
 
 
      

      

 

 

 
Detaljplan för bostäder inom Utby 2:4 i 

Ale kommun, Västra Götalands län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19 § 4 att godkänna Alebyggens planansökan om 
aktuell detaljplan och att uppdra åt Sektor samhällsbyggnad att påbörja detaljplane-läggning av 
området för bostadsändamål samt att samråda om förslag till detaljplan och att tillgängliggöra 
förslaget för granskning. 

 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, enligt Plan och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§ 
vilket innebär att den kan antas först efter genomfört samråd och granskning. 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 2018-01-24 – 2018-02-14 genom att planhandlingar utsänts till 
berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter mfl. Samrådsmöte hölls 2018-02-07.  

 
 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

1. Länsstyrelsen    2018-02-26 kommentar 

2. Trafikverket    2018-02-07 kommentar 

3. Lantmäteriet   2018-02-27 kommentar 

4. SGI      2018-02-20 kommentar 

5. Polismyndigheten    2018-02-13 kommentar 

6. Göteborgs Energi   2018-02-19 kommentar 

7. Vattenfall   2018-02-13 ingen erinran 

8. Västtrafik    2018-02-13 ingen erinran 

9. Skanova    2018-01-29 ingen erinran 

10. Bohus Räddningstjänstförbund 2018-02-19 kommentar 

11. Madens samfällighetsförening  2018-02-23 kommentar 

12. Samfällighetsföreningen Maden 3 2018-02-26 kommentar 

13. Älvängens vägförening  2018-02-27 kommentar 

14. Boende Blåsippevägen 5  2018-02-27 kommentar 

15. Boende Blåsippevägen 10  2018-02-25 kommentar 

16. Boende Blåsippevägen 10  2018-02-10 kommentar 

17. Boende utan angiven adress  2018-02-26 kommentar 

18. Boende utan angiven adress  2018-02-23 kommentar 

19. Boende Gustav Larssons väg 4 2018-02-26 kommentar 
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20. Boende Gustav Larssons väg 7 2018-02-27 kommentar 

21. Boende Gustav Larssons väg 6 2018-02-27 kommentar 

22. Boende Gustav Larssons väg 8 2018-02-26 kommentar 

23. Boende Gustav Larssons väg 9 2018-02-21 kommentar 

24. Boende utan angiven adress  2018-02-22 kommentar 

25. Boende Smedjebacken 23  2018-02-19 kommentar 

26. Boende Smedjebacken 25  2018-02-08 kommentar 

27. Boende Smedjebacken 27  2018-02-14 kommentar 

28. Boende Smedjebacken 29  2018-02-21 kommentar 

29. Boende utan angiven adress  2018-02-25 kommentar 

30. WB IT Solutions AB   2018-02-21 kommentar 

31. Boende Vårlöksvägen 3  2018-02-22 kommentar 

32. Boende Vårlöksvägen 6  2018-02-21 kommentar 

33. Markägare Rösvägen 4  2018-03-02 kommentar 

34. Boende utan angiven adress  2018-02-27 kommentar 

35. Boende utan angiven adress  2018-02-27 kommentar 

36. Kommunala pensionärsrådet KPR  2018-02-14 ingen erinran 

37. Utbildningsnämnden  2018-02-26 kommentar 
       
De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas och kommenteras med kursiv stil 
enligt följande: 

 
 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen befrämjar bostadsbyggandet i kommunen. Länsstyrelsen 
anser dock att kommunen bör komplettera den tillhörande trafikutredningen med avseende på hur det 
statliga vägnätet påverkas. 
 
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 inte kommer att prövas. 
 
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän 
synpunkt. 
 
Geoteknik 
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande, daterat 2018–02-20, som bifogas i sin 
helhet. 
 
SGI delar bedömningen, som har gjorts i tillhörande geoteknisk stabilitetsutredning, om att 
stabilitetsförhållandena för planområdet är tillfredställande. SGI ställer sig dock frågande huruvida 

planbestämmelsen, ”Schakt får inte utföras utan att släntstabiliteten kontrolleras” behöver finnas 
med på plankartan. 
Länsstyrelsen ser inga problem med att planbestämmelsen finns med. Planbestämmelsen skapar inga 
hinder för genomförandet utan förtydligar behovet av kontroll av släntstabiliteten i samband med 
schaktarbete. 
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Trafik 
Trafikverket har lämnat ett yttrande, daterat 2018-02-07, som bifogas i sin helhet. Trafikverket 
efterfrågar en kompletterande trafikutredning där flödesfördelning och påverkan på statligt vägnät 
redovisas. Vidare anser Trafikverket att det använda trafikalstringstalet är lågt räknat och att den 
trafikmängd som beräknas tillkomma är underskattad. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter och rekommenderar kommunen att utföra den 
efterfrågande utredningen. 
 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. 
 
Länsstyrelsens yttrande finns i sin helhet i bilaga 1. 

 
kommentar: 
Planbestämmelsen om schakt kvarstår på plankartan. 
 
Trafikutredningen kompletteras med ett större trafikalstringstal och en bedömning av påverkan på statligt vägnät.  

 

2. Trafikverket 
Beräknade trafikmängder 
Trafikverket gör bedömningen att ett trafikalstringstal på 4 fordonsrörelser som används i 
trafikutredningen är lågt räknat givet de förutsättningar som finns i området gällande topografiska 
skillnader och begränsad kollektivtrafik. Trafikverket noterar dessutom att planförslaget avser 
inkludera 54 parkeringsplatser, vilket är lika många som antalet bostäder. Detta kan betraktas som 
ytterligare ett incitament för boende att välja transport med bil framför gång- och cykel. 
 
Påverkan på statlig väg 
Trafikverket behöver veta till vilken av de statliga anläggningarna som den tillkommande trafiken 
väntas ansluta. I bifogad trafikutredning utreds endast påverkan på kommunalt vägnät – 
huvudsakligen påverkan på Vallmovägen och Tolleredsvägen sydväst om planområdet. Är det även i 
sydväst ut mot väg 45 som merparten av trafiken väntas ansluta? Trafikverket anser att 
trafikutredningen bör kompletteras med tydligare redovisning av hur trafiken kommer fördelas till och 
från planområdet. Det bör även framgå hur många fordonsrörelser som väntas angöra på respektive 
statlig väg kring Älvängen. Trafikverket vill framhäva att kostnader för eventuella åtgärder vid 
anslutning till statlig väg, till följd av exploateringen, tillfaller kommunen. Väg 1972 (Starrkärrsvägen) 
är redan idag hårt belastad med bristfällig trafiksäkerhet och trafikmiljö för oskyddade trafikanter. 
Kommunen bör överväga ett eventuellt övertagande av vägen på grund av kommande exploateringar. 
 
Tillgänglighet 
I planbeskrivningen bedöms tillgängligheten för gång-och cykeltrafikanter mellan planområdet och 
pendeltågstationen vara bristfällig på grund av stora höjdskillnader och bristande gena stråk. Den 
elbuss som ägs av kommunen och i dagsläget trafikerarar mellan Älvängens pendelstation och 
Vallmovägen intill fastigheten opererar endast i rusningstrafik (och då 2 ggr/timmen). Framtiden för 
elbussen är oviss och Trafikverket finner det inte tillförlitligt att planera exploateringen grundad på 
denna. Ambitionen med elbuss är bra utifrån både miljömässiga och kommunikativa aspekter, men 
för att den ska kunna ge någon verkan för det aktuella planförslaget krävs en säkerställd förbindelse, 
tätare turer och utökad kapacitet.  
Mobilitetsåtgärder 
Trafikverket noterar att olika mobilitetsåtgärder analyseras i den bifogade trafikutredningen. Även om 
dessa visar på liten eller medelstor effekt, anser Trafikverket att det är viktigt att kommunen 
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fortsättningsvis beaktar mobilitetfrågan och aktivt jobbar för att få boende att välja alternativa 
transportsätt. Givet de topografiska förutsättningarna i området och antalet planerade 
parkeringsplatser är Trafikverket tveksam till om kollektivtrafiken verkligen kommer att ge den verkan 
som efterfrågas.  
 
kommentar: 
Beräknade trafikmängder 
Trafikutredningen kompletteras med ett större trafikalstringstal. Trafikutredningen i samrådsskedet baserades på ett 
tidigare förslag med 64 lägenheter. I samband med kompletteringen ändrades detta till att beräkna på 54 lägenheter. 
Antalet parkeringar inom planområdet är anpassat till kommunens parkeringstal för aktuellt område. Kommunen 
bedömer inte att det finns motiv till att frångå parkeringstalet i detta läge.  
 
Påverkan på statlig väg 
Trafikutredningen kompletteras med en bedömning av påverkan på statligt vägnät. I korsningen Tolleredsvägen/ 
Göteborgsvägen bedöms hälften av fordonen använda Tolleredsvägen till/från E45 och hälften bedöms använda 
Göteborgsvägen till/från Älvängen centrum. Detta bedöms innebära att ÅDT ökar med 135 fordon i anslutningen 
från Göteborgsvägen in i korsningen väg 1960/Göteborgsvägen och ÅDT ökar med 135 fordon i korsningen väg 
1960/Tolleredsvägen. 
 
Trafiken från aktuellt planområde kan i dagsläget inte ansluta till Starrkärrsvägen eftersom Källråets väg på en 
sträcka är begränsad till endast busstrafik och eftersom Smedjebacken inte är möjlig för genomfartstrafik. Synpunkter 
om övertagande av vägen vid kommande exploateringar noteras. 
 
Tillgänglighet 
Ale kommun och Västtrafik för en dialog kring elbussens framtida drift, där kommunen vill lämna över drift till 
Västtrafik. Beslutet togs i juni 2018 och Västtrafik tar över driften. Aktuellt planområde är beläget i Älvängen som 
tillsammans med Nödinge ska utvecklas till kommunens huvudorter. Nya bostäder inom orten bedöms därför som 
positivt. Områdets förutsättningar för buss-, gång- och cykeltrafikanter bedöms som acceptabel. 
 
Mobilitetsåtgärder 
I trafikutredningen bedöms olika mobilitetsåtgärder i förhållande till platsens förutsättningar. Dessa bedöms inte ha stor 
effekt och medför därför ingen minskning av parkeringstalet i planen. Kommunen ser positivt på mobilitetsåtgärder men 
exploatören väljer om/vilka åtgärder som ska genomföras.  
 

3. Lantmäteriet 
Endast u-område säkerställer inte ledningarna  
För att säkerställa de allmännyttiga underjordiska ledningar får vara kvar när marken säljs behöver 
normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas, utöver angivet markreservat i plankarta. Detta är inte 
beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. Vem som ansvarar för att initiera och 
bekosta en ledningsrättsförrättning behöver också framgå av planbeskrivningen. 
 
Utnyttjandegrad  
Såsom planbestämmelsen om utnyttjandegrad nu är utformad blir den som något otydlig. Eftersom 
man har reglerat byggnadsarean i förhållande till ”fastigheten”, vad blir konsekvensen om 
kvartersmarken delas upp i flera fastigheter? Får man då bygga 1030 kvm per fastighet. Kanske skulle 
kommunen kunna reglera byggnadsarean i förhållande till kvartersmarken istället? 
 
