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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Inom Göteborgsregionen finns stor efterfrågan på bl a villor och lägenheter.
Detaljplaneförslagets syfte är att skapa 15 nya småhustomter och ett 20-tal
lägenheter i flerbostadshus/radhus som en komplettering av befintlig
bebyggelse i Älvängen, söder om Göteborgsvägen i Ale kommun. Planen
syftar vidare till att möjliggöra byggande av en skola för barn upp till årskurs 6,
i anslutning till befintligt daghem, i västra delen av planområdet.
Marken inom planområdet består främst av ängs- och åkermark. Den största
delen av planområdet är inte tidigare detaljplanelagd. Norr om det nu aktuella
planområdet, på andra sidan Göteborgsvägen, finns ett antaget planprogram
med syfte att möjliggöra etablering av handel och andra verksamheter.
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Ny utställning:
Nu föreliggande detaljplaneförslag har tidigare varit utställt för granskning
under tiden 15 augusti- 5 september 2006. Sedan dess har en trafikräkning
och en ny bullerutredning gjorts för området. I en del av planområdet överskrids gällande riktvärden för utomhusbuller. Exploatören har därför inkommit
med ett nytt förlag för bostadsbebyggelse inom det bullerstörda området och
planförslaget har omarbetats. I enlighet med PBL 5 kap 27 §, att förslaget
skall ställas ut på nytt om förslaget förändrats väsentligt efter utställningen, blir
detaljplanen nu föremål för ny utställning.
PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken.
PLANDATA
Planområdet är beläget i utkanten av tätorten Älvängen, ca 1 km nordost om
Älvängens centrum, söder om Göteborgsvägen. Området omfattar
fastigheterna Svenstorp 1:126, 1:5, 1:15, 1:72, 1:73 och 1:89 samt fastigheten
Starrkärr 11:1.
Planområdets area är ca 5,3 ha. Fastigheterna Svenstorp 1:5, 1:15, 1:89 och
Starrkärr 11:1 ägs av Ale kommun. Fastigheten Svenstorp 1:126 ägs av Ittur
Progressum AB och fastigheterna 1:72 och 1:73 är i privat ägo.
HANDLÄGGNING
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Enligt kommunens översiktsplan, Ale ÖP 90, ligger det aktuella planområdet
inom ”utbyggnadsområde - främst bostäder och bostadskomplement”. I
pågående arbete med en ny kommuntäckande översiktsplan, Ale ÖP 06,
redovisas området som ”område för pågående planering av bostäder”.
Detaljplaner
Inom planområdet
Den största delen av det aktuella planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.
För en mindre del av området gäller ”detaljplan för naturområde och villatomter inom Starrkärr 11:1 m fl”, laga kraft 1998-07-23 (453). Det område som
ligger inom området för denna detaljplan används för lokalgata (Jonsvägen)
och till mindre del huvudgata (Göteborgsvägen). I övrigt medges i planen
bostäder (friliggande hus) samt naturområde.
I öster angränsar planområdet till ”detaljplan för Svenstorp 1:19 m fl”, laga
kraft 1992-11-30 (444). Denna plan medger bostäder och idrottsområde.
Lokalgatan Gärdesvägen och GC-väg ligger inom det aktuella planområdet.
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Angränsande till planområdet
I nordväst angränsar planområdet till ”detaljplan för Älvängens norra verksamhetsområde”, laga kraft 1990-07-17 (433). Den närmast angränsande delen
av planen medger småindustri, handel, hantverk, kontor och samlingslokal.
Väster om planområdet ligger ”detaljplan för Björklövsvägen”, laga kraft
1989-06-27 (428). Planen medger daghem och bostäder (friliggande hus).
Program för planområdet
Något program har inte ansetts nödvändigt att upprätta, då denna detaljplan
anses vara förenlig med rekommendationerna i översiktsplanen.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade 2001-03-31, KS § 59, om detaljplaneläggning av
Svenstorpsområdet i Älvängen.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2006-01-19, MBN § 11, att samråda om
planförslag för Svenstorp 1:126 mfl.
Mijö- och byggnämnden beslutade 2006-06-15, MBN §136, om utställning av
detaljplan för Svenstorp 1:126 mfl.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2006-11-16, MBN § 234, om
godkännande av detaljplan för Svenstorp 1.126 mfl.
Behovsbedömning av miljöpåverkan
Detaljplanen omfattar ett område med friliggande bostadsbebyggelse och
flerfamiljshus/radhus och skola. Området ligger invid Göteborgsvägen och ca
150 meter från E 45 (tidigare riksväg 45) och området bedöms ej ha några
höga natur- eller kulturvärden.
Enligt den bullerutredning som utförts av Lincona Byggkonsult AB, daterad
2006-10-19, kommer riktvärdet för högsta bullernivå utomhus, om 55 dBA, att
överskridas något inom området närmast Göteborgsvägen. Inom det bullerstörda området redovisar det nya planförslaget byggrätter för flerfamiljshus/
radhus i två våningar. De beräknade bullernivåerna kommer vid flerfamiljshusens fasader mot Göteborgsvägen, att hamna inom intervallet 55-60 dBA.
Vid de fasader som är orienterade mot söder, liksom för gårdsmiljön, kommer
bullernivåerna hamna inom intervallet 45-50 dBA s.k bullerdämpad sida. För
att minska bullerpåverkan kan åtgärder vidtas som exempel att samtliga
sovrum skall ligga mot den bullerdämpade sidan och att balkonger och
uteplatser skall förläggas mot den bullerdämpade sidan.
Ovan redovisade förslag med en bullerstörd sida, med nivåer mellan 55-60
dBA, och en tyst sida om max 45 dBA (samt bullerdämpad sida, med nivåer
mellan 45-50 dBA) överensstämmer också med Boverkets rekommendationer
för tillämpning av riktvärden för förtätningar inom tätorter och knutpunkter
längs kollektivtrafikstråk.
Ale kommuns bedömning är att detaljplaneförslaget, på grund av att bullernivåerna överskrider gällande riktvärden, kommer att innebära en viss
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miljöpåverkan. Ale kommuns bedömning är att genom att vidta ovanstående
åtgärder för bebyggelsen kommer ett genomförande av detaljplanen inte leda
till så stor miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning krävs. I övrigt berörs förslag till detaljplan inte av de kriterier som anges i
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Marken inom planområdet är relativt plan. Områdets topografi varierar från
+16 meter över havet (m ö h) vid gång- och cykelvägen i den nordvästra delen
av planområdet till +20 m ö h i den östra delen. Området är till största delen
obebyggt och består av åker- och ängsmark. Den sydvästra delen av området
är bevuxen av sly och enstaka stora träd.

