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Kommunfullmdktige i Ale kommun 
Fack 
440 41 UOL 

Faststlllelse nv fbrslag till ändring och utvidgning av stadGplan 

for del av Ale konmun, orufntcande Nöd inge överstegården 1 :34, 1 :35 

m fl fastigheter (Öyerste73.rden) 

Kanmunfullmäktige i Ale kommun antog den 30 oktober 1975 planfor

slaget, som upprättats i juni 1975 av Sven Tedro, Jan Tenow och 

Carl-Gunnar Scott. 

Större delen av planområdet omfattas av stadsplan fastställd av 

länsstyrelsen den 4 december 1969. I gällande stadsplanen är plan

området anvisat för bostadsbebyggelse i form av flervånings hyres

hus. 

Förslaget medger enbart enplans bostadshus. Cinkring 165 boståder 

fördelade på radhus och grändhus kan uppföras inom planområdet. 

Gällande gatuhåjder ansluter till rikets höjdsystem år 1900 medan 

föreslagna gatuhöjder utgår från det hbjdsystem som tillämpas i 

Göteborgsregionen. Skillnaden mellan de båda höjdsystemen är 10,16 

meter. 

Förslaget har varit utställt under tiden 2 juni - 24 juni 1975. 

Anmärkningar har inte anförts mot förslaget. 

Länsstyrelsen fastställer. med stöd av 26 § andra och tredje 

styckena byggnadslagen, det underatällda stadsplanefårslaget • 
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lh!blut i arcn<let har fattats av l:insarkitekten Stigler. I den 

slutli3a lwudLJ.sgnin:;en ht1r deltagit bitr 1:,nsnrkitektcn l!cebC'rg, 

foredragan<le, S3JUt L1nGnssessorn Bonde, juridiska enheten, natur

vård&direktoren Rahnin, naturvj_rdsenheten och bitr överlantmåtaren 

Bergstrom, lantmätericmheten. 

B. Högberg 
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Fors lag ti~ J ,:;ndrini:; 1 och utvidgning 2.,, 

stol}_s~l9n f,r del av 

o~f2.tt2n~~ ~od1ngp ~verst 0 ~:rd~n 1:3<l, 
I'l :~ fc:stigheter 
( Gv ::,rst cg.:ird 0 n) 

] s s r- """' I V N I li G r. f'. 

Allc:iant 

Forslaget ar avfattat pc plankarta i skala 1:1000 (Stads-

:p :ane:~arta) och i sc:rskil::i hand1 ing ( Stads:;ilanebestam:nelser). 

Forslaget ätfdlJs av bilagor: B~s~r1vn1ng, Ekonomis~ redo

visning sant Geotelrnisl: underso'-:r,ing. 

PJanon=ådet ar belaget 1 Nodinge Kyrkby. Området har tidi

gare -clanl2.gts for 3-vånings hyreshusbebyggelse. ::en på gru.n:::. 

av rådande si tuat1on :::,1 bostads:narknaden, som 1 :::cd.inge Kyrk

by har r~sulterat 1 overrrodukt1on av flerbost~~shus, har ~E 

~:eb~fsen b 0 slutat att avbryt~ den p:anerade utbye~~?d~n oc~ 

l sta::et UJ~fora 0 nbostadshus fcr forsFlJning ~f den reste

r;c;n1<:= 2.r 0 ""l-=:-r.. Eyreshusb"'b;:;gg'"::_se::-,. var :rJ aner2.f.:. 2.tt o::-f2tt2 

·-35 :~genhetcr, var~v 786 h2.r b.:.1vit fprfigst~!:da. ie s~-

, r 
..! .!.n • 
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L~cc och omfattning 

f7 .:cnol"'rc° det ::i.~ bel 2.g"'t c2 6cr, meter norr on Nöd inge C <::ntru:r 

och 0r.f2tt::r ett c~ ?,.1 n2 stort :°'kerområde. I norr avgr'3.n

s2.s orr.~~det iv sekund~rJede~ ti:J Borsagården, 2 oster av 

c:r s'-:o5 si:7 ·_rlc. 2s son i sin nederr1e2- kantas av gles villa

bebygge!sP. ~ söder av pla~er;t rekreationsomrtd"' och i 

v2ster av flerfamiljsområdet. 

