14 kommentar 
13. Sektor samhällsbyggnad miljö  2014-05-15  kommentar 
14. Västtrafik 2014-04-30 kommentar  
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Sakägare 
 
15. Fastighetsägare, Utby 3:62 2014-05-19 samt 2016-06-21 kommentar 
16. Fastighetsägare, Utby 3:33 2014-05-16 samt 2016-06-21 kommentar 
17. Fastighetsägare Utby 3:57  2014-05-16 kommentar 
18. Fastighetsägare, Utby 1:49 2014-05-16 samt 2016-06-19 namnlista  
19. Fastighetsägare, Utby 3:56  2014-05-16  namnlista 
20. Fastighetsägare, Utby 3:62  2014-05-16 samt 2016-06-22 namnlista  
  
Föreningar 
 
21. SPF Seniorerna Ale   2016-06-20  Kommentar 
Hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, boende mfl. 
 
22. Boende, Båtsmansvägen 14 2014-05-14 kommentar 
23. Boende, Båtsmansvägen 2 (1) 2014-05-19 kommentar  
24. Boende, Båtsmansvägen 2 (2) 2014-05-19 kommentar 
25. Boende, Båtsmansvägen 6 2014-05-12 kommentar 
26. Boende, Utby 3:45 2014-05-15 kommentar 
27. Boende, Båtsmansvägen 20, 
(Knaptorp 1:83) 

2014-05-16 samt 2016-06-21 kommentar 

28. Boende, Utby 3:96 2014-05-13 samt 2016-06-10 kommentar  
29. Boende, Skjutbanevägen 7  
(Utby 1:64) 

2014-05-16 kommentar 

30. Boende, Hövägen 6  
(Utby 3:21) 

2014-05-13 kommentar 

31. Boende, Båtsmansvägen 8 
(Knaptorp 1:25) 

2014-05-16 samt 2016-06-22 kommentar 
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Namnlista 
 
32. Boende/fastighetsägare 2014-05-16 kommentar 
32.1 Boende, Solhöjdsvägen 30 C 
32.2 Boende, Solhöjdsvägen 30 C  
32.3 Boende, Båtsmansvägen 8 
32.4 Boende, Båtsmansvägen 8 
32.5 Boende, Båtsmansvägen 4 
32.6 Boende, Båtsmansvägen 4 
32.7 Boende, Båtsmansvägen 6 
32.8 Boende, Båtsmansvägen 6 
32.9 Boende, Båtsmansvägen 2 
32.10 Boende, Båtsmansvägen 2 
32.11 Boende, Båtsmansvägen 14 
32.12 Boende, Båtsmansvägen 14 
32.13 Boende, Gamla vägen 5 
32.14 Boende, Gamla vägen 5 
32.15 Boende, Gamla vägen 7 
32.16 Boende, Gamla vägen 7 
32.17 Boende, Gamla vägen 7 
32.18 Boende, Hövägen 4 
32.19 Boende, Hövägen 4 
32.20 Boende, Hövägen 2 / Utby 1:49 
32.21 Boende, Hövägen 2 / Utby 1:49 
32.22 Boende, Hövägen 12 
32.23 Boende, Hövägen 12 
32.24 Boende, Gamla vägen 3 
32.25 Boende, Båtsmansvägen 9 
32.26 Boende, Båtsmansvägen 9 
32.27 Boende, Båtsmansvägen 7 
32.28 Boende, Båtsmansvägen 7 
32.29 Boende, Göteborgsvägen 88/ Utby 3:56 
32.30 Boende, Sprängatan 5 
32.31 Boende, Göteborgsvägen 78 / Utby 3:62 
32.32 Boende, Göteborgsvägen 78 / Utby 3:62 
32.33 Boende, Göteborgsvägen 78 / Utby 3:62 
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De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas, och kommenteras med kursiv stil 
enligt följande: 
 
1. Länsstyrelsen (yttrande i sin helhet)  
 
2014 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Ale kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder vars syfte är att möjliggöra ett 
attraktivt bostadskvarter med centrumverksamheter i bottenvåningen. Länsstyrelsen är positiv till den 
förtätning nära pendeln som planen innebär, men har synpunkter på hur kommunen har hanterat 
buller-problematiken i föreliggande plan. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas med hänvisning 
till människor hälsa och säkerhet. 
 
Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  
 
1. Människor hälsa och säkerhet - buller  
De nya bostäderna kommer att bli utsatta för riktvärdesöverskridande buller. Länsstyrelsen instämmer 
helt i kommunens bedömning att det geografiska och det kollektivtrafiknära läget medger att planen 
är ett godtagbart avstegsläge. 
 
Länsstyrelsen anser dock att kommunen behöver arbeta mer med byggnadsutformning och placering 
av byggrätterna, vilket innebär både byggnaderna i sig samt planlösningarna. I nuläget anser 
Länsstyrelsen att andelen bostäder som inte klarar bullernivåerna utan avancerade speciallösningar 
(här avses kraftigt inglasade balkonger som ger tyst/ljuddämpade punkter, se nedan) är för hög. 
Länsstyrelsen tycker att kommunen ska presentera alternativa förslag på en utformning som är bättre 
anpassad till platsens bullerproblematik. Går det exempelvis att bygga en ännu mer sluten kvarter-
struktur som avskärmar bullret bättre så att tyst/ljuddämpad sida erhålls på innergårdens fasader? 
 
De föreslagna planlösningarna som redovisas i planbeskrivningen visar att inget av sovrummen i 
nuläget helt vetter mot en tyst eller ljuddämpad sida. Länsstyrelsen ställer också frågan till kommunen 
hur kommunen definierar tyst/ljuddämpad sida. I nuläget tycks en stor del av projektet endast 
omfattas av tysta/ljuddämpade ”punkter” innanför glasad balkong. Länsstyrelsen efterfrågar också 
hur stor andel av balkongen som avses glasas in. För att ute-platsen ska kunna tillgodoräknas som 
uteplats får max 75 % vara inglasad enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen”. En 
helt inglasad balkong kan inte heller anses vara en tyst/ljuddämpad sida. 
 
I bullerutredningen nämns inget om eventuella störningar från Hövägen. Om ingen störning 
föreligger bör detta framgå, annars ska buller från trafiken härifrån också ingå i bullerutredningen. 
 
För att klara bullret avser kommunen att delvis använda sig av bullerplank i vissa delar av planen. Om 
bullerskydd är en förutsättning för att klara föreskrivna ljudnivåer behöver dessa störningsskydd 
säkerställas i planen. 
 
Den mindre byggnaden med maximalt tre våningar närmast korsningen Göteborgsvägen/ 
Starrkärrsvägen blir enligt bullerutredningen utsatt för höga nivåer vid åtminstone tre fasader. 
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare behöver visa på möjligheten att säkerställa 
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tysta/ljuddämpade sidor för eventuella bostäder i denna byggnad om byggrätten blir som föreslås på 
plankartan. 
 
Länsstyrelsen anser att byggrätter och husens placering/utformning ska säkerställas i planen så att en 
så god boendemiljö som möjligt kan åstadkommas. Med föreliggande förslag anser inte Länsstyrelsen 
att kommunen har gjort detta. 
 
Av planbeskrivningen framgår inget om inomhusmiljöns nivåer. Här utgår dock Länsstyrelsen ifrån 
att BBR följs. 
 
2. Vibrationer  
Trafikverket har yttrat sig (datum 2014-05-15) över planen. Riktvärdet för vibrationer är 0,4 mm/s 
vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas (avser järnväg). Det finns mätningar gjorda 
år 2013 på fastigheterna Utby 3:100 och 3:101 som uppmätte 1,2 respektive 1,6 i mm/s i grundmuren 
och riktvärdena riskerar därmed att överskridas. Trafikverket rekommenderar att kommunen gör 
vibrationsmätningar för att säkerställa att riktvärdet klaras, förslagsvis kan man göra mätningar i 
grundmuren under en veckas tid. Trafikverkets mätningsprotokoll finns att tillgå om detta önskas. 
Läns-styrelsen gör ingen annan bedömning och anser att kommunen ska göra erforderliga 
vibrationsutredningar. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL  
 
3. Geoteknik  
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande (daterat 2014-05-06) över planen. SGI 
bedömer att planområdets stabilitet är tillfredställande. Kommunen bör dock notera att 
Skredkommissionens anvisningar ersatts av TEG 4:2010 och således tillämpa denna istället, även om 
skillnaden i detta fall är dock inte är betydelsefull. Länsstyrelsen instämmer i SGI:s synpunkt.  
Mätningar visar att det är artesiska vattentryck i friktionsjorden under leran. Det framgår inte i den 
geotekniska utredningen hur man har tagit hänsyn till detta och hur det påverkar stabiliteten. SGI 
anser att det i utredningen bör framgå vilken portryckssituation som är vald och hur förhöjda tryck i 
friktionsjorden påverkar stabiliteten, förslagsvis görs detta med en känslighetsanalys. Länsstyrelsen 
instämmer i SGI:s synpunkt. 
 