Högsta antal utfarter  
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att en bestämmelse om högsta antal utfarter kan bli 
problematisk om det framöver visar sig att kvartersmarken ska delas upp i flera fastigheter. Det kan 
lätt bli ”först till kvarn”. 
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Omprövning av gemensamhetsanläggning  
I detaljplanen läggs dels väg och dels grönytor ut (inom byggnadsplan) som allmänna platser med 
kommunalt huvudmannaskap. Av planbeskrivningen verkar det som att kommunen och 
vägföreningen är överens om att någon omprövning av gemensamhetsanläggningen Utby ga:13 inte 
ska ske i nuläget, utan att kommunen istället ska överta alla vägföreningens vägar längre fram. Hur är 
det tänkt med grönytorna, kommer kommunen att överta dem nu eller senare?  
 
Oavsett om man är överens eller inte om när övertagandet ska ske så anser Lantmäteriet att det för 
tydlighetens skull ändå bör framgå vilka regler som faktiskt gäller när kommunen lägger ut allmän 
plats på markområden som idag förvaltas av en gemensamhetsanläggning. I detta fall skulle Utby 
ga:13 som en följd av planförslaget behöva omprövas och en minskning av de upplåtna områdena 
(väg och grönområden) behöver ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir 
av med belastning av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i 
gemensamhetsanläggningen. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som är tvingande och 
gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 
 
Fastighetsbildning  
För förståelsens skull vore det bra med en tydligare beskrivning av vilka fastighetsbildningsåtgärder 
som kommer att bli aktuella. Sannolikt kommer avstyckning att ske, är avsikten att en eller flera 
fastigheter ska nybildas? 
 
Ersättning anslutning enligt 42a AL  
Ägarna av de tillkommande fastigheterna kommer att behöva betala ersättning till Älvängens 
vägförening för anslutningen enligt 42a anläggningslagen. 
 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet 
till varför så har skett:  
• Det finns ingen användning som ska ha vit färg enligt rekommendationerna, GATA bör vara grå.  
• Markreservat (i detta fall u-område) ska enligt rekommendationerna vara en administrativ 
bestämmelse och därmed även omgivet av administrativa gränser.  
• Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till planbestämmelserna.  
 
Ska/har markanvisningsavtal tecknats?  
I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal har eller ska tecknas. Om avsikten är 
att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, redovisa avtalets huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett sådant avtal i 
planbeskrivningen.  

 
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna ang. genomförandeavtal. 
 
kommentar 
Endast u-område säkerställer inte ledningarna  
Efter samrådet har beslut fattats att ledningarna i norra delen av planområdet ska flyttas till parkmarken, vilket 
innebär att u-område inte behövs. Befintlig ledning i söder avses ligga kvar tills vidare och ska förutom u-område säkras 
med ledningsrätt. 
 
Utnyttjandegrad  
Planbestämmelsen om utnyttjandegrad justeras och beskrivningen ”inom fastigheten” tas bort. 
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Högsta antal utfarter  
Om kvartersmarken skulle delas upp i fler fastigheter än tre så finns det inget hinder att lösa en gemensam utfart. 
Kommunen bedömer det som olämpligt med fler utfarter än tre, med hänsyn till gång- och cykelvägen där många barn 
väntas röra sig.  
 
Omprövning av gemensamhetsanläggning  
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en beskrivning av omprövning av gemensamhetsanläggning. 
Grönytorna inklusive pulkbacken sköts redan i dagsläget av kommunen. Bedömningen har gjorts utifrån 
förrättningshandlingar att allmän platsmarken inom dpl 418 (där pulkbacken är belägen) inte omfattas av Älvängens 
vägförenings gemensamhetsanläggning och därför inte behöver omfattas av någon omprövning.  
 
Fastighetsbildning  
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en beskrivning av fastighetsbildning.  
 
Ersättning anslutning enligt 42a AL  
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en beskrivning av konsekvenser enligt anläggningslagen. 
 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Plankartan justeras så att område för gata är grå, u- område ges administrativ gräns, och lagstöd läggs till vid 
planbestämmelser. 
 
Ska/har markanvisningsavtal tecknats?  
I genomförandebeskrivningen beskrivs att ett marköverlåtesleavtal ska tecknas. Genomförandebeskrivningen 
kompletteras med beskrivning av avtalets huvudsakliga innehåll samt dess konsekvenser.  
 

4. SGI  
Bohusgeo har utfört en detaljerad geoteknisk stabilitetsutredning i enlighet med IEG Rapport 4:2010. 
Genom utförda stabilitetsberäkningar finner Bohusgeo att stabilitetsförhållandena för planområdet är 
tillfredsställande, för befintliga samt framtida förhållanden. På lämnat underlag gör SGI ingen annan 
bedömning.  
 
Bohusgeo förordar i sin utredning belastningsrestriktion (norra delen av planområdet) samt restriktion 
avseende att schakt ej får utföras i nedre delen av slänt utan att släntstabiliteten kontrolleras (södra 
delen av planområdet). Då schaktrestriktionen främst verkar gälla utförandeskede och inte ett 
permanentskede, vill SGI lyfta frågan huruvida denna restriktion behöver finnas som 
planbestämmelse. 
 
kommentar 
Planbestämmelsen om schakt kvarstår på plankartan, då den syftar till att tydliggöra platsens förutsättningar och inte 
hindrar genomförandet. 
 

5. Polismyndigheten  
Polisen framhåller att aktuell detaljplan kommer medföra markant ökning av trafiken längs 
Vallmovägen. Även om det analyseras i trafikutredningen bör man beakta den ökade 
trafikbelastningen på aktuell sträcka. De befintliga hastighetsdämpande åtgärderna bedöms som 
positivt men kan också skapa problem med köbildning. 
 
Polisen anser att förslag till flytt av busshållplatsen är en bra bedömning och framhåller också ökad 
risk för olyckor då det är mycket barn/ungdomar i området samtidigt som trafikmängden ökar. 
Det bör vara fri sikt från bostädernas fönster mot parkeringsplatserna. Som det ser ut på skisserna 
kommer carportsbyggnaderna att skymma parkeringarna. Detta är inte bra med tanke på olika former av 
bilangrepp. Samma sak gäller eventuell växtlighet, att dessa inte placeras så att det skymmer sikten mot 



   
 
   
 

7 
 

parkeringar och gångvägar. Belysning är också av stor vikt för tryggheten hos de boende. Bra belysning i 
området är ett måste så att det inte uppstår mörka plaster som upplevs som otrygga och skapar olustkänsla 
att vistas på. Med tanke på inbrott, både i bostäder och källare, är det önskvärt att entréer alltid är låsta och 
endast kan öppnas av de boende med någon form av ”tagg” eller liknande. 
 

Kommentar 
Trafikutredningen kompletteras med ett högre trafikalstringstal enligt inkommen synpunkt från Trafikverket. 
Trafikutredningen baserades på 64 parkeringsplatser enligt samrådsförslaget. Antal bostäder har nu minskat och 
trafikutredningen justeras i samband med kompletteringen till att baseras på 54 parkeringsplatser, enligt aktuellt 
förslag. En viss ökning av köer beräknas uppstå, men bedöms acceptabelt. Enligt trafikutredningen påverkar inte 
trafikökningen barnens skolvägar nämnvärt.  
 
Illustrationskartan har ingen styrande verkan utan ska ses som ett exempel på hur platsen kan bebyggas. Detaljplanen 
styr inte placering och utformning av parkering, belysning och växtlighet. Dessa synpunkter vidarebefordras till 
Alebyggen. 
 

6. Göteborgs Energi  
Inom aktuellt planområdes sydvästra del ligger idag större fjärrvärmeledning. Fjärrvärmeledningen, 
som matar befintliga kunder i Älvängen med fjärrvärme, går i dikeskanten och korsar Vallmovägen i 
höjd med infarten till Aroseniusskolan. Fjärrvärmeledningen skall beaktas i vidare arbete med 
detaljplanen. Av plankartan att tolka så ser ledningen ut att ligga inom allmän platsmark men om 
ledningen ligger inom kvartersmark skall ledningsläget säkras i planen genom tilldelat u-område. 
Vidare skall täckningen för befintlig fjärrvärmeledning beaktas vid eventuell justering av marknivåerna 
inom området. 
 
Beträffande energiförsörjning av planerad byggnation kan Göteborg Energi i dagsläget inte leverera 
fjärrvärme som uppvärmningsalternativ. En utredning pågår på Göteborg Energi gällande optimering 
av befintligt fjärrvärmesystem i Älvängen. Om förutsättningarna för försörjning av planerad 
byggnation ändras under planprocessen kommer Göteborg Energi att meddela berörda parter per 
omgående.   
 
Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och kanalisation som 
måste beaktas och hanteras inom projektet. Dessa är redovisade på samlingskartan.  
Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av fibertjänster inom 
planen och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna. 
 
Kommentar 
Fjärrvärmeledningen ligger enligt kommunens ledningskarta inom område för allmän plats park och gata i planen, och 
behöver därför inget u-område.  
 
Information om energiförsörjning noteras. 
 
Kommunen har tidigare fått ta del av en bild med utritad sträckning över optokabeln som tillhör GothNet. Optokabeln 
är utritad inom gatumark. Synpunkten noteras och vidarebefordras till Alebyggen. 
 

7. Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området. 
 
Kommentar 
Noteras.  
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8. Västtrafik  
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Den föreslagna bebyggelsen har tillgång till god 
kollektivtrafik. Påminner om behovet av trygga och säkra gångvägar till hållplatserna. 
 
Kommentar 
Synpunkten noteras. 
 

9. Skanova 
Skanova har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända mot 
planförslaget. På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt planområde 
markerade. Anläggningen utefter Rösvägen består av kanalisation i plast och angivet läge är 
ungefärligt.  
 
Kommentar 
Ledningarnas läge beskrivs i planbeskrivningen. 
 

10. Bohus Räddningstjänstförbund 
Räddningstjänsten har i sitt remissyttrande i samband med begäran om planbesked 2016-11-18 
redovisat vilka förutsättningar som gäller angående insatstid till planområdet. Med utgångspunkt från 
räddningstjänstens 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. Mot bakgrund av att man planerar att uppföra flerbostadshus med 6 våningar 
förutsätter detta att ytterligare brandskyddsåtgärder krävs för att byggnaderna ska kunna utrymmas på 
ett godtagbart sätt. En alternativ utformning för att säkerställa detta kan vara att utföra byggnadernas 
trapphus med ett högre krav på brandskydd, så man begränsar spridning av brand- och brandgas till 
trapphuset under en föreskriven tid. Det är angeläget att dessa uppgifter redovisas i planhandlingen så 
detta är klarlagt inför bygglovskedet. 
 
När det gäller brandvattenförsörjning så kommer behovet av brandposter att utredas i en VA- och 
dagvattenutredning som för närvarande är under arbete. 
 
Kommentar 
Förslaget ändras och begränsar bebyggelsen till en höjd motsvarande fem våningar inklusive suterrängvåning. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om räddningstjänstens insatstid och vilka förutsättningar som gäller 
för en högre bebyggelse. Nödvändiga brandskyddsåtgärder klarläggs i bygglovsskedet. 
 