Befintlig beb;rggelse och befintliga anhggningar 

0::r~oet 2.r icke bebyggt men vatten- och avlop:psledning2~r 

finr.s nedlagd2 för den icke upTfbrda flerfaniljshusbebyggel

sen. Likas~ har viss terrassering utförts vad avser parke

ringsytorna. En transformatorstation finns uppförd i centrum 

av området. Den betjanas av en oljekapslad jordledning på 

1C.OO~ V, vilken ansluter til! stationen på dess norra sida. 

I befintlig~ gqngstråkets förlangning mot norr finns ned

lagd en t"'Je~abel för ca 150 abonnenter. 

Grundforh~llanden 

Jorden består i stort av ett 10-3~, meter maktigt =.ager av 

leT2. so-r ·n, :->.r r; frD:tionsJord eller berg. i'Ied ur:dantag 

av 0n c~ ~ net~r tJoc~ torrsxor~~ ar leran los. ~e aktuell2 

,..., 
,:_. 
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Omci vnni0 shyc;i en 

.Bulle:ral rtrande VPrks<?.mhetcr b0e1rivs ic1'"' 1 I1laro-;-r~c.::t2 0n-

.... 
U i.,~1.19-

byecnad 1 s::d ost. d2r en cr;,.v1N1sk1 nf1.:r:--.1_ 2.r inr?nd. J3e

traffandc trafikbuller rckonmenderar planvorkrt 

nr 22 att for 2.tt undvika stor~ir:g2.r av enst2.ka 

rersonhJlar 1. ardra fall, bbr vissa ffi1n1.~i::,_vst~nd eft 0 rst-~

vas 2vcn d~ an5Jvn~ ekvivaJent~!v~er eJ ovcrs~~1des. ~ost~~~

by@:cnad b0:-:- sA} e::ler d2 den &r 0~1~-_r:nacl ej :;,:2.cer2s 

n;=•rmarc led r;.ed sky:'.. tad hasti. 6 '!:e~ 5~ kr; /tit1 an 35 !il 

nc,,rmarE' genorr.fartsJ ed med hoe,Te skyl ta:l hastighet 2,:-1 5C' I!l. 

I Planftrslaget ~~r dessa avstt~1Sj~tt beaktats för bost~ds

husen nc--.rmast rin&l cckri. Får n2.rv2.rana.e &~ ha~tigheten r,0-
g.r2.nsacl till 50 k .. "'1/ti:-i }'2. leder n"'r:!last flerfa~iljs:husen. 

V l . tJ· l,.!.. 70 ' /t. ' r· . 't r· a::c 1.ne 1:m 1.r., s...::er unge~ ar ::n 1i or sm3.!1usowråd.et 

i riktn5 ,,g 11ot BörS:i.C?rc.en. 
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Beskriv!1ing 

Fcrslaget innehåller 165 lP.genheter for1el2de på radhus cch 

gr~ndhus, Ocr~det ar, liksom hyreshusdel 0 n, nlaner~t bil

fritt. Husen grupnerar sig 1-:rint:: kor bara g1ngvagar so-:i s ?'::

!!1:.nfal:er !"led befint~ 1.ca V.t,-anl;,_ggning~r. Vagbredd.,:,n .:ore

sl~s b:1 3,50 m, vilken ~edger fra~kor~ing tilJ huse!1 ~n-

d~st i unda!1tagsfall. ~e korbara gångvagarna utger fcr

bindelseleden frtn det enskilda ~uset till ~arkeringen 1. 

områdets ytterkant åt ena hållet och ti:l centrala gång

stråket mot centrum åt andra hållet. Fcr att fbrenkla 

adressering och orientering i området har varje parkerings- -

anlaggning endast en ingång till området. Ingången utgör 

ocks& angcringsplatsen for de närmast belagna husen. In-

fart till området ar möjlig endast via någon av parkerings

platserna, vilket torde verksamt begransa ovidkommande tra

fik i området. Husen ar placerade i fårhållande till gång

vagarna så, att gångtrafiken icke skall kunna störa ute

platserna. Betraktar vi en öst-våstlig entregata så ser vi 

att husen på den södra sidan år placerade i rad langs med 

gatan. Uteplatserna ar i detta fall belP.gna mot söder pt 
husets motsatta sida. På gatans norra sida placeras husen 