4. MKN för vatten och dagvattenhantering  
Kommunen har inte redovistat påverkan på miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Göta älv i 
själva planhandlingen utan endast i dagvattenutredningen. Länsstyrelsen kan dock konstatera att 
dagvattensituationen inom planområdet kommer förbättras och därmed kommer genomförande av 
planen inte påverka miljökvalitetsnormerna för närliggande vattenförekomster negativt. Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att komplettera detta även i planhandlingen så att det framgår tydligt att 
det är beaktat. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ingrepp i bäcken kräver anmälan om 
vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska ske i god tid innan de planerade arbetena. 
 
5. Koppling till miljömålen  
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL 
(2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från 
miljösynpunkt. 



   
 
  7 
 

  

6. Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. 
 
2016 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Länsstyrelsen är positiv till den förtätning nära pendeln som planen innebär, men samtidigt anser att 
frågor som berör buller, vibrationer och geoteknik måste bearbetas. Beroende på resultaten av 
efterlysta utredningar kan det bli nödvändigt att planförslaget i vissa delar måste ändras. Detsamma 
gäller säkerställande av vissa åtgärder i planförslaget. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas med hänvisning 
till människors hälsa och säkerhet med avseende på buller och vibrationer samt geotekniska frågor. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
 
1. Människor hälsa och säkerhet - buller 
Länsstyrelsen anser att de nya bostäderna kommer att bli utsatta för riktvärdesöverskridande buller. 
Kommunen behöver tydliggöra konsekvenser av planförslagets genomförande när det gäller buller 
och säkerställa eventuella åtgärder som behövs för att riktvärdena ska kunna klaras. Detsamma gäller 
riktvärden i fall kommun avser att göra avsteg från riktvärdena.  
 
På sidan 11 i planbeskrivningen står det att, ”Med en sådan struktur klaras riktvärden generellt för hela 
byggrätten”. De befintliga bullerutredningarna stödjer inte den här bedömningen. Kommunen behöver 
uppdatera bullerutredningen och tydliggöra sitt ställningstagande i bullerfrågan. För att öka 
tydligheten i redovisningen bör nya bullerberäkningar visa detaljerade fasadvärden. Prognosår för 
beräkningar bör också vara 2030. Kommunen bör även förtydliga vilken bebyggelsestruktur och 
byggnadsutformning man väljer att gå vidare med samt specificera de tekniska skyddsåtgärderna som 
krävs för att kompensera för en bullerutsatt miljö. 
 
Trafikverket har lämnat ett yttrande över planförslaget daterat 2016-06-22, i vilket står det att kraven i 
bullerförordningen ska följas och påpekar att Trafikverket inte kommer att stå för några kostnader för 
bullerskyddande åtgärder. Trafikverkets yttrande bifogas i sin helhet. 
 
2. Vibrationer 
Trafikverket har lämnat ett yttrande över planförslaget daterat 2016-06-22. I yttrandet står det följande 
om vibrationer; ”Riktvärdet för vibrationer är 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande 
vistas (avser järnväg). Det finns mätningar gjorda år 2013 på fastigheterna Utby 3:100 och 3:101 som uppmätte 1,2 
respektive 1,6 i mm/s i grundmuren och riktvärdena riskerar därmed att överskridas. Trafikverket anser att 
kommunen bör göra vibrationsmätningar för att säkerställa att riktvärdet klaras, förslagsvis kan man göra mätningar 
i grundmuren under en veckas tid. Trafikverkets mätningsprotokoll finns att tillgå om detta önskas.” Länsstyrelsen 
delar Trafikverkets synpunkter i den här frågan. Trafikverkets yttrande bifogas i sin helhet. 
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3. Geoteknik 
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2016-06- 14. SGI anser att de 
synpunkter som framfördes i samrådsyttrande, daterat 2014-05-06, inte har beaktats, vilket medför att 
synpunkterna kvarstår. SGI refererar till sitt tidigare yttrande i vilket belystes att ”det inte var 
tydliggjort i den geotekniska utredningen om artesiska vattentryck beaktats i utförd stabilitetsanalys. Eftersom 
portrycket är en viktig komponent vid stabilitetsberäkningar i kombinerad analys föreslog SGI att utredningen 
kontrollerade och att utförda beräkningar eventuellt justerades i det fall ett artesiskt portryck inte medtagits i 
analysen.”. SGI ställer sig också frågande om den planbestämmelse på plankartan, som är tänkt att 
säkerställa att schaktarbeten längs Starrkärrsvägen inte äventyrar stabiliteten för vägen, har stöd i PBL. 
Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter. Angående planbestämmelsen anser Länsstyrelsens att den 
aktuella planbestämmelsen inte har stöd i PBL och därför måste ändras. Åtgärder som ska utföras 
måste specificeras under planarbeten och därefter säkerställas på plankartan. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
4. MKN för vatten och dagvattenhantering 
Kommunen har inte redovisat påverkan på miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Göta älv i 
själva planhandlingen utan endast i dagvattenutredningen. Länsstyrelsen kan dock konstatera att 
dagvattensituationen inom planområdet kommer förbättras och därmed kommer genomförande av 
planen inte påverka miljökvalitetsnormerna för närliggande vattenförekomster negativt. Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att komplettera detta även i planhandlingen så att det framgår tydligt att 
det är beaktat. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ingrepp i bäcken kräver anmälan om 
vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska ske i god tid innan de planerade arbetena. 
 
7. Trafik 
Trafikverket har lämnat ett yttrande över planförslaget daterat 2016-06-22. Enligt yttrandet anser 
Trafikverket att till granskningsskedet bör kommunen tydligare beskriva bedömningen att befintligt 
gatunät har god kapacitet för att klara trafikökningen som exploatering kan medföra. Trafikverket 
ställer också frågor om trafikökning och trafiksituationen på Göteborgsvägen och 
korsningen med Hövägen med avseende på framkomlighet och trafiksäkerhet. I yttrandet står det 
också att ”Trafikverket och kommunen behöver ha en dialog om avståndet mellan bebyggelsen (bostadsbyggnader och 
garage) och vägarna innan granskningsskedet. Generellt ska ny bebyggelse inte placeras närmare än 12 meter från 
vägarna och inga fasta hinder får av trafiksäkerhetsskäl förekomma inom vägarnas säkerhetszon.” Länsstyrelsen 
delar Trafikverkets synpunkter i ovanstående frågor.  
  
8. Dricks- och spillvattenförsörjning 
I planbeskrivningen står det att, ”Detaljplanen ställer krav på att exploatören i bygglovet ska redovisa 
dagvattenanläggning och vatten och avlopp innan bygglov kan ges”. Länsstyrelsen anser dock att kommunen bör 
i samband med granskningsskedet förtydliga vilken kapacitet man har för 
denna försörjning. 
 
5. Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL 
(2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från 
miljösynpunkt. 
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Försvarsmakten 
Försvarsmakten har lämnat ett yttrande över planförslaget, daterat 2016-06- 01 i vilket står att 
försvarsmakten inte har något att erinra. 
 
6. Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 
 
Kommentar: 
1. Planförslaget har omarbetats utefter bullersituationen och bullerutredningar har uppdaterats (Aukustikforum 2019-
06-13) efter nytt förslag på bebyggelse. Uppdaterad bullerutredning redovisar resultat baserat på nya bullerberäkningar 
avseende befintlig bullersituation (2019) och prognosticerade trafikdata med prognos 2040. I övrigt samma underlag 
som i tidigare utredning (Akustikforum 2013-09-03). För nutida 2019 års trafik, är vägtrafiken uppräknad till år 
2019 från aktuellt mätår för respektive vägavsnitt. Tågtrafikdata från Trafikverket är baserad på aktuell fastställd 
tågplan för 2018. Utredningen räknar med bullerpåverkan från Starrkärrsvägen, Göteborgsvägen, Hövägen, 
Repslagarvägen, E45 med tillhörande avfarter och påfarter samt järnvägen. Resultatet av bullerutredningen visar att 
majoriteten av bebyggelsen klarar bullerförordningen 2015:216 krav genom att en tyst sida skapas in mot 
bostadsgården. För höghuset överskrids bullernivåerna med 1 dBa i vissa lägen. För att klara bullerkraven kan dessa 
lägenheter utformas som 35 kvm lägenheter alternativt med tekniska lösningar så som inglasade balkonger alt. 
utanpåliggade glasskiva som kan sänka ljudnivån med 3-5 dBa.  
2. En vibrationsutredning har utförts av Norconsult daterad 2016-09-19. De högsta uppmätta komfortnivåerna fanns 
i vertikal riktning vid MP 1 vid Hövägen. Där uppmättes det 0,19 mm/s vägd RMS, vilket ligger under riktvärdet 
0,4 mm/s. För att genomföra planerad bebyggelse krävs dock att en eller flera åtgärder genomförs: Inga ojämnheter eller 
farthinder på Göteborgsvägen, att byggnader byggs med källare, att bebyggelse uppförs med styva 
bjälklagskonstruktioner eller att byggnader har en lägsta egenfrekvens (resonans i konstruktionen) för grund ligger 
under 2,0 Hz och för byggnad över 4,5 Hz. 
3. Den geotekniska utredningen har reviderats enligt kommentarer (Norconsult 2016-08-04). Planbestämmelsen på 
plankartan ang. släntstabilitet har lagts som en upplysning i plankartan för att säkerställa att de geotekniska 
förutsättningarna för området beaktas vid genomförande av planen.  
4. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av miljökvalitetsnormer.  
5. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av miljömålen. 
6. Noteras 
7. Planbeskrivningen kompletteras med en utförligare beskrivning om trafik.  
8. En VA-utredning har genomförts. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av dricks- och 
spillvattenförsörjning.  
 