11. Madens samfällighetsförening  
Som framförts av trafikutredningen är situationen under rusningstid dvs morgon och eftermiddag 
redan idag ansträngd, i synnerhet vid passagen av Olof Persgårdens förskola där stockning av bilar 
med åtföljande luftföroreningar förekommer ett par meter från förskolans lekplats. Med tillägg för 
buller kommer detta även att gälla för de fastigheter som ligger närmast Vallmovägen och delvis 
Maden i sin helhet. 
 
Kommentar 
Se samlat svar avseende trafikfrågor på sidan 23. 
 

12. Samfällighetsföreningen Maden 3 
Hänvisning till sida 13 i planbeskrivningen under rubriken Service. Lekplatser: Det finns mindre 
lekplatser inom 300 m från planområdet, dels lekplatser som tillhör bostäderna i Maden söder om 
detaljplanen. Bostäderna i Maden ingår i Samfällighetsföreningen Maden 3 och lekplatsen ingår i 
föreningen gemensamhetsanläggning. Det är föreningen som står för alla kostnader, skötsel och 
ansvaret för lekplatsen. Yrkar att texten gällande denna lekplats tas bort. Vi förstår att man inte kan 
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neka barn som kommer och leker, men i Er text uppmanar ni att denna lekplats är fritt fram för 
boende i del av Utby 2:4.  
 
Kommentar 
I samrådsversionen av planbeskrivningen står att det dels finns lekplatser som tillhör bostäderna i Maden söder om 
detaljplanen och dels en allmän lekplats bland enbostadshusen nordväst om planen. Det är inte menat som uppmaning 
för allmänheten att nyttja lekplatsen inom Maden. Texten om lekplatsen tas bort.  
 

13. Älvängens vägförening 
Älvängens vägförening har tagit del av rubricerade detaljplan. Vägföreningen är väl medveten om att 
trafikflödet på Vallmovägen är stort med busstrafik samt tillfart till Madenområdet och 
Aroseniusskolan. Vägföreningen föreslår därför att en annan lösning av trafiken till Utby 2:4 bör 
finnas än den via Vallmovägen. 
 
Kommentar 
På grund av områdets placering, topografi och befintliga trafikstruktur bedöms det inte finnas någon annan lämplig 
trafiklösning än via Vallmovägen. Se även samlat svar avseende trafikfrågor på sidan 23. 
 

14.  Boende Blåsippevägen 5   
Med tanke på det lilla grönområde som redan finns, känns det inte utrymme för tre stora 
husbyggnationer. Man behöver inte förstöra den lilla öppna gräsplätten. Där barnen har sin 
pulkabacke och behöver allt utrymme de kan få. Framför allt för den fria leken. 
Redan i dagsläget kan det upplevas som mycket trafik på Vallmovägen. Med allt vad det innebär med 
avgaser och inte minst störande ljud. Barnens väg till skolan blir ännu mer osäker bullrig och 
ohälsosam. 
 
Kommentar 
Inom arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har bebyggelsen anpassats och minskat i omfattning. Anledningen 
till detta är främst för att bevara pulkabacken. Samhällsbyggnadsnämnden beskrev i beslutet om planbesked att det är 
viktigt att möjligheten till lek i grönområdet och pulkabacke kan bevaras. Likaså behålls ett område för allmän plats 
mellan ny bebyggelse och befintlig villabebyggelse i norr i syfte att bevara vegetation och en lummig karaktär i området. 
Se även samlat svar avseende trafikfrågor på sidan 23. 
 

15. Boende Blåsippevägen 10   
Har läst om planerad byggnation i slutet av Vallmovägen i Älvängen och överklagar då jag anser att 
Vallmovägen inte är dimensionerad för ökad trafik. I utredningen finns inga beräkningar/antagande, 
för ökad luftförorening, ökat buller eller annan miljöpåverkan för närboende. Det finns idag ingen 
kollektivtrafik till området vilket kommer öka trafiken ytterligare också på älvans buss som drivs av 
Ale kommun som kommer att behöva köra med tätare turer, detta tas inte upp i utredningen. I övrigt, 
anser boende inte att 5 vånings hus passar in med övrig bebyggelse. 
 
Kommentar 
Planen kan inte överklagas innan dess att beslut om att anta planen har fattats. Sakägare kommer att delges beslutet 
när det fattats.  
 
Se samlat svar avseende trafikfrågor på sidan 23. 
 
Ett mål med detaljplanen är att komplettera området som idag främst består av enbostadshus med en ny typ av 
bebyggelse. Detta bedöms bidra positivt till sammansättningen av bostadstyper i området och stämmer överens med mål 
och styrande dokument för planeringen. Detta kan exempelvis ge äldre personer som inte orkar sköta om ett hus längre, 
eller yngre personer som vill flytta hemifrån, en möjlighet att fortfarande bo kvar i samma område. 
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16. Boende Blåsippevägen 10 
 
Anser att de föreslagna byggnadernas höjd avviker allt för mycket mot omgivande bebyggelse och 
planlagar. Föreslår att Utby 2:4 anpassas till omgivande planlagar och endast får bebyggas med 
tvåvåningshus, maximalt 6,5 meter till nock, för att bättre passa in mot den befintliga omgivande 
bebyggelsen. 

 
Kommentar 
Högsta tillåtna höjd för ny bebyggelse minskas något, vilket motsvarar högst 5 våningar inkl. suterrängvåning istället 
för tidigare 6 våningar inkl. suterrängvåning. Sedan tidigare begränsas också bebyggelsens byggnadsarea, vilket syftar 
till att motverka byggnadskroppar av stora volymer.  
 
Ett mål med detaljplanen är att komplettera området som idag främst består av enbostadshus med en ny typ av 
bebyggelse. Detta bedöms bidra positivt till sammansättningen av bostadstyper i området och stämmer överens med mål 
och styrande dokument för planeringen. Detta kan exempelvis ge äldre personer som inte orkar sköta om ett hus längre, 
eller yngre personer som vill flytta hemifrån, en möjlighet att fortfarande bo kvar i samma område. 
 
Bebyggelsen begränsas så pulkabacken och trädridån mellan ny och befintlig bebyggelse bevaras inom allmän plats för 
natur. Detta bedöms bidra till en fortsatt öppen och lummig karaktär i området. 
 

17. Boende utan angiven adress  
Barnperspektivet 
Enligt de nya riktlinjerna i Barnkonventionen, som träder i kraft 2018, ska barnens bästa komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vi anser att detta bygge kommer att påverka barnen 
negativt då ökad trafik i området bidrar till: 

- Osäker skolväg och gång till idrottsplatsen, då utfarten från nybygget kommer att korsa 
trottoaren vid Vallmovägen, där många barn cyklar och går. Vilket kommunen i vanliga fall vill 
uppmuntra. 

- Ökat antal bilar i området gör det osäkrare för yngre barn som i dagsläget rör sig relativt fritt. 
Detta kommer att minska den önskvärda fria leken utomhus. 
 

Trafiksituationen 
Vallmovägen är redan tungt ansatt av trafik dels till hushållen i Maden (350 stycken), men även till 
Aroseniusskolan. Ytterligare en mängd hushåll skulle påverka den redan allt för hårt trafikerade vägen.  
Ökad biltrafik leder inte enbart till ökad olycksrisk, utan även till högre bullernivåer och sämre 
luftkvalité. Detta är faktorer som bevisat leder till ökad stress och ohälsa. En viktig parameter i dagens 
samhälle är att minska stressen. Genom att bygga hus inom detta grönområde minskar ni inte bara 
möjligheten till rekreation utan ni ökar även stressfaktorer.  
Tillgängligheten till räddningsfordon in och ut i Maden och skolan, under byggnationen bör tas i 
beaktning. 
 
Allmänt 
Förslaget till byggnationen tar inte hänsyn till området särprägel, dvs låghusbebyggelse med naturen 
runt hörnet.  

  
Kommentar 
Barnperspektivet 
Antalet utfarter från aktuellt planområde begränsas till högst tre, just med hänsyn till gång- och cykelvägen längs 
Vallmovägen. Det stämmer att planen medför viss trafikökning, men ökningen bedöms enligt trafikutredningen inte 
vara så stor att den påverkar barns skolvägar nämnvärt. 
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Trafiksituationen 
Se samlat svar avseende trafikfrågor på sidan 23. Tillgängligheten för räddningsfordon in och ut ur Maden eller till 
skolan bedöms inte påverkas av byggnationen av aktuellt planområde. 
 
Allmänt 
Området består främst av småhusbebyggelse idag och kommunen bedömer att flerbostadshus bidrar positivt genom att 
det blir ett varierat och integrerat bostadsutbud, i enlighet med mål i riktlinjer som finns i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Utformningen av detaljplanen med allmän plats för park syftar till att säkerställa områdets 
karaktär med nära till natur och pulkabacke. 
 

18. Boende utan angiven adress 
Det finns byggnader i Älvängen centrum och även vid Vikadamm som står tomma och förfaller. 
Använd de byggnader som står tomma för nytt boende, erbjud lokaler i bottenplan eller riv de tomma 
byggnaderna och bygg nytt. Tomma hus sänker ortens status. Ta hand om det som finns och ta vara 
på möjligheterna nära centrum och pendelstationen. 
 
Idag är Vallmovägen en högt trafikbelastad väg där farten är alldeles för hög och inga åtgärder görs 
för att förhindra detta trots påpekningar. De boende väntar på en allvarligare olycka och kommer då 
anmäla att man struntat i denna stora problematik, vilket även leder till kaos i ett redan ansträngt 
område.  
 
Anser att ta bort grönområden är fel, när en av orsakerna till att folk flyttar hit är just grönområde. 
Speciellt när det finns hus att tillgå för att åtgärda behovet. Anser att det är negativt att ta bort barnens 
lekplats och naturens miljö. Buller och avgaser kommer förorena området och trivseln kommer 
minska. Det kommer även bli en sämre väg för skolbarn som passerar varje dag, när trafik ökar m.m. 
Uppmanar till att tänka på dem som redan bor här. Anser att flytten av Ica till utkanten av området 
istället för till nära coop är en försämring och onödig miljöförstöring. 

  
Kommentar 
Se samlade svar om trafik, grönområden och Älvängen centrum på sidan 23 och 24. 
Flytten av Ica ingår inte i arbetet med detaljplanen och synpunkten kan därför inte besvaras här. 
 

19. Boende Gustav Larssons väg 4   
Anser inte att det är genomtänkt att bygga 3 st höghus i området och att det kommer förändra 
områdets karaktär och miljö. Anser att blandning av höghus och villor leder till att värdet på villorna 
kommer minska.  
 
Anser att placeringen inte är tätortsnära eftersom Älvängen centrum har flyttat till Älvhem. Föreslår 
att husen byggs nära Älvhem istället. 
 
Beskriver att skolklasser använder pulkabacken och anser att möjligheterna till friluftsaktiviteter 
förstörs för hela Älvängens befolkning av att hus byggs nära pulkabacken. 
 