med gavlarna mot gatan och uteplatsen flr en orientering 

mot öster eller vaster. Ur kvalitetssynpunkt innebar denna 

ordning att entreer och utenlatser blir åtskilda och att 

de förra alltid ar vanda mot gångvagen och de senare mot 

P.n rofylld, so :1g sid2. av huset. Aven gatubilden får en 

v~lbehovl1.E variation i att husen upptrader såv2: med le~g

sid.::•yi so:r med gavlc:.rna mot gatan. Gaturummet berikas oc:zs§. 

2v s~å ~vbrott i bebyggelse~ får plantering och småbarnsle~

r~atser. ?sr att undvika storningar på ~ringliggande ute

::'lc.tscr :.r le'::plstserna lo.(c.~iserade till- husgavlar, dc.r 

sS ~r ~c2:iet. G~vJarn~ hJa:per också t1lJ att forna oc~ 

2vgr8ns~ ruT~et kring :ekrlatserna. Lle:'._!an den befinti1ga 

b?byggelsen och den foreslagna h2.r la.r:mats utryra.':le i pl2-

:::en ( ... -o;-rir-1c.e) for en byggnad får alln;:;!'lt 1ndamdl. 
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?l2ro,r~det h~r utvidc~ta ca 1n~ ~eter in pi rekreat1on3-

o,::'"d:-t 1 s:-d.er och 7-injerar r,u red. flerfamiljsbebygge:::._-

,.,__,.,.-;_ r~',? ;_•v flerf2.1•7nl~so;"'1:r;\det. ?:)rslaget 2r ett avsteg 

~e:, .:astst~llö.,1 st3,r:.s:<:. -nen. :SneJ lertid h2r vic. se-

[::r s'::.ss:nnt:" n.v orirf-3.Pts utYiyttJande for rekreation oc~. 

vis.:..s 2? hus. 

a:-islutninf;' tiL'_ ::-ingleden, 1 aster till angäringsgatan ut

~ed befintlig vilJabeb~ggelse langs åsens fot. Parkeringen 

~r up~delad p8 nio mindre en~eter och dimensionerade att 

r:,·w~a 1,8 bil?l2tser per hus, varav en plats 1 garaget. 

Gångv;:1g-savstå.niet fr2n ri,.,,rker1n5s:plats till huset ar max:i

m2::. t 80 r::eter. 

p~r':sr1 :1~2n :>v2r uteplatsen. 

t~s i Sc~b~r.i ~ed utbygg1~ien och forses med sk~r.ntak oc~ 

::.nh .::lz-'12 ~, Jarrned vinnes enn2tl1ghet :ned. de nyanlagda :p2.r-
- .L l'.1.e~ r.2rm~ste hyreshuset blir avskar-

~~r~eringsnlats. ?~ratt d~~ trafi~-

och det intern?. 

·o~tbi 1
, 2nb~la~= ~=~ t~ sig genoc o~r~det fr1~ ~~ 

5. 
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ber i~;3 fordon kor~ in r5 s~ckg3tor som saknar vandmdJ

lj_6h?t. '8r att under7 tt2 forbi:rr:.91s<=::r er:i: :a.n r2.n.?1us-=:ns 

t:!'.':cd;:rdsavfall. 

S~otse~ av lednin~ar. garage, ra:!'.'~erings~J..atser och ~on

ytor 1::::,::i.rner att h~ndhav2s av en 0 emensa:::i.hetsanlaggning. 

Ger1ensamnetsanlaggningens omfattning l-'.:on:ner att ut::orr:::.s 

i samr~d nellan fastighetsmyndi 6heten och eYploatbren. 

Lekplatser 

I 2,n2lutm.ng ti 11 komIT.unikationerna genom området har va

garna vidgats och givit plats får småbarnslek och uppeh~lls

p1atser. Platserna har placerats med j~/4na mellanrum fcr 

att ~c ~i~st2 barne~ skall kunna kanna narheten till hew:r.et. 

r.:e7 lar f"} <?rfc:mi:'..Jshusen och småhusen finns en redska-i:islek

ulats d~r de stbrre barnen från de bäda o~rldena kan tr~ffas. 