Planområdet består i dag till största delen av ängsmark

Lokalklimat
Planområdet ligger i en svag nordvästslänt. Det är viktigt att placeringen av
husen sker med stor omsorg så att trivsamma och solbelysta uteplatser och
utemiljöer skapas. Detta bör ske i samråd med bygglovarkitekten.
Geoteknik
En geoteknisk utredning med byggbarhetsbedömning och förslag på grundläggning har upprättats av Lincona Byggkonsult AB, daterad 2006-01-03.
GEO-gruppen AB har kompletterat denna utredning med geoteknisk utredning, PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar, daterad
2006-01-19, PM 2 angående sättningsförhållanden daterad 2006-04-25 samt
ett PM 3 beträffande SGI: s synpunkter, daterad 2006-05-10. Nedan
sammanfattas resultatet från dessa.
-
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”Hela Göta Älvs dalgång består av lösa, sättningskänsliga sediment. Jordlagren inom området utgörs, under ytlagret, av lera ovanpå friktionsjord på
berg. Ytlagret är ca 0,15-0,25 meter tjockt och består i huvudsak av mullhaltig
siltig lera. Lerans mäktighet har vid sonderingarna varierat mellan ca 5 m och
mer än 40 m. De största djupen finns i områdets västra del. Överst är leran
torrskorpefast till ca 1,0 –1,5 meters djup. Därunder är leran lös till halvfast
med skjuvhållfastheter, uppmätta med vingborr, mellan 14 och 38 kPa. Skjuvhållfastheten ökar med djupet. Friktionsjorden under leran har ej närmare
undersökts. Sonderingarna har trängt ner 0 - ca 3 m i friktionsjorden innan
stopp erhållits mot sten, block eller berg. I några punkter har sonderingarna
avbrutits utan att stopp erhållits. Friktionsjorden bedöms som tjälaktiv
erosionskänslig och flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Bergets kvalitet och
dess nivåer har ej närmare undersökts i denna utredning. I provtagningspunkter har fria grundvattenytor registrerats på 0,9-1,9 meters djup under
markytan.
Lerans sättningsegenskaper har undersökts på 3 nivåer i en punkt inom
området. Laboratorieundersökningarna visar att leran är svagt överkonsoliderad ner till ca 4 m djup och därunder normalkonsoliderad för rådande
förhållanden. Kompressionsmodulerna är låga, 250-275 kPa. Detta innebär att
all belastningsökning (uppfyllnader, bebyggelse, grundvattensänkning mm)
kommer att orsaka konsolideringssättningar. Sättningarnas storlek beräknas
bli ca 4 cm per 10 kPa lastökning och meter sättningskänslig lera.
För att minimera sättningar kan de planerade byggnaderna grundläggas fullt
kompenserat på hel kantförstyvad bottenplatta. Kompensationen kan
exempelvis ske genom utskiftning av jord mot lätta massor (leca el. cellplast).
Uppfyllnader i anslutning till byggnaderna skall undvikas eller kompenseras.
Inom skolområdet varierar marknivån med ca 2 m, vilket innebär att lättare
byggnader måste trappas för att kompensationsgrundläggning skall kunna
utföras. Vid större last utförs grundläggning av skolbyggnaderna genom pålning. Vid eventuell pålslagning inom området bör närmast liggande befint
liga byggnader först besiktigas, med avseende på aktuella sprickor, samt
utvalda fastigheter vibrationsmätas. Planbestämmelse inför på plankartan.
I Räddningsverket översiktliga stabilitetskartering, som utfördes år 2001, har
ett område inom aktuellt planområde markerats som ”ej stabilt eller ej tillräckligt utrett”. Utifrån de nu utförda undersökningarna har nya stabilitetsberäkningar utförts. De utförda beräkningarna visar att stabiliteten inom området är
godtagbar för den planerade byggnationen, men att det inte finns några
marginaler för stabilitetsförsämringar.
Sänkning av marknivån inom planområdet får inte ske, om inte kompletterande stabilitetsutredningar visar att det är möjligt (planbestämmelse införs
på plankartan). Utredningen skall uppfylla kvalitetskravet för minst detaljerad
utredning enligt Skredkommissionens rapport 3:95. Stabilitetskraven för
nyexploatering skall uppfyllas. Nya lokalgator ska planeras i nivå med befintlig
markyta och lägsta golvnivå i nya byggnader får inte överstiga 0,3 meter över
anlagda gatunivåer för att minimera risken för sättningar i området.
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Schaktning för ledningar i planområdets södra del skall utföras med hänsyn till
stabiliteten söder om planområdet (planbestämmelse införs på plankartan).”
Planförslaget har ändrats från friliggande villor till flerbostadshus/radhus längs
Göteborgsvägen, efter det att geotekniska utredningar tagits fram. Förändringarna i planförslaget medför dock enligt Lincona Byggkonsult AB inga
geotekniska problem.
Radon
Radonmätningar har genomförts av GEO-gruppen AB. Radonhalten visar
värden på 1kBq/m3, innebärande att marken klassas som lågriskområde vilket
innebär att inga speciella skyddsåtgärder krävs för radon.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom området.
Bebyggelseområdet
Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag till största delen obebyggt. I den östra delen av planområdet ligger två privata fastigheter, Svenstorp 1:72 och 1:73, med friliggande
bostäder i en respektive två våningar. Mot Göteborgsvägen ligger en
villafastighet, Svenstorp 1:15, som ägs av kommunen. Planförslaget ansluter
till befintlig bebyggelse i söder och väster. Söder om planområdet ligger fastigheter med enfamiljshus i en till två våningar. Väster om området ligger
småhusbebyggelse och ett daghem.