Trafiken kommer att öka mycket med 45 lägenheter, vilket skapar en otrygghet för både föräldrar och 
barn, när barnen skall ta sig till pulkabacken och leka där självständigt. Många barn går och cyklar till 
skolan, då det i dagsläget är ganska lite trafik pga. att bilvägen är avstängd förbi Aroseniusskolan.  
 
Trafiken kommer även öka på grund av att Aroseniusskolan kommer att byggas ut, när både fler lärare 
tar sig till arbetet med bil och fler föräldrar kör och hämtar sina barn på skolan. När "Älvan" skulle 
börja köra så byggdes farthindren om här i Maden. Farthindren sänktes mycket pga. arbetsmiljön för 
"Älvans" personal. Detta innebär att man kan köra mycket fort över hindren. Det går att köra i 
70km/h sa en person på mötet. Är det en trygg skolväg till våra barn? 
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Madenområdet ligger i en sänka/dal. På sommaren när det är varmt är det som att luften står stilla i 
dalen. Det blir som ett lock över hela området med dålig luft. Detta gäller också under vinterhalvåret 
när många eldar i sina skorstenar, att röken lägger sig som ett lock över Maden. Med tanke på den 
redan dåliga luften i Madenområdet, så skulle den ökade biltrafiken förvärra situationen både sommar 
och vintertid.  
 
Ljudnivån skulle öka mycket pga. att Maden ligger i en sänka. När grannen uppe i pulkabacken spelar 
musik så hörs det ner till boende i Maden.  
 
Köpte huset i Maden för att det var ett tryggt och lugnt område för barnen att växa upp i. De kunde 
vara ute och leka självständigt och det fanns inte mycket trafik här. Barnen kunde ta sig självständigt 
till skolan och hem igen. De kunde vara ute och leka på kvällarna.  
 
Att man bygger lägenheter i närheten av ett villaområde och i närheten av ett skolområde och placerar 
ensamkommande känns inte längre tryggt för våra barn. Jag tror genom att placera ensamkommande i 
detta område, så kommer hela samhällsstrukturen att förändras med ökad brottslighet, missbruk och 
otrivsel att öka i hela det närliggande samhällsområdet. 
 
Kommentar 
Se samlade svar om trafik, grönområden och lek, bebyggelsens lämplighet och Älvängen centrum på sidan 23 och 24.  
Pulkabacken och en del grönytor bevaras i planförslaget och kan även i fortsättningen utnyttjas av skolklasser. 
Även om planområdet inte ligger i direkt anslutning till centrum eller de funktioner som flyttat till Älvhem ligger det 
inom gränserna för Älvängens tätort.  
 
Eventuell trafikökning på grund av utbyggnation av skolan ingår inte i aktuell detaljplan och kan inte besvaras här. 
Den tillkommande trafiken bedöms inte medföra betydande påverkan på luftkvaliteten, oavsett områdets topografiska 
läge. Eventuell olägenhet på grund av eldning i skorstenar i befintliga bostäder kan inte hanteras inom ramarna för den 
aktuella detaljplanen.  
 
Ett mål med detaljplanen är att komplettera området som idag främst består av enbostadshus med en ny typ av 
bebyggelse. Detta bedöms bidra positivt till sammansättningen av bostadstyper i området och stämmer överens med mål 
och styrande dokument för planeringen. Detta kan exempelvis ge äldre personer som inte orkar sköta om ett hus längre, 
eller yngre personer som vill flytta hemifrån, en möjlighet att fortfarande bo kvar i samma område. Detaljplanen styr inte 
vilka som kommer att bo i bostäderna. 
 

20. Boende Gustav Larssons väg 7  
Strider mot gällande ÖP 
Maden är ett mycket tätbebyggt villaområde. Det aktuella området utpekas därför som 
bevarandeområde i gällande ÖP07 och förslaget strider mot gällande översiktsplan. 
 
Ökad trafik med påverkan på luft och buller  
Byggandet av tre 5 vånings suterränghus kommer medföra en ökad hård belastning på Vallmovägen 
med risk för sättningsskador i fastigheterna utefter vägen. Den ökande tunga trafiken under 
byggnationen och många fler biltrafikanter kommer medföra luftföroreningar, ökad köbildning och 
ökad olycksrisk. 
 
Många av husen ligger nära vägen och under vägens nivå. Anmärkningsvärt är att man anser att någon 
miljöbedömning inte behöver göras. Lufkvalitetsbedömningen man hänvisar till gjordes 2014! Även 
Olof Pers gården och villaområdet bortanför Vikadamm kommer att beröras av den ökade trafiken. 
Samma sak gäller barn och personal på förskolan som ligger vid korsningen och alldeles intill vägen. 
Redan idag medför trafiken till de olika områdena köbildning. 
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Utfarter 
Vallmovägen används av vuxna och barn på väg till Aroseniusskolan och Maden skolan liksom till 
idrottsplatserna och sporthallen. Att tvingas korsa utfarterna från de tre husen kan medföra en ökad 
olycksrisk. 
 
Bebyggelse  
En övergripande planering av hela Älvängen saknas. Idag är centrala Älvängen något av ett 
spöksamhälle (isbanan till trots). Centrum fylls med parkeringsplatser och det som byggs i form av 
affärer och seniorcentrum verkar hamna där någon har en tomt att sälja och är beredd att bygga. Ju 
längre bort från pendelstationen och det gamla Älvängens centrum ju bättre, verkar vara mottot.  
Att påstå att aktuell bebyggelse på Vallmovägen kommer ha nära till allmänna kommunikationer är 
något som vi som bor i Maden vet inte stämmer. Att räkna på fågelvägen och inte låtsas om den 
kuperade terrängen är att glida på sanningen. Det kommer att leda till att många tvingas ta bilen, 
precis som Älvängenbor tvingas göra redan idag för att utföra ärenden. Det måste finnas andra tomter 
för dessa hyreshus, som ligger mer centralt och närmare allmänna kommunikationer. Återuppbygg 
Älvängen och gör det till den lilla fina centralort det en gång varit. 
 
Kommentar 
Strider mot gällande ÖP 
Planen strider i viss mån mot gällande ÖP, men denna har bedömts vara inaktuell i stora delar. Arbete pågår med att 
ta fram en fördjupad översiktsplan för Älvängen, där utgångspunkten är att orten fram till 2030 ska fördubbla sin 
befolkning. Kommunen har bedömt att det är lämpligt att pröva bostadsbebyggelse i det aktuella området trots att 
fördjupningen inte är klar, då det finns ett stort behov av nya bostäder. Eftersom planen inte stämmer överens med 
gällande översiktsplan prövas detaljplanen med så kallat utökat planförfarande. 
 
Utfarter 
Antalet utfarter från aktuellt planområde begränsas till högst tre, just med hänsyn till gång- och cykelvägen längs 
Vallmovägen.  
 
Tillgänglighet 
Kommunen är medveten om att tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter till pendelstationen är bristfällig på grund 
av de topografiska förhållandena, detta beskrivs också i planbeskrivningen. Som ett komplement till gång- och cykel och 
som alternativ till bil ska elbussen även i fortsättningen trafikera området. Förutsättningarna för gång, cykel och 
kollektivtrafik är dock inte så goda att de nya bostäderna kan förväntas leva bilfritt.  
Se även samlade svar om trafik och Älvängen centrum på sidan 23 och 24.  
 

21. Boende Gustav Larssons väg 6 
 
Tycker inte att höghus passar in i området. 
 
Trafiken kommer att öka osäkerheten för barnen i området. Då det inte är någon trafik på kvällar och 
helger så blir det en stor skillnad på hur det är idag, då vi kommer bo nedanför de planerade husen. 
Marken på vår baksida kommer att tryckas neråt av den ökade trafiken. 
 
Vi tycker inte att husen ligger tätortsnära då hela centrumet flyttas bort mot Älvhem. Då vi själva bott 
i Alebyggens lägenheter så vet vi att hyresgäster inte tar hand om sitt närområde och på så sätt 
kommer det påverka oss negativt. Vi äger vårt boende och tror att vi blir ekonomiskt drabbade då 
värdet på huset kommer sjunka. 
  
Kommentar 
Ett mål med detaljplanen är att komplettera området som idag främst består av enbostadshus med en ny typ av 
bebyggelse. Detta bedöms bidra positivt till sammansättningen av bostadstyper i området och stämmer överens med mål 
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och styrande dokument för planeringen. Detta kan exempelvis ge äldre personer som inte orkar sköta om ett hus längre, 
eller yngre personer som vill flytta hemifrån, en möjlighet att fortfarande bo kvar i samma område. Detaljplanen styr inte 
vilka som kommer att bo i bostäderna. 
 
Trafikutredningen visar på en viss trafikökning i området, men denna bedöms acceptabel. Tillkommande trafik bedöms 
inte påverka marken utanför planområdet.  
 
Se även samlade svar om trafik och Älvängen centrum på sidan 23 och 24.  
 

22. Boende Gustav Larsson väg 8 
Vi är bekymrade över att det kommer att bli mycket mer trafik på Vallmovägen, i synnerhet eftersom 
det inte är helt klart om Älvan fortsätter att gå. 
 
När det kör tung trafik på Vallmovägen blir det vibrationer i vårt hus. Det kommer dessutom att bli så 
mycket mer insyn på vår tomt.  
 

Kommentar 
Förslaget innebär viss trafikökning på Vallmovägen, men denna bedöms acceptabel. Det finns ett beslut att Västtrafik 
ska ta över Älvan, vilket innebär att den kommer fortsätta gå i området.  
 
Detaljplan möjliggör för bostäder och innebär inte ökad andel tung trafik mer än vid byggskedet. Transporter under 
byggskedet planeras i samband med bygglov. 
 
Tillkommande bebyggelse kan innebära viss insyn till omkringliggande bostadstomter. Nya bebyggelsen är dock 
begränsad till att placeras öster om pulkabacken och kommer då hamna mitt emot Aroseniusskolans fastighet. 
Avståndet mellan de nya husen och Gustav Larssons väg 8 blir minst ca 30 meter, vilket bedöms vara tillräckligt 
avstånd för att påverkan av insyn ska bli begränsad och inte innebära betydande olägenhet.  
 

23. Boende Gustav Larssons väg 9   
3 stycken 5 våningshus passar inte in i detta område så jag vill inte ha dessa 5 våningshus här. 
 
Kommentar 
Se samlat svar om bebyggelsens lämplighet på sidan 27. 
 

24. Boende utan angiven adress 
Motsäger sig detta projekt. Med tanke på det lilla grönområde som redan finns, känns det inte 
utrymme för tre stora husbyggnationer. Man behöver inte förstöra den lilla öppna gräsplätten. Där 
barnen har sin pulkabacke och behöver allt utrymme, för fria lekar. 
 
Redan i dagsläget kan det upplevas som mycket trafik på Vallmovägen. Med allt vad det innebär med 
avgaser och inte minst störande ljud. Barnens väg till skolan blir ännu mer osäker bullrig och 
ohälsosam. 
 
Kommentar 
Planförslaget innebär att pulkabacken och delar av grönområdet bevaras.  
Se även samlade svar om trafik och grönområden och lek på sidan 23 och 24.  
   