Sade:'.:' ut mellan skolan och sm2husområdet koomer genori ~:o::.

r:mnen::: forsoTg att anlc::.ggas ett orr:re.de for ::ic:.rkle:~ oc:! bol:i.-

sne!.-. 

~r .n.-J ei:::ingar 

" , ,_, 

~e:~ sbrbyggcJsen ~r ~en storsta delen ~tbyggd. Av de be

:2-.nt~_g::: ledn1ng2rn2 tillhor ca en fJ,,.r-:'..0d2l ;,.1e l:or.:::iun 

oc1.: :i_ 1cc;-er inom avst:·c~c2.de U-ori~2.den, cvr1g2. ~ednings

str, c_-or til 7 hor :,:a -~lebyggen. 

' C • 
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::'P-t ::::'-tueJ, 2. sr::..:1usox.r~1rlet ar :9lanerat s:! ett de befint::i~.J. 

l=ining~rn1 till storst~ ielen kan utnyttjas. 

--~ d<? lcin1ngsstr2..c~:0r SO'; til.1._h;r }~o:mnunen finns vattenl01-

n~nb, s~1~,vatt0nle~nin~ oc~ regnvattenledning, med2n ~et p3 

~~ ~vr~~~ l0dnin~sstr~c~or~~ ~inns endast s~illvattenle~~i~G 

cc·- reGr.V?,tt~nJ e::.nin::;- el, e:r oc~:sf< enbart r~gnvattsnled.r..1.ng. 

Je-i:; :~crc.ras al1ts~ e::. korr: .. ::.ette::cing av de befintliga lea.ninGS-

Sa~r:ld. 

1.-1.d utarb2tande ::;.v :::-lanfårslaget har s2-mråd agt rum ffied e::

ploatoren, kommunala förtroende- oc!1 tjanstemån samt 12...ns

st:,'relsens :_:ilaneringsavdelning. Inom kommunen har berörda 

n~~nder och kontor varit eniga om att ~vbryta flerbostads

:r-rodu~<:tionen oc~. övergå till en lagre e":ploatering med en

bost :i.-lsr."J.s för förs,:ljning. 

9,4l h2 

(' /? V' - - ha 

"i ~ ') 
') ✓ ha 

~' ~ ~ ha 

'7 ,7C ha I 
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~~~~~ttad i juni 1975 ~v 

/ \ 

I // 
/ / / / 

Tillhor Ko~munfullmåktiges i Ale 
beslut 1975-10-30 § 156 betygar, 

..-.,, /1&.~ J::/ 'C I 
~ I , 

/J✓ - - ' 
~ / - ??--~ •••••• ~- •••••••• 0 •••••••• 

Eric Alexancersson 

8. 