2. Statens geotekniska institut  
2014 
1. Statens geotekniska institut gör ingen annan bedömning än genomförd utredning och instämmer i 
att stabiliteten är tillfredställande i området. Noteras bör att Skredkommissionens anvisningar nu 
ersattas av IEG 4:2010, varför detta dokument således bör tillämpas (skillnaden i detta fall är dock 
inte betydelsefull).  
 
2. Statens geotekniska institut anser att det är angeläget att det i planen framgår att åtgärder längs 
Starrkärrsvägen behövs, om schakt utförs i anslutning till vägbanken, för att inte äventyra stabiliteten. 
Vi ställer dock frågan om bestämmelsen i sin nuvarande utformning är plantekniskt möjlig, dvs. har 
stöd i PBL. 
 
3. Mätningar visar att det är artesiska vattentryck i friktionsjorden under leran, dock framgår det inte i 
den geotekniska utredningen hur man har tagit hänsyn till detta och hur det påverkar stabiliteten. 
Statens geotekniska institut anser att det i utredningen bör framgå vilken portryckssituation som är 
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vald och hur förhöjda tryck i friktionsjorden påverkar stabiliteten, förslagsvis görs detta med en 
känslighetsanalys. 
 
Sammanfattningsvis ser SGI inga hinder för fortsatt planläggning förutsatta att de geotekniska 
synpunkterna enligt ovan beaktas. 
 
2016 
Tidigare synpunkter kvarstår.  
 
kommentar: 
1. Noteras 
2. Planbestämmelsen på plankartan ang. släntstabilitet har lagts som en upplysning i plankartan för att säkerställa att 
de geotekniska förutsättningarna för området beaktas vid genomförande av planen. 
3. Den geotekniska utredningen har reviderats enligt kommentarer, (Norconsult 2016-08-04).  
 
 
3. Trafikverket 
2014 
1. Statlig infrastruktur 
Trafikverket anser att exploateringen inte får hindra drift, underhåll eller framtida utveckling av E45 
ligger vägen eller järnvägen Norge/Vänernbanan som är av riksintresse för kommunikationer enligt 
miljöbalken 3 kap 8 §. Fler bullerstörda bostäder i området kan i förlängningen leda till restriktioner 
för vägen och järnvägen, exempelvis genom att hastigheten tvingas sänkas. Planområdet gränsar till 
Göteborgsvägen och Starrkärrsvägen som Trafikverket är väghållare för. 
 
2. Tillgänglighet 
Trafikverket bedömer att boende i planområdet kommer att ha goda möjligheter att klara sig utan 
tillgång till bil med god tillgänglighet till kollektivtrafik.  
 
3. Buller 
Trafikverket har tagit del av bullerkartor som kommunen har låtit ta fram. Beräkningarna visar att 
riktvärdena för trafikbuller överskrids och att ekvivalenta riktvärden för väg och järnväg hamnar på 
mellan 55 och 62 dBA vid fasaden mot E45 och Norge/Vänernbanan. 
 
Trafikverket håller med kommunen om att avsteg från riktvärdena kan motiveras tack vare läget, men 
vi anser att det endast är lämpligt att bygga bostäder här om en ljuddämpad respektive tyst sida kan 
skapas för bostäder på alla våningsplan.  
 
Trafikverket anser att planbestämmelsen om buller bör formuleras så att det framgår att bostad där 
ljudnivån utomhus vid fasad är mellan 60 och 65 dBA ska tillgång till en tyst sida med som mest 45 
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad.  
 
4. Vibrationer 
Riktvärdet för vibrationer är 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas 
(avser järnväg). Det finns mätningar gjorda år 2013 på fastigheterna Utby 3:100 och 3:101 som 
uppmätte 1,2 respektive 1,6 i mm/s i grundmuren och riktvärdena riskerar därmed att överskridas. Vi 
rekommenderar att ni gör vibrationsmätningar för att säkerställa att riktvärdet klaras, förslagsvis kan 
man göra mätningar i grundmuren under en veckas tid. Trafikverkets mätningsprotokoll finns att tillgå 
om detta önskas. 
 
2016 
Synpunkter ang statlig infrastruktur, tillgänglighet och vibrationer kvarstår.  
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5. Framkomlighet och trafiksäkerhet 
Enligt planförslaget kommer man att via korsningen mellan Göteborgsvägen och Hövägen att ta sig 
från Hövägen till området. Kommunen gör i planbeskrivningen bedömningen att befintligt gatunät 
har god kapacitet för att klara trafikökningen som exploateringen kan medföra. 
 
3. Buller 
Planområdet ligger i ett bullerutsatt läge. Bullerutredningen visar att det kan bli svårt att skapa sidor av 
bebyggelsen där 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. Eftersom bullerutredningen inte redovisar 
lägenheternas planlösningar kan Trafikverket inte uttala sig om vi bedömer att förordningen för 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) klaras. Vi anser dock att kraven i förordningen ska 
följas. 
 
Trafikverket kommer inte att stå för några kostnader för bullerskyddande åtgärder för den nya 
bebyggelsen. Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering kommer 
Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. Till granskningsskedet anser 
Trafikverket att kommunen tydligare bör beskriva den bedömningen, t.ex. i en mer utförlig 
beskrivande text. Vilken trafikökning blir det till följd av detaljplanens genomförande? Hur blir 
trafiksituationen på Göteborgsvägen och korsningen med Hövägen med avseende på framkomlighet 
och trafiksäkerhet? 
 
 
kommentar: 
1. Kommunen bedömer inte att riksintresset påverkas negativt. 
2. Planbestämmelsen på plankartan ang. släntstabilitet har lagts som en upplysning i plankartan för att säkerställa att 
de geotekniska förutsättningarna för området beaktas vid genomförande av planen. 
3. Planförslaget har omarbetats utefter bullersituationen och bullerutredningar har uppdaterats (Aukustikforum 2019-
06-13) efter nytt förslag på bebyggelse. Uppdaterad bullerutredning redovisar resultat baserat på nya bullerberäkningar 
avseende befintlig bullersituation (2019) och prognosticerade trafikdata med prognos 2040. I övrigt samma underlag 
som i tidigare utredning (Akustikforum 2013-09-03). För nutida 2019 års trafik, är vägtrafiken uppräknad till år 
2019 från aktuellt mätår för respektive vägavsnitt. Tågtrafikdata från Trafikverket är baserad på aktuell fastställd 
tågplan för 2018. Utredningen räknar med bullerpåverkan från Starrkärrsvägen, Göteborgsvägen, Hövägen, 
Repslagarvägen, E45 med tillhörande avfarter och påfarter samt järnvägen. Resultatet av bullerutredningen visar att 
majoriteten av bebyggelsen klarar bullerförordningen 2015:216 krav genom att en tyst sida skapas in mot 
bostadsgården. För höghuset överskrids bullernivåerna med 1 dBa i vissa lägen. För att klara bullerkraven kan dessa 
lägenheter utformas som 35 kvm lägenheter alternativt med tekniska lösningar så som inglasade balkonger alt. 
utanpåliggade glasskiva som kan sänka ljudnivån med 3-5 dBa. 
4. En vibrationsutredning har utförts av Norconsult daterad 2016-09-19. De högsta uppmätta komfortnivåerna fanns 
i vertikal riktning vid MP 1 vid Hövägen. Där uppmättes det 0,19 mm/s vägd RMS, vilket ligger under riktvärdet 
0,4 mm/s. För att genomföra planerad bebyggelse krävs dock att en eller flera åtgärder genomförs: Inga ojämnheter eller 
farthinder på Göteborgsvägen, att byggnader byggs med källare, att bebyggelse uppförs med styva 
bjälklagskonstruktioner eller att byggnader har en lägsta egenfrekvens (resonans i konstruktionen) för grund ligger 
under 2,0 Hz och för byggnad över 4,5 Hz. 
5.  Planbeskrivningen kompletteras med en utförligare beskrivning om trafik. 
 