Befintlig bebyggelse i området

Bostäder
Längs Göteborgsvägen föreslås flerbostadshus/radhus som ska sammanbyggas inom respektive tomt. Söder härom föreslås bostadsbebyggelse (villor)
på friliggande tomter. Detaljplaneförslaget innehåller plats för ett 20-tal lägenheter i flerbostadshus/radhus samt 15 st nya småhustomter med tomtstorlekar
på mellan ca 800 kvm och 1 000 kvm. Vidare innehåller förslaget två befintliga
tomter. Ovan redovisade förslag med en bullerstörd sida, med nivåer mellan
55-60 dBA, och en tyst sida om max 45 dBA (samt bullerdämpad sida, med
nivåer mellan 45-50 dBA) överensstämmer också med Boverkets
rekommendationer för tillämpning av riktvärden för förtätningar inom tätorter
-
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och knutpunkter längs kollektivtrafikstråk. Fastigheten får ej avstyckas till fler
tomter än vad illustrationen på plankartan visar.
För B1-kvarteren gäller följande:
Minsta tomtstorlek får vara 800 kvm. Av fastighetens area får högst 25 %
bebyggas. Största byggnadsarea per fastighet är dock 250 kvm. Därav får
garage och uthus uppföras med en maximal byggnadsarea på 50 kvm.
En huvudbyggnad samt tillhörande garage/förrådsbyggnad får uppföras på
varje tomt.
För B2-kvarteren gäller följande:
Största byggnadsarea är 250 kvm per kvarter för det minsta kvarteret och
500 kvm per kvarter för de fyra större kvarteren. Område inom användningsgräns får inte indelas i flera tomter. Inom korsmarkerad mark får marken
endast bebyggas med uthus och garage. Dessa ska placeras minst 2,0 meter
från tomtgräns. Balkonger och uteplatser skall placeras mot den tysta sidan.
För B1- och B2-kvarteren gäller följande:
Huvudbyggnad får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 5,5 meter och
en högsta nockhöjd på 7,5 meter vilket för en- eller en- och halvvåningsbyggnad torde medge en taklutning på 38 grader. Högsta byggnadshöjd för
fristående garage/förråd är 3,0 meter. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0
meter från tomtgräns. Garage, förråd etc ska placeras minst 2,0 meter från
tomtgräns. Garagebyggnaderna ska placeras minst 6 meter från gatan för att
uppställningsplats för bil ska möjliggöras framför garaget. Källare får ej finnas.
Den nya bebyggelsen skall anpassas till den omkringliggande villabebyggelsens karaktärsdrag vad gäller material, färg och form etc.