/Carl-Gunnar Scott 

Tillhor :~rssLvrc'~~"~, 
V - • -

Alvstc..:-;;:; ]e.,, b:s: u·. c.::_1 
26 april 1976 

~~~/er 
E.Hogberg 
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Fo~slac till ~ndrin6 i och utvidgning av 
st~dsnlan for del av 

o~fatt~ndc RciinGe Gverstegär1en 1:3J, :35 
~ fl fastigheter 
(Ov?rstegirden) 

S T A D S P L A N E B E S T 1 M ~ E L S E R 

E y g g n a d s k v a r t e r 

a) T,:ecl I'.. betec~rnat onråde :år anvimc.as e:idast .&'' 
.J.Or 

b) r:el :B betec::nat om.råde f2.r anvandas end;:; st for 

bostads<"ndam.2.l. 

c) r:e,i G beteckr..at område f2-r anvandas endast for 

2 ::10:T. S D e c i a ~ o ~ r 2 ~ - n 

i:ed ~s betec~nat omride får anvandas en3~st ~or 

----------

1 • 
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end:J.st mec.J uthus och dyli:~:: ::::..ndrP c::rdsbygg-

nader. 

.... ~_,_ 

jordiska alJm~nna leGninga~. 

:SYGGHA2:'SSATT 

?5 rr.ed S betecknat onr2de skall byggnad upyfår~s 

i gr~ns mot granntomt dar sådan grans förekon:r:er 

inon onr;det. 

r:ed Sr betecknat ooråde får bebyggas endast :ned 

r2dhus. 

På. to:::1t sor1 onfattar med. S el ler Sr betecl:n2,t or:i

råde f~~ en~ast en huvudbyg~~d jamte erforder:iga 

gårdsbyggnader u:p:pforas. 

Tl to~t 20= omfatt~r med kors?r::..ckning betec~~st 
~ -gc:.rc..s-

,.., 
byg-gnc: ,..:;_ e;:; u:':-,ta st')rre ar22.::.. an 18 m'. 

r 

L • 



:Jo.r v:,t11.ncs2.nta1- E'J finns a!lfivet, f2r bycg:1:.d. 

U~?f0r2s rrec det 8r.tal vån1.niar som best~lih~~~

serna c:-ngFie!"'d. 0 bycznads håJd m,,jliggor. 

·:-0--: ::--n ne-: I betecl:nat o;:,r;_de f2r b:n;gnad ic:~e u--:-,-;:-

f~ras till storre ~~Jd ~n 3,5 neter. 

::-- n I"!eC. siffre 1 ro:::ib beteckr:a t område f2.r b;rggn&c. 

Uypfcras till hogst den hojd i meter sora siffran 

anger. 

8 ::-

9 

På med S eller Sr betec:mat o::nrå.de får huvud.

byggnad. icke inrJ'":ili'.1.a mera ån en bostadsU-.. cennet. 

I g~rdsbyggnad fir bostad icke inredas. 

T..7t:2.rt m,n icke anordnas över o:nrådesgrans som 

~ mv~l bGtecknats med ofylld~ cirklar. 

3. 
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U~~r~tt~dr i JUni 1~75 ~V 

,-1, ,; ' 
~/ / , , ;,, j I v;; ' _, 

Jar. 'i:eno 

Tillhor Kommunfullmäktiges i Ale 
beslut 1975-10v30 § 156 betygar, 

Q~.~~ ....... 
~ric Alexandersson 

Til]hJr 1~~s::Jrc~P2~s i 

llvstcrgs !~J b~=~~- cc~ 

26 april 1976 

~~C(, 
13.Hogberg 

.. 
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LKNSSTYRELSEN 
AL VSBORGS LAN 

-- _____ BESLUT 
-,1977-09-09 

(efter anslag) 
1977-09-07 11.082-1183-77 

Planermgsavdelnmgen 
Planenheten 

Kopia till 
Akten 
St planverk 
Planenh 
Nvenh 
Vfn 
Knstyr 
Knfullm 
Lantmenh 
Telekontoret 
i Göteborg 
Fack 
403 10 GÖTEBORG 
Svenska Riks-

'byggens proj ek
teringskontor 
Box 310 60 
400 32 GÖTEBORG 
Pressen 
Pärmen 
Planförf 

rek 
Arvid Öberg 
Box 215 
440 45 NÖDINGE 

Theresia Öberg 
Box 215 
440 45 NÖDINGE 

Norra Nödinge 
vägförening 
c/o Roland Holm
qvist 
Denofa 
440 45 NÖDINGE 

Gun Berndtsson 
Bj örnåsvägen 77 
433 00 PARTILLE 

7, I 
09 12 ,'rek 

• • I 

r , .. ; : ----. , 

Byggnadsnämnden i Ale konnnun 
Fack 
440 41 NOL 

Fastställelse av förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen 

för del av Nödinge Klockaregården 3:53 m fl fastighete~ (Trollevik) 

i Ale kommun 

2Genom beslut den 25 november 1976 antog konnnunfullmäktige i Ale 

konnnun det ovan nämnda förslaget som upprättats i maj 1976 av Sven 

Tedro och Carl-Gunnar Scott. 

3törslaget har varit utställt under tiden 2 - 23 augusti 1976. 

Theresia Öberg och Arvid Öberg (ägare till Nödinge Klockaregården 

3:53), Norra Nödinge vägförening, Gun Berndtsson och Yngve Berndtsson 

(ägare till Nödinge 30:1) har framställt anmärkningar mot förslaget. 

Vidare har vägförvaltningen i länet yttrat sig. 

Planförfattarna och stadsarkitekten i kommunen har i promemorior 

den 27 augusti 1976 och den 24 september 1976 till byggnadsnämnden 

bemött inkomna erinringar. Byggnadsnämnden har genom beslut den 28 

september 1976 föreslagit kotmnunfullmäktige att anta viss del av det 

utställda förslaget. 

De som anmärkt mot förslaget har beretts tillfälle att till läns

styrelsen yttra sig över det som tillförts ärendet. Ingen har be

gagnat sig därav. 

Yngve Berndtsson Den av kommunfullmäktige antagna delen av förslaget berörs inte av 
Björnåsvägen 77 
433 00 PARTILLE anmärkningen från Theresia Öberg och Arvid Öberg. Anmärkningen bör 

Postadress 
Fack 

inte utgöra hinder mot fastställelse • 

Telefon 
0521-70000 

PostgUO 

3 51 85-8 
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Norra Nödinge vägförening samt Gun Berndtsson och Yngve Berndtsson 

yrkar att planområdet utökas åt väster och åt norr. Den mindre del 

av förslaget som konnnunfullmäktige antagit anser dock länsstyrelsen 

vara godtagbar för en etappvis utbyggnad av samhället. Med hänsyn 

härtill och till att det i princip ankonnner på konnnunen att be

stämma om stadsplaneområdets omfattning bör anmärkningarna inte 

utgöra hinder mot fastställelse. 

Vägförvaltningen anmärker mot felaktig formell redovisning på plan

kartan av kvartersgräns och utfartsförbud. Plankartan har justerats 

med anledning av vägförvaltningens yttrande. 

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 26 § andra och tredje 

styckena byggnadslagen, det underställda förslaget, dock med 

undantag av 1 § 1 mom a), b) och c), 2 § 3 mom, 4 §, 5 §, 6 § 

1 mom, 7 § 1 mom och 3 mom samt 8 §ide tillhörande stadsplane

bestämmelserna. 

Besvär till bostadsdepartementet inom tre veckor från beslutet • 

Beslut i ärendet har fattats av landshövdingen. I den slutliga 

handläggningen har deltagit bitr länsarkitekten Högberg, före

dragande, samt länsrådet Lindberg, förste länsassessorn Liven, 

juridiska enheten, förste byråingenjören Urby och t f förste byrå

ingenjören Larsson, naturvårdsenheten, bitr överlantmätaren Bergström, 

eten, ävensom länsantikvarien Wegraeus. 

G yon Sydow 