4. Lantmäteriet 
2014 
1. Lantmäteriet påpekar att det finns en samfällighet, Utby s:ll, som inte omnämns i 
genomförandebeskrivningen eller i planbeskrivningen. Handlingar bör kompletteras med beskrivning 
ang. hur denna påverkas. Samfällighetensaknas även i fastighetsförteckning 
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2. Det är få fastighetsgränser inom planområdet och i dess nära anslutning som är inlagda med bra 
kvalitet i registerkartan. Det finns dessutom ett par fastigheter som ligger i direkt anslutning till 
planområdet som är avsöndrade fastigheter, dvs dess gränser har aldrig blivit lagligen bestämda. 1:49 
och 3:27 är exempel på avsöndringar. Dessa gränser bör fastighetsbestämmas för att säkerställa att 
planen inte belastar dessa fastigheter. 
 
2016 
3. Om strandskydd råder inom området så behöver frågan om upphävande av strandskydd avgöras.  
 
kommentar: 
1. Genomförandebeskrivningen har kompletterats med samfälligheten. Samrådshandlingen har skickats ut till 
samfälligheten som därmed har getts tillfälle att yttra sig  
2. Fastighetsbestämning har skett berörande gräns för fastigheten Utby 1:49 mot Utby 20:1 samt gräns för Utby 3:27 
mot Utby 20:1. Detta gjordes år 2015. En ny grundkarta är beställd.  
3. Planområdet bedöms inte omfattas av strandskydd och dispens behöver därför inte sökas.  
 
5. Ale el 
2014 
Ingen erinran men vill dock uppmärksamma att det finns ett omfattande 10kv och 20kV-kabelstråk i 
den östra kanten av detaljplanen. Som det ser ut i samrådshandlingarna (illustrationskartan) så 
kommer bebyggelsen nära detta kabelstråk. Påkallas det en flytt av detta kabelstråk får beställaren av 
arbetet bekosta detta fullt ut. 
 
2016 
2014 synpunkt kvarstår. Ledningsstråkets läge är säkrat med markupplåtelseavtal. Enligt planförslaget 
är bebyggelse beviljat på ledningsstråket vilket kräver en omläggning av samtliga ledningar.  Inget 
byggnationsarbete får starta innan ledningsstråket till alla delar är flyttat till nytt läge som är säkrat 
med ledningsrätt. Det är ett omfattande arbete att flytta ledningsstråket och omkopplingsarbete kan 
inte utföras under vintertid. Beställare av detta arbete får bekosta det fullt ut.  
 
kommentar: 
Informationen har delgivits exploatören och ett inledande möte mellan kommun och exploatör om ledningsfrågor har 
skett (2019-05-09). Ledningsstråk föreslås förläggas i Hövägen. Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan 
kommunen och exploatören hanterar frågor rörande kostnader för ledningsflytt.  
 
6. Räddningstjänsten 
2014 och 2016 
1. Räddningstjänsten påtalar att med nuvarande organisation, då höjdfordon för livräddning är 
placerat vid brandstation i Surte, kan utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon inte 
påbörjas inom normal insatstid på 10 minuter, för bostäder inom aktuellt planområde. Bostadshus i 5 
våningar förutsätter ytterligare brandskyddsåtgärder för att byggnaden ska kunna utrymmas på ett 
godtagbart sätt. En alternativ utformning för att säkerställa detta kan vara att utföra byggnadens 
trapphus med ett högre krav på brandskydd så man begränsar spridning av brand- och brandgas till 
trapphuset under en förutbestämd tid alternativt annat brandtekniskt utförande. För bostadshuset 
med 10 våningar gäller liknande krav på trapphuset med utförande av Tr 2 trapphus enligt BBR 20. 
 
2. För planområdet förutsätts det att brandvattenförsörjningen säkerställs med markförlagda 
brandposter med en kapacitet på 20 liter/ s med ett avstånd på 150 meter mellan brandposterna. 
Avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon på gatan och till byggnadens 
tillträdesvägar får inte överstiga 50 meter. 
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Under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas i den fortsatta handläggningen av 
ärendet har räddningstjänsten ur brand- och risksynpunkt inget att erinra. 
 
kommentar: 
1. Exploatören har informerats och ett möte hölls med representanter från Räddningstjänsten och exploatören hälls 
2016-06-12. Utformning av föreslagen bebyggelse utifrån brandsäkerhet styrs inte i detaljplan.  
2. Brandvattenförsörjning i området är säkerställd. 
 
7. Göteborgs energi och Göteborg energi GothNet AB 
2014 och 2016 
Befintlig fjärrvärmeledning är förlagd i Göteborgsvägen, vilken servisledningarna kan anslutas på för 
försörjning av de föreslagna byggnaderna inom fastigheten Utby 20:1. 
 
Observera Gothnets befintliga optokablar och rör. Bifogar lägesskarta. Vi är väldigt intresserade av att 
bli informerade längre fram i planarbetet angående eventuella schakter, el- och fjärrvärme- anslutning 
m.m. Vi kan då förlägga rör och leverera bredband, IT-tjänster, om intresse finns. Annars har vi inget 
att erinra. 
 
kommentar: 
Informationen har delgivits exploatören. Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören 
hanterar frågor rörande ledningar. Flytt av ledningar beskrivs även i planbeskrivningen under ”Genomförande”.  
 
8. Telia Sonera Skanova 
2014 och 2016 
Skanova påtalar att de har flera viktigare kanalisationsstråk inom aktuellt område. Några av stråken är 
mycket kostsamma att flytta och kräver en längre tids planering och utförande, vilket gör att Skanova 
helst ser att dessa kan ligga kvar i oförändrade lägen. Skanova föreslår att u-område läggs in för 
berörda kabelstråk. På fastighet Ale Utby 3:97 finns telestation. Skanova vill bli kontaktade mellan 
samråd och utställning för att diskutera en lösning. För digitala kartor samt utsättning av Skanovas 
anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se  
 
kommentar: 
U-område är inlagt för ledningar som är förlagda på kvartersmark. För de ledningar som behöver flyttas upprättas ett 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören som hanterar frågor rörande ledningar.  
 
9. Verksamhet teknik 
2014 
1. Renhållning  
För området ska det vara gemensam avfallshantering. Kommunens riktlinjer för avfallshantering skall 
följas.  
 
2. Post  
Verksamhet Teknik ser gärna att posthanteringen sker gemensamt.  
 
3. VA  
VA i enlighet med Ale kommuns dagvattenpolicy förespråkas öppna lösningar i form av 
översilningsytor, svackdiken och dammar. I den mån det inte är möjligt förespråkas genomsläppliga 
parkeringsytor för rening av vattnet för att sedan fördröjas i dagvattenmagasin. Magasin innebär inte 
att dagvattnet renas i den mån som sker vid t.ex. svackdiken. Rallatébäcken, Grönåns utlopp och Göta 
älvs vattenstatus skall tillgodoses. Dessa är av höga naturvärden samt är biflöde och källa som 
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dricksvattentäckt för Göteborgs region. Ett öppnande av Rallatébäcken är en lösning som skall 
beaktas.  
 
4. Parkering  
Ale kommuns riktlinjer för parkering ska följas.  
 
5. Gata  
Dike får ej ingå i slänten som ligger intill Starrkärrsvägen. Vägslänten som ligger invid Starrkärrsvägen 
ska höra till vägområdet. Utfartsförbudet på Hövägen bör flyttas in till verklig vägkant. 
 
2016 
1. Renhållning 
För området ska det vara gemensam avfallshantering, kommunens riktlinjer för avfallshantering ska 
följas. Det finns ingen planbeteckning i plankartan som säkerställer en yta för avfallshantering. Ytan 
för avfallshantering behöver ligga i anslutning till Hövägen som möjliggör hämtning utan några 
backmoment. 
 
6. Trafik 
Det kommer bli en korsningspunkt vid infart/utfart mot Hövägen, för att den ska bli så liten som 
möjligt behöver den begränsas i bredd. För att undvika att posthantering nyttjar gång-och cykelvägen 
för att leverera post är det viktigt att samla brevlådor och postboxar på en gemensam plats. 
 
5. Gata/Park 
I planförslaget på plankartan vid Starrkärrsvägen är det ett garage inplanerat som inkräktar på  
Trafikverkets vägområde. Hela slänten ingår inom vägområdet och behöver tas i beaktning att  
vägområdet behövs vara så stort för att kunna drifta och underhålla vägen och för vägens stabilitet. 
 