25. Boende Smedjebacken 23  
Denna typ av bebyggelse passar inte in i omgivningen med enbart lägre enbostadshus. Förslaget visar 
dessutom att byggnaderna kommer bli högre än bakomvarande småbostadshus, vilket kommer 
förstöra både utsikt och solljus för de som en gång köpt och byggt sin bostad på tomterna ovanför, 
under helt andra förutsättningar. 
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När jag köpte tomten och bebyggde den 1981/1982 var förutsättningarna från kommunen att denna 
mark framför var prickad och ej fick bebyggas. Detta var en förutsättning när jag ingick köpet och en 
viktig sådan. Det nya förslaget till byggnation förstör väldigt mycket för oss boende på tomterna 
ovanför. Vi som bor här är pensionärer och hemma på dagarna. Ska vi under kommande fem år ha 
störande byggarbetsplats framför oss 7–16? Förmodligen kommer det även innebära störningar för 
skolan intill under deras dagliga verksamhet. 
 
I stort sett alla jag pratat med i Älvängen tycker det verkar helt vansinnigt att bygga just här när det 
finns mark närmre centrum och med mycket bättre kommunikationer. Varför klämma in hus på 
denna smala markremsa framför våra hus när det finns så mycket mark närmre centrum? 
 
Kommentar 
Högsta tillåtna höjd sänks något till granskningsskedet, från +48 m totalhöjd till +46,5 m nockhöjd. Detta är 
fortfarande något högre än bakomvarande hus, men framtagen solstudie visar att husen bakom endast påverkas under 
perioden oktober till mars, i genomsnitt två timmar på morgonen. Under sommarhalvåret skuggas inte bostäderna 
bakom av den nya bebyggelsen. Solstudien finns som bilaga till planhandlingarna. 
 
De boende på Smedjebacken 23 tillhör dem som blir mest direkt påverkade av bebyggelsen, då de nya bostäderna 
planeras uppföras söder om fastigheten. Det är förståeligt att denna förändring upplevs som negativ. Kommunen har 
gjort en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen och bedömer att behovet av fler bostäder och komplettering 
med andra boendeformer än vad som finns i närområdet idag väger över den påverkan i form av förändrad utsikt och 
tillfälliga störningar under byggtiden som planen innebär för befintliga fastigheter. Ett område med grönområde i form av 
park bevaras mellan den nya bebyggelsen och Smedjebacken. En solstudie har även tagits fram som visar att 
skuggningen från den nya bebyggelsen är starkt begränsad. Solstudien finns som bilaga till planhandlingarna. 
Genomförandetiden för den nya detaljplanen blir 5 år. Det innebär inte att det kommer ta 5 år att bygga, utan att 
fastighetsägaren under den tiden har garanterad rätt att bygga enligt planen, och att detaljplanen inte kan ändras igen 
under den tiden utan synnerliga skäl. Byggskedet bedöms inte ta så lång tid som 4-5 år. 
 
Se även samlat svar om Älvängen centrum på sidan 27. 
 

26. Boende Smedjebacken 25  
Det fanns ju en anledning att man en gång i tiden tog med detta område i detaljplan för att bevara 
detta som ett grönområde. Troligtvis för att man i en framtid inte skulle komma på ogenomtänkta 
förslag till bebyggelse på denna tomt. Att bygga 3 stycken 5 vånings flerfamiljshus i ett område med 
endast villabebyggelse verkar för mig inte genomtänkt överhuvudtaget. De 2 till 3 översta våningarna 
kommer att ha direkt insyn till närliggande villatomterna och 5 våningar på det ena huset kommer ha 
direkt insyn till tomterna i Maden. 
 
Vi har idag ett resecentrum på ett ställe, två handelsplatser på ett helt annat ställe med affärer och 
hälsovård, post m.m. Kvar av viktiga funktioner för medborgarna är endast banker i det som en gång 
var Älvängencentrum. Älvängencentrum har redan nu utarmats genom att all affärsverksamhet flyttat 
norr ut, är det då inte bättre att återskapa centrum genom att där bygga flerfamiljshus och där dessa 
passar mer in i stadsbilden. Här finns redan flera flerfamiljshus och det blir ett mer levande centrum 
ihop med resecentrum.  
 
Jag anser att man inte ändrar på detaljplan utan låter bevara detta område som det är och som det var 
tänkt en gång i tiden. Hitta istället ett område i centrala Älvängen där denna bebyggelse passar bättre 
in och blir en del av det befintliga Älvängen. 
 
Kommentar 
Minsta avstånd mellan fastigheten på Smedjebacken 25 och den nya bebyggelsen blir ca 26 meter. Mellan den 
föreslagna bebyggelsen och befintliga bostäderna på Smedjebacken finns ett grönområde med uppväxta träd. Detta 
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område läggs som parkmark i planen och träden tillsammans med avståndet gör att kommunen inte bedömer att insyn 
blir en betydande olägenhet.  
 
Se även samlat svar om Älvängen centrum på sidan 27. 
 

27. Boende Smedjebacken 27 
1. Höghus dvs 17 m högt hus passar inte in i ett villaområde. Då vårt hus Utby 2:177 kommer att 

få ett hus mitt framför vårt hus. Detta innebär att de tre översta våningarnas personer kan se 
rakt in i våra fönster och in i trädgården. Huset kommer också att skugga vår tomt från solen. 
När vi byggde var det prickat som grönområde. 
 

2. Detaljplanen som är gjord visar att marken skall användas som grönområde. Varför inte göra 
en park där istället. Ale kommun bör enligt folkhälsomyndigheten utveckla och stödja sina gröna 
ytor och främja hälsoarbete och förebygga ohälsa så att invånarna får uppleva naturen och få 
frisk luft. 
 

3. Trafiken kommer att öka då alla i området måste använda bilen för att handla. Affärerna ligger 
långt ifrån. Trafiken bör inte öka intill skolan och förskolan. Även Madenhusen har många små 
barn som rör sig i området. 

 
Kommentar 

1. Minsta avstånd mellan fastigheten på Smedjebacken 27 och den nya bebyggelsen blir ca 23 meter. Mellan den 
föreslagna bebyggelsen och befintliga bostäderna på Smedjebacken finns även ett grönområde med uppväxta 
träd. Detta område läggs som parkmark i planen och träden tillsammans med avståndet gör att kommunen 
inte bedömer att insyn blir en betydande olägenhet. 

De nya husen ligger lägre än bakomvarande hus, men blir ändå något högre än de befintliga. Framtagen 
solstudie visar att husen bakom endast påverkas av skuggning under perioden oktober till mars, i genomsnitt 
två timmar på morgonen. Under sommarhalvåret skuggas inte bostäderna bakom av den nya bebyggelsen. 
Solstudien finns som bilaga till planhandlingarna.  
 

2. Grönområdet inom planområdet planläggs som parkmark. 

3. Det stämmer att planförslaget kommer innebära viss trafikökning i området. Inom arbetet med detaljplanen 
har en trafikutredning tagits fram som beräknat antal trafikrörelser, utifrån områdets förutsättningar. 
Trafikutredningen har också studerat barnens skolvägar. Sammanfattningsvis bedöms inte detaljplanen 
orsaka oacceptabla ändringar av trafiken i området. Utöver detta är utgångspunkten att elbussen ska fortsätta 
trafikera området.  

28. Boende Smedjebacken 29 
Beklagar att den enda öppna grönytan i området offras, låt vara till en så nyttig sak som bostäder. 
Dessutom känns det en aning märkligt med tre så höga byggnader i en omgivning av bara låg 
bebyggelse. Om det anses angeläget att bygga på höjden hade det varit naturligt att ordna den saken i 
samband med planeringen av Kronogården med dess hundratals nya småhus. Då hade det säkert gått 
att skapa en bra mix av olika byggnadstyper. Det område som nu berörs har i vissa delar funnits i 45–
50 år.  
 
Att trafiken kommer att öka är en självklarhet, men hur mycket detta kommer att besvära är svårt att 
ha en uppfattning om. Avståndet till centrum, d.v.s. till resecentrum och det vi kan kalla Gamla 
centrum, blir mer än två kilometer och kommer att innebära många körda mil på årsbasis jämfört med 
att bygga i centrum. För att beräkna omfattningen av det finns säkert datormodeller som kan ge 
precisa besked. Placeringen kan ifrågasättas eftersom samhället med hittillsvarande massiva utbyggnad 
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inneburit att avståndet till centrum redan ökat för många och att delar av centrum förflyttats norrut. 
Med det aktuella förslaget gällande Utby 2:4 kommer ytterligare några hundratal personer att hamna i 
samma situation med stort avstånd till både kollektivtrafik och inte minst till livsmedelsbutiker. Från 
Utby 2:4 blir det ungefär 3 kilometer respektive nästan 3,5 kilometer till de stora butikerna. 
 
Vi på Smedjebacken 29 berörs rent praktiskt mest i form av en begränsning av utsikten, där anblicken 
av skogshorisonten försvinner. Därtill kan anmärkas, att fastigheterna Smedjebacken 23, 25 och 29 
ligger lägre och kommer att ligga inklämda bakom nybyggnationen med ännu mindre kontakt med 
horisonten. 
 
Kommentar 
Bebyggelsen begränsas så pulkabacken och trädridån mellan ny och befintlig bebyggelse bevaras inom allmän plats för 
natur. Detta bedöms bidra till en fortsatt öppen och lummig karaktär i området. Detaljplanen ger möjlighet för en ny 
typ av bebyggelse i området, som i övrigt främst består av enbostadshus. Detta bedöms bidra positivt till 
sammansättningen av boendeformer i området och stämmer överens med mål och styrande dokument för planeringen.  
Se även samlat svar om trafik och Älvängen centrum på sidan 23 och 24. 
 
Marken på Smedjebacken 29 ligger ca 10 meter högre än marken där den nya bebyggelsen kommer uppföras och det 
finns ett hus och uppväxta träd mellan bostaden och de nya husen. Utsikten kan komma att påverkas, men påverkan 
bedöms inte vara av den grad att planförslaget är olämpligt. 
 

29. Boende utan angiven adress 
A. Tre höghus passar inte in i småhusbyggnationen som nu finns i området och att förtäta på de 
fria ytor som finns kvar i området nu när hela Kronogårdsområdet är skövlat och bebyggt, för 
man ska värna om grönområden som ger en känsla av idyll och frihet. 

 
B. Vallmovägen har inte den stabilitet att den tål tung byggtrafik, då husen utmed vägen vibrerar 
av de varubilar som i dagsläget trafikerar vägen och dessa är inte i närheten tyngdmässigt jämfört 
med tung byggtrafik. 

 
C. Detta är en skolväg med barn som går, leker, busar och jagar varandra på sin väg till och från 
skolan, detta under de tider som trafiken är som intensivast, detta ökar olycksrisken med ännu 
mer biltrafik. Det finns ett dagis/fritis i början på Vallmovägen alldeles efter trevägskorsningen, 
efter den korsningen accelererar bilarna och med i dagsläget 4 bilar i kö vid väntan på 
busspassagerares av och påstigande som skulle öka till 6 bilar i denna kö, som står på 
tomgångskörning och därefter ökat avgasutsläpp. Alla dessa gaser ska våra små barn andas in då 
deras gård/lekplats ligger 5 meter från vägen. Eftersom det blåser från sydväst ca 300 dagar om 
året, så kommer dessa avgaser blåsa rakt in på detta dagis utegård. 