Exempel på hustyper (från Trivselhus) för området

Skola
I den västra delen av området, i anslutning till befintligt daghem, föreslås en
byggrätt för en låg- och mellanstadieskola. Maximal byggnadsarea för skolbyggnaden är satt till 4000 kvm, vilket innebär att skolan har plats för drygt
300 elever (12 kvm/elev).I dagsläget finns inga planer på att bygga en ny
skola inom området. Området reserveras för att möjliggöra en framtida
-
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byggnation när Älvängen expanderat och elevunderlaget ökat.
Skolbyggnaden får uppföras i två våningar med en högsta byggnadshöjd på
8,0 meter (höjd på gymnastiksal styr byggnadshöjden).
Tomten för skolverksamheten är på ca 13 300 kvm, dvs. ca 45 kvm/elev vid
300 elever, vilket innebär att det finns plats för både lekplats, mindre bollplan,
skolgård i parkmiljö och skolgård i skogsmiljö. Utemiljön bör utformas så att
den underlättar olika verksamheter och stimulerar samvaro men också erbjuder avskildhet och avkoppling.
Offentlig service
Förskola finns i anslutning till planområdet. I Älvängen finns en fsk-åk 3 skola,
Älvängenskolan, ca 1,3 km från planområdet. Madenskolan (åk 3-6) och
Aroseniusskolan (åk 7-9) ligger ca 1,7 km från planområdet. Vårdcentral och
tandläkare finns vid Tolleredsvägen/Göteborgsvägen i södra Älvängen ca 2,5 km
från planområdet.
Kommersiell service
Kommersiell service med apotek, post, dagligvaruhandel, bank, frisör, pizzeria mm
finns i Älvängens centrum på cirka en kilometers avstånd från planområdet.
Tillgänglighet
Planområdet innehåller inga stora höjdskillnader, vilket innebär att det finns
bra förutsättningar för en god tillgänglighet i utemiljön. För bostädernas och
skolans tillgänglighet ska gällande bygglagstiftning följas och tillgänglighetsfrågorna kommer att bevakas i bygglovskedet. Hinder för tillgänglighet i skolan
kan vara fel utformade trappor, avsaknad av ramp eller ramp med fel lutning
och längd. Som orientering för de synskadade är valet av markbeläggning till
stor nytta.
Skyddsrum
Särskilt utsatt område där skyddsrum bör byggas har fastställts av
Kommunstyrelsen 2000-02-15, Ks § 36. Det aktuella planområdet ligger
utanför detta område.
Friytor
På skoltomten föreslås en lekplats och en mindre bollplan samt andra ytor för
lek och rekreation. Direkt öster om planområdet ligger en befintlig bollplan/
idrottsområde. Den planerade bebyggelsen har också nära till omgivande närströvområden. Ytor för lek och rekreation bör dessutom finnas på den egna
fastigheten.
Gator, trafik och parkering
Trafikbelastningen inom planområdet kommer att ändras något i och med
uppförande av skolverksamhet och ett ökat boende.
Gator och infart
Bebyggelsen inom planområdet kommer att trafikmatas från befintligt
vägsystem (Jonsvägen, Hansvägen, Gärdesvägen och Lilla Gärdesvägen)
-
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samt från två nya lokalgator (säckgator) som ansluter till Hansvägen och en ny
lokalgata som ansluter till Lilla Gärdesvägen. Befintliga vägar kommer att ses
över och vid behov förbättras. Den del av Hansvägen som ansluter till
Göteborgsvägen utgår och ersätts med en ny infart till skolan.
Tanken är att skolans infart skall lösas gemensamt med en ny infart till det
planerade handels- och verksamhetsområdet på den norra sidan om
Göteborgsvägen. Infart till dessa områden kan eventuellt ske via en rondell
men kommer att detaljstuderas i det kommande planarbetet för verksamhetsområdet. För att möjliggöra byggnation av en rondell har ett område norr
om skolan planlagts som allmän platshuvudgata.
Parkering
Parkering för skolverksamheten ska anordnas på skoltomten, med ett 30-tal
parkeringsplatser. Även plats för en vändplan avsedd för hämtning och lämning av skolbarn bör iordningställas på skoltomten.
Erforderliga utrymmen för parkering till bostäderna anordnas inom den egna
fastigheten. Plats ska finnas för två bilplatser per lägenhet/hus.
Gång- och cykelvägar
En gång-, cykel- och mopedväg (GCM) finns i den norra delen av planområdet, utefter Göteborgsvägens södra sida. Denna sträcker sig mellan Älvängen
och Skepplanda. Korsningspunkterna mellan gång-, cykel- och mopedvägen
och Jonsvägen respektive Gärdesvägen kommer att ges en skyltning,
markbehandling, hinder eller liknande så att korsningspunkterna lättare
observeras av främst cyklisterna.
Gång- och cykelvägar (GC) skall dessutom anordnas från de nya lokalgatorna
(3 st.) mot GCM-vägen längs Göteborgsvägen. I anslutning till skoltomten tillkommer två gång-och cykelvägar, en i områdets södra del mellan Hansvägen
och Björklövsvägen och en från Göteborgsvägen längs med skoltomtens
nordvästra del. En förbindelse mellan dessa cykelvägar bör finnas inom
skolområdet.
Säkra skolvägar
Gång- och cykelväg finns längs med hela Göteborgsvägen genom Älvängens
centrum. Till Madenskolan och Aroseniusskolan kan man från det aktuella
planområdet ta sig via befintligt gång – och cykelvägnät, vilket innebär att
skolbarnen på ett trafiksäkert sätt kan ta sig till och från skolan.
Kollektivtrafik
Älvängen har en väl utbyggd kollektivtrafik. Älvängens centrum, ca 700 m från
planområdet, trafikeras av flera lokala linjer och regionala linjer bla. Expressbuss lila och linje 403 mellan Göteborg-Hålanda och snabbussen mellan
Göteborg-Trollhättan. I Älvängens centrum, ca 1 km från planområdet, finns
även en pendeltågsstation där tågen mellan Göteborg-Trollhättan stannar
med en halvtimmes mellanrum i rusningstrafik och med ung. en timmes
mellanrum övrig tid.
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Ungefär 200 meter sydväst om det aktuella planområdet, längs Göteborgsvägen finns en busshållplats, hållplats Parkstigen, som bla trafikeras av
bussar mellan Älvängen och Skepplanda, Lilla Edet mfl.
Räddningstjänst
Enligt gällande regler i plan- och bygglagstiftningen ska varje lokal ha tillgång
till två av varandra oberoende utrymningsvägar.
Insatstid
Med nuvarande organisationsform kan räddningstjänstens ingripande förväntas inom 15 minuter (insatstid från Nols brandstation).
Åtkomlighet för räddningstjänsten
Utryckningsfordon bör i en akutsituation kunna komma så nära aktuell byggnad att avståndet mellan fordon och ytterdörr eller uppställningsplats för bärbar stege inte överstiger 50 meter. För att säkerställa att utryckningsfordon
kan komma fram behövs en minsta körbredd på 3 meter, en fri höjd på
4 meter och marken ska tåla 23 tons belastning (axeltryck 100 kN).
Släckvattenförsörjning
Vatten för brandsläckning finns i området. VAV P83, mars 2001, ska användas för dimensionering av släckvattenkapaciteten.
Störningar
Buller
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt
följande riktvärden för buller från vägtrafik som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
•
•
•
•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