3. VA 
Dagvattenutredningen bör uppdateras utifrån Svenskts Vattens nya publikation P110. I utredningen 
står det att hårdgjord yta antas minska efter exploateringen och att det inte är nödvändigt med 
fördröjningsåtgärder. När en ny detaljplan upprättas ska också kommunen eftersträva att 
dagvattensituationen förbättras, inte bara jämställas med dagens situation. Uppströms planområden, 
främst Kronogården påverkar idag dagvattenflödena och utredningen bör kommentera 
exploateringens påverkan. Det saknas en beteckning för att det ska vara minst 40% grönyta inom 
fastighetens kvartersmark. Det finns beskrivet i planbeskrivningen men har ingen beteckning i 
plankartan. 
 
kommentar: 
1. Miljöhus ska placeras i anslutning till Hövägen. Detta säkerställs med planbestämmelse i plankartan så att infart 
sker från Hövägen och att rundkörning utan backning ska vara möjligt inom planområdet.  
2. Noteras 
3. En ny VA- och dagvattenutredning har tagits fram. För att säkerställa att hela planområdet inte hårdgörs läggs en 
planbestämmelse om att inom kvartersmark ska minst 40% av fastighetens yta utgöras grönytor (gräsytor, 
genomsläppligt material, gröna tak, vegetation och dylikt) 
4. Noteras 
5. Bebyggelsen har en ny placering jämfört med samrådsförslaget som innebär att bebyggelsen inte inkräktar på 
trafikverkets vägområde. Planbestämmelse om utfartsförbud har justerats. 
6.Brevlådor och postboxar ska placeras inom varje byggnad. Det finns möjlighet för angöring för postverksamheten inom 
planen.  
  
10. Sektor UKF  
1. Detaljplanen för Utby 20:1 m. fl är endast en del av tillväxtproblematiken för sektor UKF och 
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sektorn vill tydliggöra vissa effekter av en samhällsplanering och tillväxt takt som inte fullt ut är 
förankrad i samtliga sektorer. Tillväxttakten medför organisatoriska svårigheter för sektorn att 
bemästra samtidigt som kostnaderna förknippade med utökade enheter och lokalbehov inte är att 
förringa. Utöver detta måste hänsyn tas till att nya lokaler dessutom är tidskrävande både vad det 
gäller färdigställande från detaljplanering, projektering samt byggnation men också sett till den tid som 
organisationen bör lägga för att säkerställa att lokalerna utformas enligt de behov som finns i de olika 
verksamheterna. 
 
Ale kommun befinner sig en tillväxtfas där den kommunala servicen behöver vara av sådan kvalitet att 
det lockar nya invånare till kommunen. Som beskrivits ovan så ökar antalet barn inom förskoleåldern 
med ca 235 för perioden 2015-2020. Motsvarande siffra för skolan i åldrarna 6-15 år är 1 70 elever. 
Sektor UKF har i dagsläget inget givet svar på hur situationen skall hanteras men frågan hanteras 
kontinuerligt. Kommunens lokalplaneringsgrupp har även fått muntlig information från sektorns 
verksamhetsutvecklare för lokalfrågor gällande den akuta lokalsituationen i Älvängen. 
 
2. Redaktionella ändringar enligt förslag angående texten om offentlig service.  
 
kommentar: 
1. Noteras.  
2. Text under rubriken offentlig service ändras enligt aktuella uppgifter.  
 
11. Sektor kommunstyrelsen 
1. Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik och Utvecklingsavdelningen ser positivt på 
en hög exploateringsgrad i området. Området har förutsättningar för ett mycket lågt bilinnehav och 
åtgärder som bidrar till detta bör uppmuntras. Exempelvis bör mark för bilpool reserveras. Även 
antalet bilparkeringar bör minskas. Parkeringsplatserna bör förberedas för möjlighet till byggnation av 
laddstationer för elfordon. 
 
2. Utvecklingsavdelningen ser gärna att området erbjuder blandade bostäder, både i upplåtelseform 
och storlek för att locka olika målgrupper. Metoder för att skapa billigare bostäder som exempelvis 
social housing likt Frihamnen i Göteborg, bör undersökas. 
 
3. Analys saknas av vilka typer av hushåll som förväntas flytta in i området för att kunna bedöma 
behovet av förskola, skola och serviceboenden. Områdets centrala läge med närhet till service och 
kommunikationer kan locka en äldre målgrupp. Möjligheten att etablera trygghetsboende bör 
undersökas. 
 
4. Ytor för gemensamma lokaler och ytor för odling bör reserveras för att skapa gemenskap i 
området. 
 
5. En verksamhetsetablering i bottenvåning bör vara ekonomiskt hållbar och gynna hela Älvängens 
centrum/handelsutveckling för att stärka ortens konkurrens- och attraktionskraft. 
 
6. Byggnadshöjdens påverkan på stadsbilden bör undersökas närmare i det fortsatta arbetet. 
 
kommentar: 
1. Ale kommuns parkeringsnorm kommer att följas. Detaljplanen styr inte huruvida platser för el-bilar och/eller 
bilpool kommer att finnas.  Under 2019 ska en parkeringsutredning för Älvängen genomföras för att vidare utreda 
möjligheterna att minska antal parkeringsplatser som krävs för genomförande av planen.  
2. Det planerade bebyggelse innefattar lägenheter i blandade storlekar samt radhus ovan planerat parkeringsgarage. 
Lägenhetsstorlekar styrs inte i detaljplanen. Upplåtelseform kan inte styras i detaljplan.  
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3. Planen har uppdateras ang. behovet av förskola, skola och serviceboenden. Det finns möjlighet att etablera olika typer 
av gruppboenden inom planen.  
4. Det finns goda möjligheter att skapa en gemensam gård för de boende. Utformning av gården styrs inte i detaljplanen.  
5. Bottenvåningarna styrs i detaljplanen att antingen inrymma bostäder eller verksamheter vilket gör det möjlig att 
ställa om en verksamhet till en bostad om så är nödvändigt.  
6. Ytterligare solstudier med flera klockslag kompletteras till granskningshandlingarna.  
 
12. IT-enheten 2014-04-14 
1. Informerar om att det finns opto och telekabel som korsar aktuellt område. Dessa kan behövas 
läggas om i samband med bygget. Kostnaderna för detta bör inte belasta IT:s budget.  
 
kommentar: 
1. Informationen har delgivits exploatören. Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören 
hanterar frågor rörande ledningar. Flytt av ledningar beskrivs även i planbeskrivningen under ”Genomförande”. 
 
13. Sektor samhällsbyggnad miljö. 2014-05-15.  
Miljöenheten informerar om att genom planområdet går Rallatébäcken, i den södra delen är bäcken 
öppen för att sedan kuverteras. I samband med planen behöver den kulverterade delen grävas om i 
nytt läge. Miljöenheten anser att man i samband med omgrävningen bör öppna upp delar som idag är 
kulverterade för att ta tillvara den resurs som vatten är för stadsbilden. Dels för att bäcken har ett 
biologisk värde, bl.a. som lek- och uppväxtområde för havsöring. I planförslaget lämnas en möjlighet 
att ha bäcken i ett öppet läge på kvartersmark utmed Hövägen vilket är bra men otillräckligt. Det bör 
tydligare fastläggas i planen att bäcken ska vara öppen genom att den prickade kvartersmarken längs 
med Hövägen blir naturmark med beteckningen bäck, på samma sätt som i den södra delen av 
området. Utbredningen på det nya naturområdet bör vara minst av den storlek som i illustrationen. 
Att öppna upp bäcken är också en fördel för dagvattenhanteringen, vilket framgår i 
dagvattenutredningen.  
 
kommentar: 
Ny kulvert kan placering inom planområdet då ledningsrätt ges i planen. Möjlighet att öppna upp bäcken hela 
sträckan längs Hövägen kvarstår vilket anges med bestämmelse om att dike får anläggas.   
 
14. Västtrafik 2014-04-30 
Ingen erinran då föreslagen bebyggelse får anses ha god tillgång till kollektivtrafik. Västtrafik vill 
påminna om vikten av tillgänglighet och trygghet på vägar till och från hållplatser för alla resenärer. 
 
kommentar: 
1. Noteras 
 
Sakägare 
 
15. Fastighetsägare, Utby 3:62 
2014 
1. Påverkan i byggskedet 
Fastighetsägaren är orolig för eventuella skador som byggskedet kan medföra på sitt hus Utby 3:62, 
(vilket ej är pålat). Fastighetsägaren kräver att en oberoende besiktningsman övervakar byggskedet och 
påverkan på fastigheten, både före och efter att bygget är klart.  
 
2. Höghus 
Fastighetsägaren ser också att det byggs, istället för ett höghus, två mindre varianter, som de bedömer 
kan innehålla minst lika många lägenheter.  
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3. Parkering i Älvängen centrum 
Fastighetsägaren anser att exploateringen medför att parkeringsbristen i centrala Älvängen kommer att 
öka, när parkeringarna på gamla busstorget försvinner. Detta problem måste lösas.  
 
2016 
4. Fastighetsägaren undrar varför sakägarna ej har delgivits skriftligen om samråd 2, 2016-06-01 - 
2016-06-22 och varför det inte gjorts någon samrådsredovisning för samråd 1, 2014-04-11 - 2014-05-
16. Fastighetsägaren framför att tiden för yttrande från sakägare alldeles fort kort.  
 