~~~· 
B. Högberg 

" 
LK~:y 
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Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till 

regeringen. Skrivelsen skall tillställas bostadsdepartementet, 

Fack, 103 20 STOCKHOLM 16, och skall ha kommit in dit inom 

tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange länsstyrelsens 

beslut eller foga beslutet till skrivelsen. Vidare bår klagan

den meddela sin fullständiga adress. 
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ALE TROLLEVIK 

Förslag till ändring i och utvidgning av 
stadsplan för del av Nödinge Klockare
gården 3:53 rn fl fastigheter 1 Ale Kommun 
i Älvsborg län 
(Trollevik} 
BESKRIVNING 

BESTÄMMELSER 
(Justerade) 
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ALE TROLLEVIK 

Forslag till andring i och utvidgning av 
stadsplan for del av rJodrnge Klockaregården 3: 53 
m f1 fastigheter i 

ALE KOMMUN i 

Alvsborgs lån 
(Tro 11 evi k) 

BESKRIVNING 

Forslaget är avfattat på plankarta i skala 1:2000 (Stadsplanekarta). 

l (3) 

0 fdrslaget åtföljs av denna beksrivning, stadsplanebestämmelser samt 

VA-utredning. 

0 

0 

Fdrslaget gränsar i söder till två befintliga stadsplaner dels stadsplan 
for Nödinge Kyrkby omfattande del av fastigheten Kullen 1:12 m fl, fast
ställd av länsstyrelsen den 4 december 1969 dels ändring i stadsplan ror 
Nodinge överstegården 1:34, 1:35 m fl fastigheter faststålld den 26 april 1976. 

Planområdet begransas i våster av Nbdingevagen och i sdder av Norra Kilanda

vagen. Området ar tidigare icke planlagt. Dispositionsplaner har upprättats 
både norr och soder om området, Nol respektive Nödinge Kyrkby. 