En bullerbedömning och en bullerutredning har 2006-01-03 respektive 200610-19 tagits fram av Lincona Byggkonsult AB. I denna beskrevs att riksväg 45
och Göteborgsvägen redan idag medför att riktvärdena enligt Naturvårdsverkets tabell överskrids under vardagar och helger. I den mest bullerutsatta
delen av planområdet är de beräknade värdena för ekvivalentnivån i utomhusmiljön från riksväg 45 och Göteborgsvägen på 60,4 dB(A) respektive 63,4
dB(A).
Linconas slutsats var att man för att klara riktvärden för buller måste uppföra
bullerskydd utefter både riksväg 45 och Göteborgsvägen om inte lokalgatan
invid nya E 45 och tillhörande verksamhetsområde byggs. Vid byggnation av
lokalgata (inkl verksamhetsområde) utefter riksväg 45 skulle det räcka med ett
bullerplank utefter Göteborgsvägen om placeringen för de tre nordostligaste
fastigheterna justeras. I båda fallen är det viktigt att hastighetsbegränsningen
max 50 km/h för Göteborgsvägen och i det senare fallet även att lokalgatan
-
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har hastighetsbegränsningen max 50 km/h. Denna utredning utgick från
förutsättningen att hela planområdet skulle bebyggas med friliggande
villabebyggelse.
Ett sätt att hantera bullersituationen i området är att i det bullerutsatta området
bygga flerfamiljshus för att på så sätt skapa en boendemiljö med en tyst och
en mer bullerutsatt sida. Exploatören har därför i samråd med kommunen
inkommit med ett nytt förslag med flerbostadshus/radhus inom området
närmast Göteborgsvägen (se illustrationskarta). Flerfamiljshusens norrfasader
ligger mot bullerkällan och sydfasader med balkonger och uteplatser mot den
tysta sidan. På detta sätt skapas också bullerskyddade gårdsmiljöer. SWECO
CONNECT har 2007-02-09 studerat och beräknat bullersituationen för föreslagen ny bebyggelse och bedömt bullernivåerna som acceptabla även på
husens gårdssida (södersida), se vidare under rubriken slutsatser på sid 1213.
Trafiksiffrorna som använts som underlag för beräkningarna har hämtats från
Lincona Byggkonsult AB:s bullerutredning. Nedan redovisas underlaget för
beräkningarna samt resultatet av SWECO CONNECT:s bullerberäkningar:
Vägverket har utfört en trafikmätning på riksväg 45 vid fyra tillfällen under
2002. Mätpunkten är belägen cirka en kilometer söder om riksväg 45:s korsning med väg 1972 (Repslagarvägen / Starrkärrsvägen). Dessa värden är
justerade med en årlig höjning av två procent till 2006 års nivå.
På Göteborgsvägen 92, vid Statoil, har Gatubolaget gjort en trafikmätning
under perioden mellan den 5 och den 14 september 2006. I denna mätning är
andelen tung trafik inte känd varför dessa värden satts till av Vägverket
rekommenderade åtta procent. Beräkningarna har baserats på att hastigheten
längs Göteborgsvägen sänks till 50 km/h vilket planeras av kommunen.
Trafikförhållandena på riksväg 45 och Göteborgsvägen kan därmed sammanfattas enligt följande:
Riksväg 45
År 2006
Medeltal vardag
Medeltal helg