1. Fastighetsägaren vill förtydliga vikten av att det krävs noggrann besiktning av fastigheten, samt att 
resultat av vibrationsmätning, inte bara vid pålning, utan under hela byggprocessen. Detta har även 
påpekats vid samråd ang. byggnation på Utby 3:25. Det har visat sig att efter ombyggnationen av 
Göteborgsvägen till en sk. "miljöprioriterad gata", kan vägen ej längre användas av någon tyngre 
trafik, utan att kraftiga vibrationer uppstår. Dessa kraftiga skakningar har medfört stora skador på 
fastighet samt boendemiljön. Stora påfrestningar sker många gånger dagligen, pga den tunga trafiken, 
som nyttjar vägen, särskilt via Gustavas Plats, samt Änggatan, där man har upplag av schaktmassor 
mm.  
 
2. Vad beträffar byggnationen på Utby 20: 1, så kan fastighetsägaren ej förstå hur ett 8-10 våningshus 
kan anses smälta in i kommunens strävan att värna Älvängens Centrum i 30/40-tals karaktär. 
 
kommentar: 
1. Störande verksamheter under byggtiden redovisas i bygglovsskedet. Detta kan ej styras i detaljplan. 
2. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar.  
3. Parkering för de tillkommande bostäderna kommer att lösas inom den egna fastigheten.  
4. På grund av externa faktorer har processen blivit försenad och samråd 1 och samråd 2 yttranden besvaras samlat i 
denna handling. Kommunen beklagar att bemötandet har dröjt. Planförslaget har varit på samråd vid två tillfällen. Det 
vanliga är ett tillfälle. Vid första var samrådstiden fem veckor och vid det andra tre veckor vilket är i enlighet med 
Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
16. Fastighetsägare, Utby 3:33 
2014 
1. Fastighetsägaren är orolig för eventuella skador som byggskedet kan medföra på sitt hus och ser 
helst att inte att planområdet bebyggs på ett sätt som kan äventyra skador på sin fastighet. Oberoende 
besiktning före och efter byggandet krävs och att eventuella skador ersätts. 
 
Fastighetsägaren befarar att det under byggtiden kommer vara svårt att nå sin fastighet då vägen 
kommer troligen kommer att användas till bygget. Detta är inte acceptabelt och de vill att ni hittar en 
lösning på problem. De är oroliga för att sin tomt i anslutning till vägen kommer att sjunka med tanke 
på de tunga fordon som kommer att användas. Transport av barn till och från Älvängenskolan går via 
Hövägen, hur tänker ni lösa det problemet? 
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Fastigheten är orolig för höga ljudnivåer och vibrationer under byggtiden, vilket om så sker kommer 
att vara en stor belastning för våra hyresgäster. Hur kompenseras våra hyresgäster för olägenheterna 
som uppstår i samband med byggnationen under byggtiden? 
 
2. Buller  
Fastighetsägaren befarar att deras fastighet kommer vara utsatt för förhöjda bullernivåer efter 
genomförandet av planen. Eventuella åtgärder får entreprenören stå för. Fastighetsägaren är orolig för 
att sämre ljudmiljö kan innebära att hyresgäster flyttar.  
 
3. Geoteknik 
Fastighetsägaren är orolig för sättningar och vill att lerans sättningsegenskaper utreds grundligt. Har 
tillräckliga kompletterande sättningsanalyser utförts? Eftersom lerdjupen varierar så bör även 
kompletterande sonderingar i byggnadslägena utföras! Även ytterligare geotekniska undersökningar 
bör utföras i form av kolvprovtagning. Byggnadstekniska åtgärder som medför permanent 
grundvattensänkning bör ej utföras inom området på grund av sättningsrisk. En sådan sänkning 
påverkar även närliggande mark vilket man måste beakta. Detta framkommer i den geotekniska 
utredningen som genomförts 2013-07-02 och är något som oroar fastighetsägaren.  
 
4. Höghus 
Fastighetsägaren motsätter sig ett höghus, utan anser att en byggnation med högst 4 våningar är 
lämplig. Älvängen bör behålla sin småstadskaraktär med lägre byggnationer som passar in tillsammans 
med befintliga byggnader. Ny bebyggelse bör ta hänsyn till närboende och befintliga fastigheters 
utsikt. 
 
5. Brist på parkering i Älvängen centrum 
Fastighetsägaren framför att de har parkeringsköp på 23 p-platser (nu belägna mellan Göteborgsvägen 
och Änggatan). Dessa har fastighetsägaren tvingats köpa för 230 000, i samband med bygglov. De 
befarar att när parkeringen försvinner från Gustavs plats kommer deras hyresgäster, deras gäster och 
de anställda på Vuxenpsykiatrin, Älvängens Skor, Swedbank samt deras kunder behöva gå långt för att 
hitta parkering. De ser en risk att många kommer att väljer att parkera på deras tomt och ta de platser 
som är lediga. Detta innebär en stor ökad kostnad vilket kan leda till att i blir tvungna att anlita en p-
vakt. 
 
6. Dialog 
Fastighetsägaren efterfrågar dialog med exploatören och kommunen inför fortsatt planering. 
 
2016 
4. Fastighetsägaren är emot planerna på ett höghus på 10 våningar och anser att planerat boende inte 
bör överskrida 4 våningar. De lägenheter fastigägaren har kommer att drabbas om planerna på 
byggnation blir aktuella, därför måste kommunen visa större hänsyn än det nuvarande detaljplan visar 
på. Förutom de olägenheter planerad byggnation, kommer att innebära för hyresgästerna så kommer 
också utsikten från befintliga lägenheter försämras radikalt.  
 
7. Det som framkommer i den nya samrådshandlingen när det gäller rekreation och bedömningen är 
att "området är mer lämpligt som bostadskvarter och att marken bör utvecklas för ändamålet med 
rekreationskvalitéer i första hand för de boende, dock kan mindre platsbildningar för allmänheten vara 
möjliga att tillskapa." Detta ställer sig fastighetsägaren frågande till. När man bygger bör det väl finnas 
rekreationsmöjligheter inte bara för de som flyttar hit utan att även allmänheten får sådana 
möjligheter? 
 
5. Fastighetsägaren anser att de parkeringsplatser som är planerade inte täcker behovet. Idag finns det 
två parkeringsområden på platsen för planerat område. I genomsnitt är det ca 20-30 bilar som står 
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parkerade där idag, hur tänker kommunen lösa detta? De tror inte att 1,3 parkeringsplatser som är 
inkluderat besöksparkering kommer att vara tillräckligt. Som de tidigare framfört har kommunen inte 
ersatt fastighetsägaren för de 23 p-platser som de tvingades köpa för 230 000 kr och dessa platser 
måste kommunen också ta med i beräkningen.  
 
8. När det gäller offentlig service så är det innehåll kommunen redovisar inte längre aktuellt. I 
samrådshandlingen beskrivs skolor och skolors närhet/avstånd felaktigt. From augusti 16 finns det en 
skola för låg-mellanstadium, särskola och förskola på området Kronogården som ligger på ca 1,2 till 
1,4 km avstånd ifrån planerat boende. Och dessa skolor och förskola är redan innan byggstart 
fullsatta. Detta innebär att det i nuläget inte finns de skolor och förskolor som det påstås i 
samrådshandlingen. 
 
9. Vidare anser fastighetsägaren att det är anmärkningsvärt att det utifrån det förra samrådet inom 
Utby 20:1 inte har upprättats och redovisats någon samrådsredogörelse och ni har inte heller bemött 
några av de synpunkter och önskemål som vi framförde. De vill att deras synpunkter besvaras innan 
beslut fattas. 
 
kommentar: 
1. Störande verksamheter under byggtiden redovisas i bygglovsskedet. Detta kan ej styras i detaljplan. 
2. Tillkommande trafik bedöms ej ge upphov till ökade bullernivåer.  
3. Flertalet geotekniska undersökningar och utförts. Detaljplanen innehåller flera bestämmelser rörande geoteknik. I 
byggskedet kan undersökningarna behöva kompletteras för att exakt fastställa grundläggning mm.  
4. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
5. Inga avtal finns om parkeringar på Gustavas plats. Parkering för tillkommande boenden kommer att lösas inom 
fastigheten.  
6. Fastighetsägaren är välkommen att ta kontakt med kommunen och exploatören. 
7. Inom planförslaget finns allmänna platser i form av en mindre torgbildning mot Göteborgsvägen. 
8. Planbeskrivningen revideras utefter aktuella uppgifter 
9. Noteras  
 
17. Fastighetsägare Utby 3:57 2014-05-16  
Fastighetsägaren är negativt inställd till föreslaget höghus då deras fastigheten hamnar i skugga. De 
efterfrågar ett möte med byggkontoret för att diskutera framkomliga vägar. 
 
kommentar: 
Då kommun har köpt in fastigheten är yttrande inte längre aktuellt.  
 