 
D. Vad gäller tillgången på nya parkeringsmöjligheter så är den mycket begränsad då hela 
Madenområdet är en parkering förbjuden zon. 

   
Kommentar 

A. Se samlade svar om bebyggelsens lämplighet och grönområden på sidan 27.  
 

B. Detaljplanen möjliggör för bostäder och innebär inte ökad andel tung trafik i området, bortsett från byggskedet. 
Transporter under byggskedet planeras vid bygglovsskedet. 
 

C. Se samlat svar om trafikfrågor på sidan 23.  
 

D. Tillkommande bebyggelse ska lösa sitt parkeringsbehov inom egen fastighet.  
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30. WB IT Solutions AB 
Området runt ny bebyggelse om 5 våningshus består ju idag enbart av villor. Det är väldigt populärt 
för barnfamiljer där alla barn från tidig ålder kan röra sig fritt till och från skola eller konstgräsplanen 
eller pulkabacken, lekplatser eller Aroseniusskolan. 
 
Det kommer mångdubbla trafiken på vägen mellan Maden och pulkabacken där många barn passerar 
dagligen. 
 
Ovanför Maden och Älvevi har nästan all skog skövlats för att ge utrymme åt mer bostäder. 
Har väldigt svårt att förstå varför man vill bygga höghus mitt i ett villaområde? 
Det måste ju finnas mycket bättre ställen men med närhet till tåget etc. Gissar att minst hälften av alla 
som flyttar in där kommer ha bil o sen pendla till tåget? Dom utan bil kanske åker vägen runt med 
Älvan. 
 
Det finns idag små plättar runt Arosenuis med skog eller ängar kvar ... önskar verkligen att detta kan 
få vara kvar! 
 
Kommentar 
Beräkningarna för framtida trafikflöden visar att de nya bostäderna alstrar fler resor på norra delen av Vallmovägen. 
Under maxtimmen beräknas antalet fordon på Vallmovägen öka från 8 fordon på 2 minuter till 9. Denna ökning 
bedöms inte vara så stor att den påverkar barns skolvägar nämnvärt. 
 
Se även samlade svar om trafik, bebyggelsens lämplighet, Älvängens centrum och grönytor på sidan 27. 

 

31. Boende Vårlöksvägen 3  
Som boende i Madenområdet i närmare 50 år blir jag synnerligen förvånad att beslutsfattare i Ale 
kommun tillstyrker byggnation av flerfamiljsfastigheter på ett av de kvarvarande öppna grönområdena 
som finns i Älvängenområdet. Vidare att man avser att leda trafiken genom Vallmovägen med dess 
konsekvenser av utsläpp och ökad trafik på en redan hårt trafikerad gata. Uppskattningsvis kommer 
nybyggnationen innebära ytterligare 150-200 bilresor dagligen genom Madenområdet, där det finns ett 
antal hinder som skapar stopp och ökat avgasutsläpp, så som busshållplats. Bilarna från nya området 
till centrum innebär en omväg på uppskattningsvis 5-6 km, vilket blir många mil på ett år.  

 
Jag framlägger ett förslag. Anlägg en väg i överkant av området vilket skulle förenkla in- och utfart till 
bostadsområdet. Utöver detta kan man göra om gångbanan som finns i norra ändan på området till 
in- och utfartsväg. Alt 1. Man kör ut direkt på Rösvägen och vidare Smedjebacken till 
Göteborgsvägen. Alt 2. Rösvägen vidare på Gamla vägen och ner Hövägen till centrum. Alt 3. 
Rösvägen och vidare Gamla vägen och ner till Starrkärrsvägen ner till centrum. 
 
I Älvängen finns det inte en enda liten grön oas med bänkar, bord och stolar för möten mellan 
människor. Vallmovägen utgör en skolväg för flera hundra barn. Därutöver finns en förskola som 
gränsar till Vallmovägen vid en busshållplats. Barnen behöver inte ytterligare föroreningar.  
 
Tidigare promenerade många till Göteborgsvägen där bussen gick mot Göteborg. Numera har 
trafikmängden ökat på Vallmovägen, till resecentrum, där tåget går. Trafiken ökar också på grund av 
att det idag är vanligt med två privatbilar och stora servicebilar som firmabil.  
 
Jag rekommenderar vederbörande beslutsfattare att ompröva framlagt förslag, med hänsyn till 
framtidens ökade trafikmängder och utsläpp. 
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Kommentar 
Att anlägga en till väg i norra delen av planområdet med utfart till Rösvägen skulle innebära stor påverkan på 
pulkabacken och de kvarvarande grönytorna. Detta bedöms inte lämpligt eftersom pulkabacken pekats ut som ett 
viktigt sociotopvärde. I samhällsbyggnadsnämndens beslut om att godkänna planbeskedsansökan beskrev nämnden att 
det är viktigt att pulkabacken och möjligheten till lek i området bevaras. 
 
Se även samlat svar om trafikfrågor på sidan 23. 
 

32. Boende Vårlöksvägen 6 
Ang. de höghus som planeras att byggas till höger om pulkabacken i Maden ställer vi oss starkt 
kritiska till. Det är idag ett stort behov av nybyggnation i vårt land men vad det gäller Utby 2:4 måste 
det finnas andra mer lämpliga platser att bygga dessa höghus. När Maden projekterades och byggdes i 
början på sjuttiotalet utformade man området på så sätt att varje hus skulle ha en insynsskyddad tomt. 
Med dessa höga hus är det många husägare som kommer att få full insyn i sina trädgårdar från de 
boende i dessa planerade hus. De drabbade kommer att få sin trivsel och boendemiljö påtagligt 
försämrad. Vi valde själva att bosätta oss i Maden utifrån den lagom stora och insynsskyddade tomten. 
Trots det mycket tätbebyggda Maden kan vi i vår trädgård känna en frihet och avskildhet. Det sätter vi 
stort värde på i vårt boende. Kommunen gör ett stort misstag om ni ändrar dessa förutsättningar. Vi 
trivs i vårt Maden och vill inte få vår trivsel förstörd. 
 
Sedan vad det gäller Vallmovägen och den smala backen vid Tolleredsvägen är dessa vägar inte 
lämpade för en ökad trafik. Dessa vägar är redan idag hårt ansträngda och den smala backen vid 
Tolleredsvägen går inte av utrymmesbrist att bredda. Någon alternativ vägsträckning kan jag inte se att 
det finns möjlighet att utföra. De planerade höghusen är inte genomtänkta och det är ett mycket dåligt 
projekt som bör omprövas. 
 

Kommentar 
Planförslaget medför ingen ökad insyn till Vårlöksvägen 6.  
En trafikutredning har genomförts som visar att Vallmovägen har kapacitet för den tillkommande trafiken. Se även 
samlat svar om trafikfrågor på sidan 23. 
 

33. Markägare Rösvägen 4 
Vi är ägare av granntomten Utby 36:2. Vi vill kunna använda tomten på bästa sätt och som 
detaljplanen ser ut idag så har vi svårt att göra det. Helst skulle vi vilja kunna bygga ihop huset med 
garaget vilket utgör 157kvm hus + 40 kvm garage. Huset i sig utgör antagligen en liten avvikelse och 
garaget håller sig inom ramarna. Som jag förstått det så blir problemet när man vill bygga ihop det. 
Om det inte går att bygga ihop byggnaderna hade vi velat ha garaget på prickad mark och det är där er 
detaljplan kommer in i bilden. Vi undrar om det finns chans att utöka detaljplanen och att vi skulle få 
ha med vår tomt i processen? 
 
Sedan är vi oroade över höjden på era tilltänkta hus. De kommer en bra bit över husen i vårt område. 
Vi är oroade över att insynen kommer bli mycket stor in till vårt hus och tomt samt att det kommer 
att försvinna mycket sol från vår tomt. Vår önskan är att ni ska gå ner en våning i antal. Finns det en 
solstudie också att ta del av för att se hur långt in skuggan kommer gå? 
 
Jag vet att många är oroliga över parkmarken i området. Så en sak jag kom att tänka på som lösning 
hade varit att ha garage under husen istället för att bevara mer grönytor. 
 
Sedan tänker jag på pulkabacken. Det är stora massor som ska köras iväg antar jag och det är lätt att 
med pulka komma ner på vägen på vintern. Då tänker jag att som säkerhetsåtgärd istället att man 
skulle kunna bygga en enklare vall för att på så sätt kunna öka säkerheten för de som åker där, 
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speciellt med tanke på den ökade biltrafiken som ska förbi pulkabacken för att komma hem. Det vore 
hemskt om någon olycka inträffade. 
 
Kommentar 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut och uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-30 § 35, innebär att pröva 
del av fastighet Utby 2:4 för flerbostadshus samt att möjligheten till lek i grönområde och pulkabacke kan bevaras. I 
uppdraget ingår inte att ompröva befintliga byggrätter och att utöka planområdet skulle innebära ett stort omtag i 
planprocessen.  Kommunen hänvisar fastighetsägare till Utby 36:2 till bygglovsavdelningen för fler frågor om aktuell 
fastighet.   
 
En solstudie saknades i samrådsskedet men har nu tagits fram inför granskning och bifogats planhandlingarna. 
Skuggning från de nya bostäderna förekommer endast under morgontimmarna under vinterhalvåret, vilket bedöms som 
acceptabelt. Insynen begränsas av avståndet mellan fastighetsgräns mot Rösvägen 4 och byggrätten för ny bebyggelse, ca 
30 meter, och befintliga träd i grönkilen mellan ny och befintlig bebyggelse, och bedöms därför acceptabel. 
 
Planen begränsar inte källare, vilket innebär att det är tillåtet att bygga garage under husen. Det bedöms däremot inte 
motiverat att styra garage till källare, då det innebär en stor extrakostnad och det finns möjlighet att både bygga 
markparkering och bevara en del grönytor i området. 
 
Pulkabacken avses bevaras i befintligt utförande inom allmän plats för park men detaljplanen reglerar inte hur, eller 
om, marken ska ändras. Synpunkten vidarebefordras till exploatören och den avdelning på kommunen som ansvarar 
för utformning av allmän plats vid planens genomförande. 
 

34. Boende utan angiven adress 
Som boende i detta område tycker jag att Ale Kommun gör helt rätt i att fråga och föra in 
allmänheten i diskussionen och låta oss tycka till. Grönområdet vid pulkabacken är en av få öppna, 
stora ytor centralt i Älvängen. Denna yta är funktionell och används dagligen av många människor. 
 
Att klämma in stora hus på en liten yta kommer bara bli jobbigt för närboende i området men också 
för de som flyttar in. Det kommer kännas trångt och instängt. Det kommer rubba den fina atmosfär 
vi har i denna delen av Älvängen. ”Maden” som är ett område alldeles bredvid pulkabacken är redan 
trångbebott. Det är mycket trafik och för många människor som kläms på liten yta. Vi behöver en fin, 
grön plats som är inbjudande för alla och där alla känner att man kan göra vad man vill. 
 