Lätta
< 3,5 ton
14 855
11 192

Tunga
> 3,5 ton
2 018
463

Göteborgsvägen
År 2006
Vardag
Helg

Lätta
< 3,5 ton
4 793
3 329

Tunga
> 3,5 ton
417
289

Planområdets bullerpåverkan har beräknats för 2006 samt planerade
förhållanden 2010 respektive 2012.
Bullersituationen idag (2006 fast med 50 km/h på Göteborgsvägen)
Idag utgör riksväg 45 och Göteborgsvägen bullerkällor och beräknade värden
överstiger gällande riktvärden både under vardagar och helger. Den
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beräknade bullernivån utomhus vid fasad för den nya tätare bebyggelsen
längs Göteborgsvägen uppgår till mellan 55 och 60 dBA, se ritning 1.
Bullersituationen när E 45 och verksamhetsområde samt ny lokalgata är
utbyggd (2010 – alternativ med ny lokalgata)
Med en lokalgata beräknas hälften av trafiken överföras till denna från
Göteborgsvägen. Dessutom tillkommer lika stor trafikmängd från riksväg 45.
Sammantaget är detta en positiv förändring för planområdets ljudnivåer. De
byggnader, inom verksamhetsområdet, som följer i lokalgatans spår kommer
därtill i sig att utgöra ett bullerskydd. För en situation med hastighetsbegränsning till 50 km/h på både Göteborgsvägen och lokalgatan hamnar bullernivåerna för bebyggelsens fasader mot Göteborgsvägen inom intervallet 5560 dBA, se ritning 2.
Bullersituationen när E 45 är utbyggd (2012 och alternativ utan lokalgata)
Om det 2012 inte har byggts någon lokalgata men hastighetsbegränsningen
på Göteborgsvägen har sänkts till 50 km/h skulle bullernivån utomhus vid
fasad mot Göteborgsvägen uppgå till mellan 55 och 60 dBA. Bullernivåer vid
uteplatser hamnar mellan 40-45 dBA och gårdsmiljöerna inom intervallet 4550 dBA, se ritning 3.
Maximalnivå buller
Maximalnivåerna för buller gentemot ett område uppstår när ett tungt fordon
passerar. Maximalnivåerna är desamma oavsett trafikflödet, och dess nivå
beror istället på avståndet mellan bullerkällan och bostaden. Maximalnivåerna
utomhus vid fasad mot Göteborgsvägen hamnar inom intervallet 70-80 dBA,
vilket överskrider rekommenderade riktvärden. Maximalnivåer på uteplatser
vid fasad mot söder uppgår till mellan 50 och 60 dB(A) vilket underskrider
gränsvärdet 70 dBA, se ritning 4.
Slutsatser
För den föreslagna friliggande villabebyggelsen klaras samtliga bullerriktvärden utan åtgärder och för flerbostadshusen närmast Göteborgsvägen
klaras bullerriktvärdena 30 dBA ekvivalentnivå inomhus och 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid med rätt byggteknik. Bullerriktvärdet 70 dBA maximalnivå vid uteplats klaras mot söder dit uteplatserna förläggs. Bullerriktvärdet 55
dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad mot norr (Göteborgsvägen) överskrids
eftersom bullernivåerna ligger inom intervallet 55 och 60 dBA. Avsteg behöver
därför göras från detta riktvärde.
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett fördjupat underlag
”Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av
bostäder” för tillämpningen av de riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens infrastrukturproposition.
I rapporten redovisas vilka principer som bör vara vägledande när avsteg från
riktvärden övervägs. Berörda principer redovisas nedan:
• Riktvärdena för ljudnivåer inomhus ska alltid uppfyllas.
• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid
fasad ligger mellan 55-60 dBA, och då under förutsättning att tyst sida,
-
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högst 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida,
45-50 dBA vid fasad, klaras.
• Vid avsteg från riktvärdena bör ljudklass B, enligt svensk standard, vad
avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas
inomhus.
Ovan redovisade förslag med en bullerstörd sida, med nivåer mellan 55-60
dBA, och en tyst sida om max 45 dBA (samt bullerdämpad sida, med nivåer
mellan 45-50 dBA) överensstämmer med Boverkets rekommendationer för
tillämpning av riktvärden för förtätningar inom tätorter och knutpunkter längs
kollektivtrafikstråk.
Ett avsteg från gällande riktvärden för Svenstorpsområdet i norra Älvängen
motiveras genom att Älvängen är en av två orter i kommunen som pekas ut
som de orter där bebyggelseutveckling mm skall koncentreras. I Älvängens
centrum finns redan kommunal service, handel mm. Bebyggelse inom det
aktuella området innebär också att befintliga vägar, gång- och cykelvägar,
skolor och kollektivtrafik mm kan nyttjas.
En planbestämmelse har införts på plankartan som gäller för B1-kvarteren om
att ”Nya bostäder ska utformas så att följande riktlinjer för buller från vägtrafik
ej överskrids; 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus
nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) samt 70 dBA maximalnivå
vid uteplats i anslutning till bostad.
För B2-kvarteren gäller samma riktvärden bortsett från riktvärdet 55 dBA
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) som med anledning av anförda behov av
avsteg ersätts med bestämmelsen bullernivå < 45 dBA vid fasad och vid
uteplats för bostädernas "tysta sida". Samtliga lägenheter ska utformas så att
minst hälften av boningsrummen vetter mot den "tysta sidan", dvs 45 dBA
eller lägre. Riktvärdet 45 dBA klaras vid fasad mot bostädernas ”tysta sida”, se
karta för bullersituationen 2012 när väg 45 är utbyggd – alternativ utan lokalgata (värsta scenario). Flerbostads/radhusens tysta sida vetter dessutom mot
söder där huvuddelen av tomternas vistelseyta är belägen.
Bebyggelsen inom B2-kvarteren avses byggas av exploatören och utformas i
samråd med bygglovarkitekten.
Genom att vidta ovannämnda åtgärder görs bedömningen att en sammantaget god bebyggelsemiljö för området kan uppnås med hänsyn till områdets
gestaltning, stadsbild, närmiljö med bl a stora tysta tomt/vistelseytor och med
boningsrum m m huvudsakligen vända mot den tysta sidan samt med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet.
Inför slutbevis skall protokoll från kontrollmätning av bullernivåer inomhus, vid
uteplats och bostadsgård inlämnas till miljö- och byggförvaltningen.