18. Fastighetsägare, Utby 1:49  
2014 och 2016, underskrift namnlista.  
 
kommentar: 
Se svar s.25  
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19. Fastighetsägare, Utby 3:56  
2014 och 2016, underskrift namnlista.  
 
kommentar: 
Se svar s.25  
 
20. Fastighetsägare, Utby 3:62  
2014 och 2016, underskrift namnlista.  
 
kommentar: 
Se svar s.25  
 
Föreningar 
21. SPF Seniorerna Ale 
1. Föreningen framför synpunkter ang att tillgänglighetsanpassning för äldre och redovisar en lista för 
detta.   
2. Förening frågar hur räddningstjänsten ska kunna göra insatser från utsidan på husets 10:e våning.  
3. Verksamheterna i bottenvåningen måsta planeras så att det finns tillräckliga ytor för inlastning. 
Verksamheterna kommer att generera mer sopor varav hanteringen av detta måste hanteras med stor 
hänsyn. Verksamheterna får inte vara störande.  
4. Bullret anges vara en maximal nivå på 70 dBA i hälften av boenderummen. Föreningen efterfrågar 
att åtgärder ska göras för att reducera bullret, särskilt de lågfrekventa nivåerna.  
 
kommentar: 
1. Synpunkten framförs till exploatören.  
2. Planförslaget har samrådits med Räddingstjänsten. Se svar ovan.   
3. Verksamheternas behov gällande trafik och sophantering beaktas i detaljplanen. Verksamheter som planeras är av 
icke-störande karaktär.   
4. Bullerutredningen redovisar maximal dBA vid fasad och ej i bostadsrum. Buller beaktas även i bygglov som anger 
inomhusmiljö för boende.  
 
 
Hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, boende mfl. 
 
22. Boende, Båtsmansvägen 14.  
Vill inte ha ett 10 våningshus. 5 våningshusen bör vara 4 våningar.  
 
kommentar: 
Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
 
23. Boende, Båtsmansvägen 2 (1)  
1. Boende uttrycker en oro över uppförandet av ett 10-våningshus. Ett höghus kan aldrig bli ett 
vackert landmärke i Älvängen. Ett höghus åldras inte med charm och bidrar inte till ett positivt första 
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intryck som besökare och invånare då man kör in i Älvängen. Det är som ett stort plakat; "Här satsar 
vi på kvantitet i vårt boende, inte kvalitet." Boende uppmanar kommunen att välja bort höghuset. 
 
2. Det är bättre att bygga 3-våningshus, likt Mölnlycke centrum, vilket är populärt, menar boende. I 
Mölnlycke finns ån, promenadstråk, mötesplatser, torg med marknader, uteserveringar och offentlig 
konst. De funktionerna bidrar till ett attraktivt centrum.  
 
Boende nämner Bohus centrum med de blå höghusen som ett exempel på centrum som inte upplevs 
attraktivt på grund av höghusen. 
 
Boende anser att kommunen bör utveckla funktioner som ger livskvalité men naturliga mötesplatser, 
parker, promenadstråk, torg med fik och utomhusservering. 
 
Boende upplyser om att det finns en grupp på Facebook som heter Livskvalitet och bättre boende i 
Älvängen. Gruppen har 182 medlemmar som längtar efter livskvalitet på hemmaplan. 
 
 
kommentar: 
1. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
2. Planförslaget möjliggör etablering av centrumverksamheter i bottenvåningen samt en torgbildning i söderläge.  
 
 
24. Boende, Båtsmansvägen 2 (2)  
1. Boende framför att de är emot planerad byggnation. Ett höghus strider mot den byggnationen som 
finns idag. 
 
2. Det vore trevligare att bygga en park istället, Älvängen behöver mer fritidsaktiviteter för att locka 
nyinflyttade.  
 
3. Boende framför även att deras fastighet kommer minska i värde och ifrågasätter varför de inte blivit 
tillfrågade i ärendet.  
 
kommentar: 
1. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
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2. Planförslaget har föregåtts av en markanvisningstävling där kommunen har bedömt att platsen är lämplig för 
bostadsbebyggelse och inte ex. en park. Planförslaget möjliggör en torgbildning i söderläge som avses vara allmänt 
tillgänglig.  
3. Då fastigheten på Båtsmansvägen 2 inte är belägen i direkt anslutning till planområdet har fastigheten inte 
inkluderats i sakägarkretsen. Det har dock varit möjligt att yttra sig över planförslaget då det har annonserats på 
kommunens anslagstavla inför varje samråd.  
 
25. Boende, Båtsmansvägen 6 
Framför att de inte är emot ett 10 våningshus men däremot placeringen av detta höghus på nämnda 
plats. Utsikten kommer att påverkas och föreslagen byggnation kommer att skugga. Arkitekturen är 
viktig vid byggnation i centrum. Lös hellre in ICA eller bygg på lägenheter på detta anskrämliga hus. 
Mittemot ICA i Älvängen har man byggt nya bostadshus med acceptabel höjd och bygg ej högre hus 
på Utby 20:1.  
 
kommentar: 
1. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. Solstudier har genomförts som visar att fastigheten på 
Båtsmansvägen inte kommer att påverkas av skugga från föreslagen bebyggelse.  
 
26. Boende, Utby 3:45  
1. Anser att en sådan hög byggnad förstör idyllen i Älvängen och att det inte platser i centrum. 
Boende kan godkänna ett 4 våningshus med längre huskropp istället.  
 
kommentar: 
1. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
 
27. Boende, Båtsmansvägen 20 (Knaptorp 1:83)  
2014 
1. Anser att kommunen bör medverka till det som framkom i strukturstudien 2008 vision 2020, 
nämligen vikten av att en helhet skapa och nya områden får kontakt med befintlig bebyggelse. Detta 
innebär att höghus inte blir aktuellt i Älvängen. Höghus innebär en för stor förändring. Höghuset 
skulle störa och påverka landskapsbilden och innebära en värdeminskning för deras fastighet. Om 
man ska bygga, förläng de andra husen istället och lägg på en våning på trevåningshusen. Undersök 
möjligheten att bygga ovanpå Ica. 
 
2. Det saknas parkområden och andra fritidsaktiviteter i Älvängen.   
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3. Fastighetsägaren framför att det planerade bygget kommer att medföra ytterligare stora 
påfrestningar i form av trafikstörningar, vibrationer och buller. På vilket sätt tar kommunen hänsyn till 
detta och hur kan man underlätta för de som bor här under en byggtid? 
 
2016 
4. Fastighetsägaren framför att det inte upprättats någon samrådsredogörelse och det finns inte heller 
någon anteckning om den kritik och de synpunkter som riktats mot planerna på ett höghus i 
nuvarande samrådshandling. Den nya samrådshandlingen har inte heller gått ut till de som har 
inkommit med synpunkter vid förra samrådstillfället. Fastighetsägaren menar att kommunen måste ta 
med samtliga inkomna synpunkter från 2014 i en samrådsredogörelse och tillföra dessa till 
handlingarna. 
 
5. Fastighetsägaren framför att sakägarekretsen borde utvidgas. De som tidigare även yttrat sig på 
handlingarna bör få handlingar skickade till sig med möjligheter att yttra sig och/eller att deras 
synpunkter bemöts och kommuniceras.  
 
1. I Älvängen har vi småstadsbebyggelse och i det aktuella området finns det närliggande villor som 
riskerar att bli av med en fantastisk utsikt över Göta Älv. Som boende i Älvängen ser vi gärna att det 
byggs bostäder men anser att det är viktigt att det passar in i den boendemiljö vi har idag. Då bör inte 
de hus som ska byggas på Gustavas plats vara högre än max 4-våningar.  
 
2. Vi vill att kommunen i samband med byggandet av nya bostäder också ser över behovet av 
rekreationsplatser för allmänheten. Om vi vill ha ett levande centrum är det viktigt att inte bara bo 
utan se till att det finns aktivitetsområden, grönområden och lekparker. Varför inte försöka få någon 
att bygga en bowlinghall med möjligheter till café eller liknade?  
 
kommentar: 
1. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
2. Planförslaget har föregåtts av en markanvisningstävling där kommunen har bedömt att platsen är lämplig för 
bostadsbebyggelse och inte ex. en park. I planförslaget finns det utrymme en torgbildning vid Göteborgsvägen som avses 
vara tillgänglig för allmänheten.  
3. Störande verksamheter under byggtiden redovisas i bygglovsskedet. Detta kan ej styras i detaljplan. 
4. På grund av externa faktorer har processen blivit försenad och samråd 1 och samråd 2 yttranden samt bemötanden 
besvaras samlat i denna handling. Kommunen beklagar att bemötandet har dröjt.  
5. Kommunen har begränsat sakägarekretsen till de fastigheter som angränsar berört till planområde. Vid en 
överklagan av planen görs bedömningen av Länsstyrelsen om den som överklagat ska anses vara sakägare eller inte.  
 