Intill området ligger Aroseniusskolan. När jag själv gick där användes området till massor av olika 
saker. Under schemabrytande dagar användes platsen flitigt av lärare som kom på olika kreativa lekar 
och aktiviteter. Under idrotten var det en öppen plats att leka eller spela på. Alla har väl testat 
Frisbeegolfen som finns i anslutning till platsen! Till och med teoretiska ämnen kan ta till hjälp av 
ängen. Alla som har gått på Arosenius har någon gång blivit utskickad av sin biologilärare att finna 
fem olika sorters blommor. Och vart skulle man gå annars om inte ängen? 
 
Varje vinter är området en speciell plats för barn i alla åldrar och vem vet, kanske för vuxna också. 
När snön faller blir sluttningen en perfekt backe att åka pulka på. Det finns inte ett enda barn i hela 
Älvängen som inte har åkt pulka ned för den backen. Det finns ju en anledning till att den kallas 
”Pulkabacken”. Även om man inte gjort det på sin fritid råkar jag veta att dagis liksom skolor i 
Älvängen har en schemabrytande dag med pulkåkning. 
 
Kommentar 
Pulkabacken och delar av grönytorna bevaras i planförslaget som parkmark. Kommunen bedömer att förslaget inte 
innebär betydande påverkan på tillgången till grönytor för boende i området eller skolklasser. Se även samlat svar om 
grönytos och lek på sidan 27. 
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35. Boende utan angiven adress 
Att bygga avsevärt högre byggnader (dessutom i en slänt) i en redan mycket tät bebyggelse bygger på 
känslan av instängdhet för de nedanliggande husen. "Madenhusen" på Gustav Larssons väg och 
övriga Maden ligger som bekant i vad som kan beskrivas som en dalgång alt. svacka. Tidigare har ena 
sidan bebyggts i Kronogårdsområet med en rad med stora villor, ofta på två våningar. Detta 
försämrade insynsskyddet för Madenområdet. 
 
Att nu bygga femvåningshus på motsatta sidan försämrar insynsskyddet än mer, husen kommer 
förvisso inte att ligga rakt ovanför men då höjden är så stor har detta mindre betydelse, de ligger 
alldeles för nära. De smälter inte på något sätt in i omgivningen. Ta istället chansen att behålla och 
utveckla detta grönområde, alternativt bygg fler villor och flytta dessa höghus till en lämpligare plats. 
 
Kommentar 
Några boende i Maden kan få viss insyn från de nya bostäderna. Byggnaderna är dock placerade mittemot skolans 
fastighet, med ett minsta möjligt avstånd från ny byggnad till befintlig bostadsfastighet i Maden på ca 20 meter, vilket 
gör att insynspåverkan inte bedöms betydande. 
 
Se även samlat svar om bebyggelsens lämplighet på sidan 27. 
 

36. Kommunala pensionärsrådet KPR 
Har inga invändningar mot förslaget. 
 

Kommentar  
Noteras. 
 

37. Utbildningsnämnden 
Om befolkningsprognosen för åren 2017-2021 är framräknad med generella tal för antal personer per 
lägenhet, har planerad bebyggelse på del av Utby 2:4, i sig självt, liten påverkan på förskolor och 
skolor. Planen måste sättas i ett större perspektiv och påverkan på förskolor och skolor måste 
bedömas utifrån all exploatering som sker i Älvängen. Utifrån en helhetsbedömning har både 
förskolor och skolor en ansträngd kapacitet. 
 
Den planerade bebyggelse kan bidra till att det sker en omflyttning inom orten och generationsväxling 
i områden med småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen kan också vara ett alternativ för att 
möta förändringar i hushållen, till exempel vid separationer eller förändrat hälsotillstånd. Hur nämnda 
förändringar påverkar utfallet i befolkningstillväxten går inte att se förutse och därmed inte till fullo 
det ökade behovet av platser inom förskola och skola. 
 
För att från planområdet möjliggöra för elever att få en säker skolväg samt minska biltrafiken är det 
viktigt att elbussen fortsättningsvis finns kvar som en servicelinje. 
 
Kommentar 
Synpunkten noteras. Elbussen avses vara kvar. 
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Samlade svar utifrån teman 
Då många av de inkomna synpunkterna handlar om liknande frågor har längre svar om sammanställts nedan enligt 
olika teman. Alla yttranden som berör följande frågor hänvisas till detta avsnitt.  
 

Trafik 
Kapacitet 
Kommunen hänvisar till trafikutredningen som visar att den maximala belastningsgraden i korsningen mellan 
Vallmovägen och Tolleredsvägen är 0,35 (år 2040) vilket innebär att som mest utnyttjas 35 % av korsningens 
kapacitet. Korsningens framkomlighet bedöms därför uppnå tillräckligt god standard trots den tillkommande trafiken i 
och med den nya bebyggelsen samt en årlig trafikökning på 1 %. 
 
Trafikalstring 
Trafikutredningen kompletteras med en beräkning av ett högre trafikalstringstal, enligt inkommen synpunkt från 
Trafikverket att tidigare trafikalstringstal bedömdes som lågt. Trafikutredningen baserades på 66 bostäder enligt ett 
tidigare förslag. I samband med kompletteringen av trafikalstringstalet, justeras också antalet bostäder enligt aktuellt 
förslag om 54 lägenheter. Sammantaget visar beräkningen att det på Vallmovägen, norr om korsningen med 
Tolleredsvägen, innebär en trafikökning på 12 % vilket är samma resultat som i den tidigare beräkningen. 
Trafikutredningen visar att köbildningen vid busshållplatsen förvärras något i och med den nya bebyggelsen då 
maximala kölängden ökar från 4 fordon till 6. Detta anses vara en acceptabel ökning då det fortfarande rör sig om 
mindre trafikflöden.  
 
Beräkningarna för framtida trafikflöden visar att de nya bostäderna alstrar fler resor på Vallmovägen N. Under 
maxtimmen beräknas antalet fordon på Vallmovägen N öka från 8 fordon på 2 minuter till 9. Detta bedöms inte som 
en betydande påverkan på barns skolvägar.  
 
Fordonshastighet 
Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på Vallmovägen och kommer inte att ändras på grund av detaljplanen. Längs 
Vallmovägen finns också farthinder som syftar till att hålla nere hastigheterna. 

 
Buller 
Vid planläggning ska kommunen följa förordningen 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Enligt 
förordningen gäller att: 
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. 
 
Med hänsyn till trafikmängder och gällande hastighetsgräns om 30 km/h bedöms det inte sannolikt att buller från 
Vallmovägen överskrider riktvärden för buller.  
 
Luftföroreningar 
Vid planläggning ska kommunen bedöma påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten. 
Miljökvalitetsnormer anger den kvalitet på miljön som bör eller ska uppnås. För att skydda människors hälsa finns det 
ett antal miljökvalitetsnormer för luftkvaliteten utomhus. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, 
med undantag för arbetsplatser samt väg och tunnelbanetunnlar. Miljökvalitetsnormer finns för ämnena kvävedioxid 
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bensapyren, arsenik, 
kadmium, nickel och ozon. 
 
Inom Ale kommun finns de högsta beräknade värdena av kvävedioxid, som anses vara en god indikator på 
luftföreningsläget, längs E45. Halterna beräknas sedan snabbt avta med ökat avstånd från E45. 
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Vallmovägen bedöms inte utsättas för så höga trafikmängder att det överskrider miljökvalitetsnormer för luft. 
Vallmovägens förutsättningar, ett gaturum med närhet till vegetation som träd och buskar och som inte är tätt omslutet 
av höga byggnader, bedöms vara till fördel för luftkvaliteten. 
 
Sammanfattningsvis bedömer kommunen att Tolleredsvägen och Vallmovägen har kapacitet för tillkommande 
bebyggelse. Mer information finns även i trafikutredningen för detaljplanen. 
 

Bebyggelsens lämplighet i området 
Kommunen har utvärderat olika markområden och beslutat att genom detta detaljplaneförslag pröva lämpligheten för 
bebyggelse. Bakgrunden är delvis målen och riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet, som bland annat ett årligt 
bostadstillskott på 450 bostäder, där största delen ska tillkomma i Älvängen och Nödinge. Det anges även att varje ort 
ska ha en blandning av upplåtelseformer med minst 35% hyresrätter. Älvängen har idag ca 25,5 % hyresrätter. 
Kommunen har sett ett behov att komplettera området som idag mest består av villabebyggelse med lägenheter, vilket ger 
fler personer med olika förutsättningar möjlighet att flytta till området eller bo kvar i olika skeden i livet.  
 
Bebyggelsetypen skiljer sig från vad som finns i området idag, då planen möjliggör högre och större volymer än befintliga 
villor. Kommunen ser inte detta som något negativt utan ett positivt tillskott som ger variation till området. Då 
byggnaderna placeras norr om skolan är det få befintliga bostäder som får någon direkt påverkan. Bostäderna norr om 
husen kommer få förändrad utsikt och viss påverkan av skuggning under morgontimmarna vintertid. Denna påverkan 
bedöms dock vara begränsad och bedöms inte innebära att planen medför betydande olägenhet.  
 

Älvängens centrum 
För att få ett helhetsgrepp på Älvängens framtida utveckling håller kommunen på att ta fram ett förslag till 
översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Älvängen 2045. En av inriktningarna är att Älvängen ska 
fördubbla sin befolkning till år 2030. Trots att fördjupningen inte är klar har kommunen bedömt att det är lämpligt 
att planlägga det aktuella området för bostäder, då det kommer krävas nya bostäder på flera platser i orten för att 
uppnå målet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har även gett sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning för bostäder 
och centrumändamål i Älvängens centrum, i närheten av stationen. Denna detaljplan har ännu inte påbörjats, men 
bedöms på sikt bidra till den utveckling av Älvängens centrum som många efterfrågar.  
 

Grönområden och lek 
I samhällsbyggnadsnämndens beslut om att pröva aktuellt område för nya bostäder beskrevs även att det är viktigt att 
möjligheten till lek i grönområdet och pulkabacken bevaras. Detta säkerställs genom att ett område planläggs som 
allmän plats park, där den lummiga karaktären kan bevaras norr om de planerade husen och pulkabacken och öppen 
gräsyta bevaras i väster. Planen bedöms därmed inte ha betydande påverkan på tillgången till grönområden eller barns 
lekmiljöer. 
 