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Skyddsavstånd
I planområdets omgivningar finns inga verksamheter, gårdar med häst- eller
djurhållning eller dylikt, för vilka krav på erforderliga skyddsavstånd till närliggande bostadsbebyggelse kan komma att ställas.
Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
En VA-utredning har utförts av Lincona Byggkonsult AB i januari 2006 och
som reviderats i april 2006 och kompletterats i oktober 2006. Inom aktuellt
planområde kommer nya VA-ledningar att anläggas. Såväl vattenflöde som
tryck är säkerställt med befintligt system. Bebyggelsen föreslås i vautredningen anslutas till kommunens vatten- och spillvattennät, som finns
framdraget till i höjd med Jonsvägen. Exploatören ansvarar för utbyggnaden.
Nya vattenledningar kommer i första hand att anläggas i gatumark och servis
med servisventil kommer att anläggas, i gatumark, till varje enskild fastighet.
För skolområdets del borde det, pga. kortare avstånd till befintligt nät i sydväst, vara möjligt att göra anslutning i denna riktning. Om ledningsdimensioner
här är otillräckliga kan anslutning ske mot nordost, bl a med hjälp av pumpstation för spillvatten. Detta skall studeras i detaljprojekteringen av området.
För att ytterligare säkerställa brandvattenförsörjning inom planområde ska
huvudledningar mellan Björklövsvägen och Hansvägen förbindas. Därmed
uppnås rundmatning. Tillräckligt antal brandposter finns idag.
Nya spillvattenledningar kommer i första hand att anläggas i gatumark i
samma sträckning som vattenledningarna. För omkringliggande bebyggelse
avleds spillvattnet via självfallssystem till Ale kommuns avloppsreningsverk
och inom det nu aktuella planområdet skall nya självfallsledningar byggas ut.
Servis upprättas för varje enskild fastighet i samma läge som vattenservis.
Spolbrunnar på servisledningar kommer att sättas vid behov.
Dagvatten som bildas inom området kan på grund av områdets jordartstyp
endast marginellt omhändertas lokalt i naturliga jordar, och då endast i icke
tjälad mark. Dagvattnet från den del av planområdet som ligger mellan Hansvägen och Jonsvägen och som ej infiltreras i ängsmarken rinner idag mot
nordnordväst och leds via dike längs Göteborgsvägen fram till en trumma av
dimension 300 mm i höjd med Hansvägen. Från trumman under Göteborgsvägen leder ett dike fram till en trumma av dimension 1000 mm under väg 45.
Dike härifrån går i riktning mot Grönån och Göta Älv.
Kapaciteten under Göteborgsvägen bör utökas genom nyläggning av en eller
flera trummor. För att säkerställa avvattning bör alla i området ingående diken
rensas och delvis sänkas. Speciellt dike mellan väg 45 och Göteborgsvägen
liksom trumman under väg 45 är i stort behov av rensning. För att öka kapaciteten och även förstärka fördröjning av dagvattnet kan diket mellan väg 45
och Göteborgsvägen även breddas och förses med trappning i form av väl
anpassade stenbarriärer. Dessa stenbarriärer släpper igenom vattnet vid låga
flöden samt dämmer upp och bromsar vid kraftigare flöden.
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För att minska flödet vid dagens trumma under Göteborgsvägen finns också
en möjlighet att delar av området omkring Jonsvägen kan avvattnas via ny
trumma under Göteborgsvägen i höjd med fastighet Svenstorp 1:15 och ledas
vidare i befintligt dike mot Grönån.
För att samlat ytvatten från gatan inte ska belasta diken med allt för snabb
tillrinning föreslås att dagvattenhantering i gatumark utförs med en fördröjande
effekt. Utanför gatas körbanekant föreslås, att makadamdike anläggs innehållande DSA-rör som mynnar i dike längs Göteborgsvägen. För att säkerställa flöden i befintliga diken och minska risken för dämning i Göteborgsvägsdiket bör fördjupning utföras om ca 0,5 m. Sänkning av vattengång i dike
bör även ske nedströms dike norr om Göteborgsvägen.
Gatorna anläggs med ensidigt fall på körbana och vägterrass där DSA- röret i
makadamdiket också fungerar som vägdränering. DSA-röret läggs min 300
mm under vägterrass. Dräneringsvatten från hus leds också ut till gatans
avvattningssystem. För takvattnets omhändertagande förutsätts att detta kan
spridas på tomterna med utkastare och infiltreras i gräsmattor. Tomternas
hårdgjorda ytor får utföras så avrinning sker mot de makadamdiken som finns
längs med gatorna.
Dagvattentillförseln i området påverkas i stor utsträckning av den mängd
ytvatten som kommer från den i söder om planområdet stora branta naturmarksfastigheten. Ytvattnet bör stoppas och tas om hand i ett öppet dike i
planområdets södra läge mot branten. Diket föreslås löpa längs de två sydligast belägna nya tomternas södra och västra gräns och upp mot vändplanen
i slutet av Hansvägen där diket kulverteras och sedan leds ut till ett nytt öppet
dike längs skolgårdens östra gräns mot småhusfastigheterna. Diket leds ut
mot dike längs Göteborgsvägen och kan om fördröjning av vattenflödet så
krävs även förses med stenbarriärer.
I projekteringsskedet skall utbyggnad av VA-nätet och hanteringen av
dagvattnet detaljstuderas i samråd med tekniska förvaltningen.
I planbestämmelserna har följande text införts på plankartan ”Alla befintliga
och nytillkomna byggnader skall anslutas till av tekniska förvaltningen
godkända lösningar för dag-, ren- och spillvatten”.
El
Skolan kommer att förses med el via en transformatorstation på Helgesvägen,
sydost om planområdet och de nya bostäderna kommer att förses med el via
en transformatorstation på Gärdesvägen.
Värme
Kommunens energiplan, antagen av Kommunfullmäktige i november 2001,
skall vara styrande vid val av uppvärmningssystem i fastigheterna. Enligt
denna plan ska uppvärmningssystem baserade på förnybar energi alt spillvärme/fjärrvärme användas där det är möjligt.
Villabebyggelsen avses att uppvärmas med elvärme och luftvärmepump
förslagsvis via vattenburet värmesystem eller med fjärrvärme. Möjlighet finns
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att ansluta föreslagna bostäder samt skolbyggnad till fjärrvärmenätet. Det är
dock inte möjligt att i detaljplanen reglera valet av uppvärmningssätt för varje