 
28. Boende, Utby 3:96  
2014 
Fastighetsägarna är positiva till byggnation men inte till 10 våningshus som inte smälter in. Räcker 
med 4 våningshus. Fastighetsägarnas utsikt över älvdalen kommer att försvinna.  
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2016 
Yttrande från 2014 kvarstår  
 
kommentar: 
Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
 
29. Boende, Skjutbanevägen 7 (Utby 1:64) 
1. Fastighetsägaren tycker höghuset är en dålig idé. Byggnader i stil med nybygget runt bankhuset är 
okej men högre byggnader än så skulle förfula stadsbilden. Upplever att de flesta i Älvängen är av 
samma uppfattning.  
 
kommentar: 
Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
30. Boende, Hövägen 6 (Utby 3:21)  
2014 
1. Fastighetsägaren framför att utsikten kommer att påverkas negativt och att deras fastighetsvärde 
kommer att minska.  
 
2016 
Fastighetsägaren framför att dessa byggnader kommer att förstöra en stor del av vår fina utsikt över 
Göta älv med omnejd. 
 
kommentar: 
Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
 
31. Boende, Båtsmansvägen 8 (Knaptorp 1:25)  
2014 
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1. Fastighetsägarna framför att den låga delen mot Göteborgsvägen ser trevlig ut men inte höghuset. 
De som bor i höghuset kommer ha utsikt mot och insyn på fastighetsägarnas trädgård. Även 
fastighetsägarnas utsikt kommer att påverkas. De anför att värdet på deras fastigheten kommer att 
minska och föreslår att istället höja husen mot Göteborgsvägen och sänka höghuset och bygg ihop 
husen.  
 
2. Gör även fasaden mot Båtsmansvägen mer attraktiv men inte högre än 4 våningar.  
 
2016 
Tidigare kommentarer kvarstår.  
 
3. På samrådsmötet 2014 pratades det om parkeringsplatserna, som var för få i förhållande till 
parkeringsnormen. Detta skulle man se över men på sidan 15 i planbeskrivningen 2016-04-11 finns 
ingen uppdaterad text.  
 
kommentar: 
1. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
2. Fasaderna mot Starrkärrsvägen och därmed Båtsmansvägen kommer att variera i höjd och fasaduttryck och ha 
fönster mot detta håll för att fasaden ska upplevas som levande.  
3. Parkerings för tillkommande boende kommer att lösas inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. Under 2019 
ska en parkeringsutredning för Älvängen genomföras för att vidare utreda möjligheterna att minska antal 
parkeringsplatser som krävs för genomförande av planen. 
 
Namnlista 
32. Boende/fastighetsägare  
 
1. Höghus 
Boende och fastighetsägare vill att arbetet med att göra Älvängen till en attraktiv "småstad" fortsätter, och 
motsätter sig planerna på att bygga ett höghus på Gustavas plats i Älvängen. Boende och fastighetsägare 
har förståelse för tanken att förtäta i centrum men då bör utgångspunkten vara att Älvängen behåller sin 
småstadskaraktär med lägre byggnationer. Ett höghus skulle påverka och störa landskapsbilden. Flera av 
befintliga hus är placerade så att visuell kontakt idag kan ske med Göta Älv. Man menar att höghuset 
kommer påverka utsikten direkt negativt. 
 
Boende och fastighetsägare tror inte att ett höghus är ett funktionellt sätt att utnyttja marken effektivt. 
Höga hus syns och det är möjligtvis det som ger dem ett existensberättigande, inget annat. I flera av 
Sveriges städer, har det visat sig att tätbebyggda kvarter ger fler bostäder än enstaka höga hus. Planerat 
byggande måste byggas med småstadens ideal. 
 
Närheten och enkla kontakter med invånare försvåras genom ett högt hus. Vi vill istället att det byggs på 
ett sådant sätt att vi tar hänsyn till de som redan bor i Älvängen och kommande Älvängenbor och 
möjliggör mötesplatser. Bygg tätare med lägre våningshöjd. Höj det planerade trevåningshuset till fyra 
våningar och förläng istället två av byggnaderna. 
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En småstad med trygghet och social gemenskap och där man även tänker in parkområden och områden 
för fritidsaktiviteter. Boende och fastighetsägare tror också att det är viktigt att man sätter en gräns för hur 
mycket man kan exploatera Älvängen. 
 
2. Utformning/gestaltning  
En viktig förutsättning för kommande byggnadsplaner är, att hänsyn tas till utformningen av tilltänkta 
byggnader på ett sådant sätt, att storlek och volym är liknande den omgivande bebyggelsen. Boende anser 
att kommunen bör ta bättre hänsyn till detta i fortsatt arbete.   
 
3. Värdeminskning på fastighet 
Denna vackra utsikt har kanske varit ett av de viktigaste skälen för de villaägare som valt att bo här. 
Boende och fastighetsägare framhåller att om de blir av med utsikten riskerar de drabbas av en 
värdeminskning på sina hus. 
 
4. Samrådskrets 
Det är också anmärkningsvärt att de boende som påverkas negativt av Höghuset inte har blivit formellt 
kallade till det samrådsmöte som hölls 2014-05-07. Dessa har inte heller fått skriftlig information om 
möjlighet att yttra sig i ärendet. Boende och fastighetsägare anser även att tiden för att yttra sig efter 
samrådsmötet, sju vardagar, är alldeles för kort tid i denna viktiga fråga. 
 
5. Parkering 
När det gäller parkeringsbehovet anser boende och fastighetsägare att detta inte är tillräckligt utrett, utan 
här behövs en kompletterande utredning. Det måste finnas parkeringsplatser som motsvarar behovet för 
de boende, deras gäster och de som ska arbeta i byggnaden. De butiker som planeras i byggnaden har 
förmodligen leveranser som innebär att man lossar och lastar varor och detta måste finnas med i 
planeringen. 
 
kommentar: 
1. Planförslaget har föregåtts av en markanvisning som hölls 2012 där en högre byggnad ingick i det vinnande förslaget. 
Kommunens avsikt är att följa markanvisningen och gör bedömningen att platsen klarar av en hög exploatering i form 
av ett höghus. Området vid Gustavas plats är en central plats vid utvecklingen av Älvängens centrum. Kommunens 
målbild är att skapa en småstad genom att förtäta nära kollektivtrafiklägen m.m.. Höghuset har utformats med 
hänsyn till andra fastigheters utsikt och har tagit hänsyn dessa genom att skapa en hög och smal byggnad. Den högre 
byggnadens placering har gjorts utifrån topografin i omgivningen som gör att höghuset har den högre topografin som stöd i 
ryggen. Genom att bygga på höjden kan fler bostäder tillskapas samtidigt som mindre markyta tas i anspråk. Genom 
att möjliggöra för fler antal boende i Älvängen skapas även goda förutsättningar för en levande småstad genom att 
underlaget till kommunal service, verksamheter och handel ökar. 
2 och 3. Tillkommande bebyggelse har utformats med hänsyn till befintlig bebyggelse ex genom att skapa en hög och 
smal byggnad som inte skymmer utsikten. Övrig gestaltning styrs inte i detaljplanen.  
4. Kommunen har begränsat sakägarekretsen till de fastigheter som angränsar berört till planområde. Vid en 
överklagan av planen görs bedömningen av Länsstyrelsen om den som överklagat ska anses vara sakägare eller inte.  
5. Parkering för tillkommande boende samt besökare löses inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. Detsamma 
gäller för verksamheter som kommer ha angöring via Göteborgsvägen/Hövägen. Under 2019 ska en 
parkeringsutredning för Älvängen genomföras för att vidare utreda möjligheterna att minska antal parkeringsplatser 
som krävs för genomförande av planen. 
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SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter har föranlett följande förändringar av planförslaget: 
 
- Placering av byggnaderna och byggrätten har ändrats så att föreslagen bebyggelse inte inkräktar på 
Trafikverkets vägområde 
- Placering av byggnaderna har ändrats så att gällande bullerförordnings krav kan uppnås  
- Ändring av planbestämmelser gällande geoteknik 
- Komplettering med beskrivning av miljömål och miljökvalitetsnormer  
- Komplettering med beskrivning av dricks- och spillvattenförsörjning 
 
Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts: 
 
- Ändrade byggnads- och nockhöjder 
- Tillägg av utformningsbestämmelser  
 
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
Synpunkter som inte har tillgodosetts: 
- Lägre höjd på föreslagen bebyggelse 
- Öppnande av Rallatébäcken 
 
 
Besvärsberättigade: 
Fastighetsägare, Utby 3:62 
Fastighetsägare, Utby 3:33 
Fastighetsägare, Utby 1:49 
Fastighetsägare, Utby 3:56 
Fastighetsägare, Utby 3:62 
 
SLUTSATS 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och besluta om granskning. 

 
 

 
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg 
Alafors 2019-10-14 
 
 
 
……………………………… ……………………………… 
Kajsa Reimers  Karin Svensson 
Enhetschef Plan Planarkitekt 
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