Inom planen finns det utpekade sociotopvärdet pulkabacke. Inom arbetet med detaljplanen har olika alternativ för 
detaljplanens påverkan på pulkabacken utretts. Initialt utreddes grönområdet väster om detaljplanen för lokalisering av 
ny pulkabacke. Detta område pekas emellertid också ut i sociotopkartläggningen, som skogsbacke med rekreationsvärde 
och därför bedömdes det att anläggandet och marknivåhöjning som skulle krävas skulle påverka skogsbacke negativt. 
Ett annat alternativ var att anordna en pulkabacke ovanför fotbollsplanerna, i slutet av Vallmovägen. Den branta 
lutningen på platsen skulle dock kräva markarbete och platsen bedöms inte heller ha lika bra förutsättningar som 
mötesplats, jämfört med nuvarande pulkabacke där fler gångvägar korsas mellan olika bostadsområden. Resultatet av 
analysen blev att bevara nuvarande pulkabacke och anpassa bebyggelsen därefter. Båda de andra alternativen skulle 
sannolikt också innebära en mindre pulkabacke än nuläget. 
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Sociotopvärdet pulkabacke är bevarat inom allmän plats för park, inom orange linje 

 

  

Inom arbetet har tre platser studerats för pulkabacke. 
Analysen resulterade i att bevara nuvarande placering 
och anpassa bebyggelsen därefter.  
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SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter har föranlett följande förändringar av planförslaget: 

o Trafikutredningen kompletteras med ett större trafikalstringstal och en bedömning av 
påverkan på statligt vägnät.  

o Formuleringen av bestämmelsen om utnyttjandegrad justeras. 
o Texter i genomförandebeskrivning förtydligas avseende förrättningar, fastighetsbildning, 

ledningsrätter, avtal och gemensamhetsanläggning. 
o Plankartan kompletteras med lagstöd för planbestämmelser.  
o Högsta tillåtna höjd ändras från +48 m totalhöjd till +46,5 m nockhöjd. Hisstoppar och 

ventilationshuvar får uppföras utöver högsta nockhöjd. 

 
Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts: 

o Planbestämmelser gällande dike och genomsläpplighet för att främja en god 
dagvattenhantering har lagts till. Kvartersmarken har breddats 3 meter norrut för att rymma 
dike inom kvartersmark. 

o Allmän plats NATUR har ändrats till allmän plats PARK. 
o Markbelastningsbestämmelser har ändrats för att gälla inom hela planområdet. 
o Bestämmelser om största byggandsarea för komplementbyggnader har setts över och 

förtydligats. 
o U- område i norr har tagits bort då det beslutats att ledningarna ska flyttas till allmän plats.  
o U-område har lagts till för vattenledning i södra delen av kvartersmarken. 

 
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivningen. 

 
Synpunkter som inte har tillgodosetts 

o Att husens höjd blir max 2 våningar. 
o Att området ej bebyggs alls. 
o Att området bebyggs med villor istället för flerbostadshus. 
o Att området får tillfartsväg i norra delen, från Rösvägen. 

 
 
 
 
 
 
 
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg 
Alafors 2019-03-07 

 
Revidering 2019-05-06: Adress på nr 20 rättad från Gustav Larssons väg 5 till Gustav Larssons väg 7. 

 
 
 

……………………………………… …………………………………… 
Birgitta Wiktorsson Ekman   Helena Rengemo 
Enhetschef plan   Plankonsult 
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Förslag till detaljplan för bostäder inom del av Utby2:4 i Ale 
kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-01-22 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Om ärendet
Planområdet ligger i slutet av Vallmovägen i Älvängen. Enligt 
planbeskrivningen är syftet med detaljplanen att ”skapa möjlighet för nya 
bostäder i form av flerbostadshus. Syftet är också att säkerställa det utpekade 
sociotopvärdet pulkabacke i form av allmän plats”.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen befrämjar bostadsbyggandet i 
kommunen. Länsstyrelsen anser dock att kommunen bör komplettera den 
tillhörande trafikutredningen med avseende på hur det statliga vägnätet 
påverkas.

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 inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Geoteknik
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande, daterat 2018-02-
20, som bifogas i sin helhet. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:plan@ale.se
http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2
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SGI delar bedömningen, som har gjorts i tillhörande geoteknisk 
stabilitetsutredning, om att stabilitetsförhållandena för planområdet är 
tillfredställande. 
SGI ställer sig dock frågande huruvida planbestämmelsen, ”Schakt får inte 
utföras utan att släntstabiliteten kontrolleras” behöver finnas med på 
plankartan. 

Länsstyrelsen ser inga problem med att planbestämmelsen finns med. 
Planbestämmelsen skapar inga hinder för genomförandet utan förtydligar 
behovet av kontroll av släntstabiliteten i samband med schaktarbete.

Trafik
Trafikverket har lämnat ett yttrande, daterat 2018-02-07, som bifogas i sin 
helhet. Trafikverket efterfrågar en kompletterande trafikutredning där 
flödesfördelning och påverkan på statligt vägnät redovisas. Vidare anser 
Trafikverket att det använda trafikalstringstalet är lågt räknat och att den 
trafikmängd som beräknas tillkomma är underskattad. 

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter och rekommenderar 
kommunen att utföra den efterfrågande utredningen. 

Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. 

Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga 
sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna synpunkter. Ärendet har 
handlagts och beslutats av arkitekt Saeid Erfan. Vad som angivits ovan 
gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan 
olika framförda synpunkter.

Saeid Erfan                                                                                                                                             

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttranden till Länsstyrelsen från Trafikverket daterat 2018-02-07 och
från SGI daterat 2018-02-20 

Kopia (utan bilaga) till:
Trafikverket, SGI
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www.trafikverket.se 
 

Sara Blomkvist 

Planering - Samhällsplanering 

Direkt: 010-123 11 27 

sara.blomkvist@trafikverket.se 

 
 

 

T
D

O
K

 2
0

1
0
:2

6
 M

a
ll_

B
re

v
 v

.3
 (

F
a

s
ts

tä
lld

 a
v
 T

ra
fi
k
v
e
rk

e
t)

 

Ale kommun 
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Länsstyrelsen Västra Götalands län 

vastragotaland@lansstyrelsen.se      

 

 

 

Trafikverkets synpunkter i samrådsskedet gällande 
detaljplan för bostäder på fastigheten Utby 2:4, Ale 
kommun 

 

Ärendet 

Trafikverket har av Ale kommun fått ovan rubricerade ärende för samråd. Syftet med 
detaljplanen är att inom fastigheten Utby 2:4 möjliggöra förtätning av bostäder i 
flerbostadshus. Därtill ska planen även säkerställa det utpekade sociotopvärdet 
pulkabacke i form av allmän plats. Planförslaget medger totalt 54 nya lägenheter 
fördelade i tre stycken punkthus, anpassade till områdets topografi genom utformning 
i suterräng.   
 

Planområdet är ungefär 14 300 m2 stort och beläget cirka 600 meter sydost om väg 45 
och Norge/Vänernbanan, samt cirka 700 meter sydväst om väg 1972 (Starrkärrsvägen). 
Trafikverket är väghållare för dessa samtliga anläggningar, vilka också är utpekade som 
riksintressen för kommunikationer i enlighet med kap 3§8 Miljöbalken. Det är cirka 1 
kilometers gångväg mellan planområdet och Älvängens pendeltågsstation. I dagsläget 
trafikerar en kommunalägd elbuss mellan pendelstationen och Arosenuisskolan precis 
intill planområdet.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att förtäta i redan befintliga miljöer. 

Gällande det aktuella planförslaget har Trafikverket dock följande synpunkter.  

 

Trafikalstring 

Utifrån angivet trafikalstringstal uppskattar Trafikverket att planen kommer generera 

216 fordonsrörelser per dygn. Trafikverket gör dock bedömningen att ett 

trafikalstringstal på 4 fordonsrörelser är lågt räknat givet de förutsättningar som finns 

i området gällande topografiska skillnader och begränsad kollektivtrafik. Trafikverket 

noterar dessutom att planförslaget avser inkludera 54 parkeringsplatser, vilket är lika 

många som antalet bostäder. Detta kan betraktas som ytterligare ett incitament för 

boende att välja transport med bil framför gång-och cykel.  

 

Påverkan på statlig infrastruktur  

Trafikverket behöver veta till vilken av de statliga anläggningarna som den 

tillkommande trafiken väntas ansluta. I bifogad trafikutredning utreds endast påverkan 

på kommunalt vägnät – huvudsakligen påverkan på Vallmovägen och Tolleredsvägen 

sydväst om planområdet. Är det även i sydväst ut mot väg 45 som merparten av trafiken 

väntas ansluta? Trafikverket anser att trafikutredningen bör kompletteras med 

tydligare redovisning av hur trafiken kommer fördelas till och från planområdet. Det 

bör även framgå hur många fordonsrörelser som väntas angöra på respektive statlig väg 
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kring Älvängen. Trafikverket vill framhäva att kostnader för eventuella åtgärder vid 

anslutning till statlig väg, till följd av exploateringen, tillfaller kommunen.  

 

Väg 1972 (Starrkärrsvägen) är redan idag hårt belastad med bristfällig trafiksäkerhet 

och trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Kommunen bör överväga ett eventuellt 

övertagande av vägen på grund av kommande exploateringar.  

 

Tillgänglighet 

I planbeskrivningen bedöms tillgängligheten för gång-och cykeltrafikanter mellan 

planområdet och pendeltågstationen vara bristfällig på grund av stora höjdskillnader 

och bristande gena stråk. Den elbuss som ägs av kommunen och i dagsläget trafikerarar 

mellan Älvängens pendelstation och Vallmovägen intill fastigheten opererar endast i 

rusningstrafik (och då 2 ggr/timmen). Framtiden för elbussen är oviss och Trafikverket 

finner det inte tillförlitligt att planera exploateringen grundad på denna. Ambitionen 

med elbuss är bra utifrån både miljömässiga och kommunikativa aspekter, men för att 

den ska kunna ge någon verkan för det aktuella planförslaget krävs en säkerställd 

förbindelse, tätare turer och utökad kapacitet. Givet de topografiska förutsättningarna i 

området och antalet planerade parkeringsplatser är Trafikverket dock tveksam till om 

kollektivtrafiken verkligen kommer att ge den verkan som efterfrågas. 

 

Trafikverket noterar att olika mobilitetsåtgärder analyseras i den bifogade 

trafikutredningen. Även om dessa visar på liten eller medelstor effekt, anser 

Trafikverket att det är viktigt att kommunen fortsättningsvis beaktar mobilitetfrågan 

och aktivt jobbar för att få boende att välja alternativa transportsätt. 

 

Sammanfattningsvis 

Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att förtäta i redan befintliga miljöer, 

men anser att det aktuella planförslaget kommer att genera fordonsrörelser som kan 

påverka det statliga vägnätet. Trafikverket efterfrågar en kompletterande 

trafikutredning där flödesfördelning och påverkan på statligt vägnät redovisas. Vidare 

anser Trafikverket att det använda trafikalstringstalet är lågt räknat och att den 

trafikmängd som beräknas tillkomma är underskattad. Givet de topografiska 

förutsättningarna och antalet planerade parkeringsplatser tror Trafikverket att risken 

för ett högt bilutnyttjande blir påtaglig. Det anses också tveksamt till om 

kollektivtrafiken verkligen kommer att ge den verkan som efterfrågas, särskilt då den 

framtida kollektivtrafikförsörjningen ännu är oviss.  

 

Trafikverket uppmanar kommunen att betrakta ovan nämnda synpunkter och ser fram 

emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

Med vänlig hälsning 

Sara Blomkvist  

Samhällsplanerare 
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