enskild fastighet.
Sophantering
Ett område (E) för gemensam sophantering för den nya villabebyggelsen har
redovisats på plankartan. Sophanteringsstationen kommer att utformas som
en sluten byggnad med låsta dörrar och skötas som en gemensamhetsanläggning. Närmaste återvinningsplats är belägen i Älvängens centrum.
Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen antog i april 1999 15 miljökvalitetsmål. Ett 16: e mål, om den
biologiska mångfalden, antogs i november 2005. De 16 miljökvalitetsmålen
avses leda vägen för att åstadkomma en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Nedan kommenteras måluppfyllelsen för de sju nationella
miljökvalitetsmål som bedömts vara relevanta för detaljplaneförslaget.
Planförslaget bedöms sammantaget verka för måluppfyllelse.
Begränsad klimatpåverkan - Planprogrammet medger nya bostäder lokaliserade intill busslinjer vilket möjliggör för resande med buss vilket i sin tur resulterar i mindre utsläpp av koldioxid, som är en växthusgas, än om området varit
helt bilberoende. Planförslaget bedöms därmed verka för måluppfyllelse.
Frisk luft - Planprogrammet medger nya bostäder lokaliserade intill busslinjer
vilket möjliggör för resande med buss vilket i sin tur resulterar i mindre luftföroreningar inom och i närheten av planområdet än om området varit helt
bilberoende. Halterna av luftföroreningar kommer att ligga under gällande
miljökvalitetsnormer. Planförslaget bedöms därmed verka för måluppfyllelse.
Giftfri miljö - Planförslaget möjliggör en utbyggnad av bostäder, som innebär
att kemikalier sprids, både i anläggningsskedet och i driftfasen. Måluppfyllelsen beror bl.a. på vilka byggmetoder och byggmaterial som väljs samt hur
de boende i framtiden agerar. Planprogrammet kan inte styra dessa frågor.
Förutsatt att tillbörlig hänsyn tas i fortsatt planering, projektering och byggande
samt av de boende under driftfasen bedöms planförslaget kunna verka för
måluppfyllelse.
Säker strålmiljö - Radonkartläggning kommer att ske innan exploatering av
området för att kartlägga radonhalten i den mark som föreslås bebyggas. En
planbestämmelse finns införd på plankartan som säger att byggnader ska
uppföras i radonsäkert utförande om risk finns att riktvärden överskrids.
Planförslaget bedöms därmed verka för måluppfyllelse.
Grundvatten av god kvalitet - Planförslaget medför lokalt en något ökad risk
för förorening av mark och vatten, genom att nya vägar och ny bebyggelse
föreslås. Skillnaden mot nuläget är dock mycket liten. Planförslaget påverkar
inte förutsättningarna för att nå målet.
God bebyggd miljö - ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
-
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miljö”. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.
Riktvärdet för buller överskrids inom delar av planområdet men genom att
vidta ovan beskrivna åtgärder görs bedömningen att en sammantaget god
bebyggelsemiljö för området ändå uppnås. I övrigt gällande buller se sid 3-4
under rubriken Behovsbedömning av miljöpåverkan samt sid 10-13 under
rubriken störningar.
Förutom delmålet för buller bedöms planförslaget verka för måluppfyllelse då
bebyggelsen har lokaliserats till mark som inte inrymmer särskilda natur- eller
kulturvärden samt föreslås utformas på ett sätt som i skala väl ansluter till
omkringliggande bebyggelse. Möjlighet finns också att ansluta bostäder och
skola till fjärrvärme vilket utgör ett miljövänligt uppvärmningssätt.
Ett rikt växt- och djurliv - Planförslaget medför inte att värdefull naturmark tas i
anspråk för bostadsbebyggelse. Planförslaget bedöms därmed verka för
måluppfyllelse.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap 2 § PBL ska miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 § miljöbalken,
iakttas vid planering och planläggning. En miljökvalitetsnorm ska ange de förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön kan belastas med
utan fara för betydande eller påtaglig olägenhet. Miljökvalitetsnormer gäller
tillåten halt av bly, svaveldioxid, kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid, bensen
och partiklar (PM10) i utomhusluften.
Av en rapport från miljöförvaltningen i Göteborg (2002) framgår att miljökvalitetsnormen per dygn för kvävedioxid i dagsläget riskeras att överskridas på
några ställen utmed Rv 45. I mer perifera lägen i regionen, dit detta planområde räknas, är de kända halterna lägre än de tillåtna gränsvärdena.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden för aktuellt planförslag går ut 5 år efter det datum då
planens antagandebeslut vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planförslaget har upprättats av arkitekt SAR/MSA Hans Göran Skogsjö på
SWECO FFNS på uppdrag av Ittur Progressum AB.
Under planarbetets gång har samarbete skett med planarkitekt Karin
Gustafsson på miljö- och byggförvaltningen i Ale kommun. Trafikingenjör
Kenneth Gustavsson, miljö- och byggförvaltingen, lantmätare Lars Lindström,
samhällsplaneringsavdelningen, utredningsingenjör Carita Sandros samt
projekteringsingenjör Sten-Åke Christenson, tekniska förvaltningen har
medverkat i planarbetet.

REVIDERINGAR
Efter genomförd utställning har detaljplanen reviderats och kompletterats
enligt följande:
•

•
•
•

Det reviderade planförslaget föreslår ett 20-tal lägenheter i
flerfamiljshus i området närmast Göteborgsvägen. I tidigare planförslag
var detta område avsatt som område för friliggande villabebyggelse.
Planförslaget har kompletterats med ny planbestämmelse om buller för
område B2, avsett för flerbostadsbebyggelse
En planbestämmelse om största byggnadsarea, e2, har införts på
plankartan inom kvarteren för flerbostadsbebyggelse/radhus.
En planbestämmelse om att område inom användningsgräns inte får
indelas i flera tomter, e3, har införts på plankartan inom kvarteren för
flerbostadsbebyggelse/radhus.

…………………………………
Måns Werner
Enhetschef/Stadsarkitekt
Miljö- och byggförvaltningen

……………………………….
Hans Göran Skogsjö
Arkitekt SAR/MSA
SWECO FFNS
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