Terrängen utgbrs i öster av plan åkermark i en nord-sydlig dalgång och i 
väster av två skogsklådda kullar. 

Befintlig bebyggelse utgöres av fyra bostadshus, en lantgård med tillhörande 
uthus samt ett ålderdomshem (Trollevik 2:1). 

Grundrorhållandena i småindustriområdet framgår av en översiktlig geoteknisk 
utredning utrord av Goteborgs Fdrorters ingenjårskontor. Det konstateras 
att undergrunden består av lera med en mäktighet varierande från 0-20 m och 
har en hållfasthet som tillåter att låtta byggnader kan grundlaggas med platta 
på marken. 
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Med rorslaget avses att anlågga ett småindustriområde i Nbdinge 
Kyrkby samt att avstycka 10 tomter får egna hem. Utvidgningen av 

panncentralen i sydvast avser en anpassning till befintliga förhållanden. 
övrig bebyggelse erhåller byggnadsrått i den utsträckning som motiveras 
av lage och lämplig utbyggnadsriktning. 

Småindustriområdet rdreslås bli trafikmatat från en matarled som sträcker 

sig från Norra Kilandavägen i söder till Alevägen i nordvåst (utanför 

p 1 an området). 
Narheten till Norra Kilandavagen och bostadsbebyggelsen i söder torde 

2 (3) 

'motivera såväl från kommunens som från industrins sida önskemål om att den 

visuella miljon inom området blir så god som mojlig. Dårmed avses både de 
enskilda byggnadernas utformning som markens skötsel. Det är därför av vikt att 
byggnadsnämnden får tillrålle att påverka industrins utformning i ett tidigt 
skede och knyts till projektgruppen eller projektledaren. 

Som villkor rår byggnadslov bör till sedvanliga ansökningshandlingar bifogas ett 
exploateringsavtal dår villkoren för yttre miljöns anordnade regleras mellan 

kommun och industri. 
Det ar darrar viktigt att redan i ett tidigt skede i etableringskontakten 

0 råretaget görs uppmärksamt på betydelsen och samordningen av byggnadernas 
läge, utformning och material. 

0 

Sådan samordning bort ex vara byggnadernas låge i rårhållande till gata dår 
naraliggande byggnader bör placeras i samma byggnadslinje. 

Byggnaders användning avspeglar sig ofta i dess utformning. En samordning till 
zoner får visst ändamål bor därför eftersträvast ex att byggnader rår personal 
och kontoer placeras narmast gata, tillverkning och lager inom andra zoner. 

Byggnader intill gata bor erhålla en enhetlig taklisthåjd så att volymerna 

samordnas. Fasaderna bbr också anpassas till varandra så att tex fasadmaterialet 

samordnas och utpraglat ljusa eller morka material anvands 1 resp zoner for 

att skapa identitet och områdeskaraktar. 
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Med vegetation kan positiva effekter för miljon inom ett område åstad-
_kornmas tex att begransa storningar, avgränsa gaturum och tomtmark samt att 
skapa rum. Därför föreslås att Jm-områdets södra del skall utgöras av en 
planteringszon, (Jmp). Lämplig plantering bör vara busk- och trädvegetation, 
som ger en mjuk övergång mellan bostadsområdet och industriområdet. 

Det med Es betecknade området avses bli bebyggt med transformatoranläggning. 
Området utgör södra änden av en elektrisk högspänningsledning som efter trans
formering fortsätter i jordkabel åt söder. 

Genom östra Jm-området finns ledningar för vatten och avlopp. Regnvatten
ledning är byggd från norr fram till tidigare kommungräns mellan Starrkärr 
och Nödinge och är således inte utbyggd söder om denna gräns. VA-ledningar 
från västra Jm-området skall sammankopplas med befintligt VA-nät i östra 
Jm-området. Vatten och avlopp har framdragits till 53.mtliga befintliga 
fastigheter. 

Vid utarbetandet av planförslaget har saMråd ägt rum med berörda kommunala 
förtroende- och tjänstemän. Förslaget har åven diskuterats inom länsstyrelsens 
planenhet, se samrådspromemoria 1974-12-11. 

Stadspl anetal 

Tota 1 area 1 
Gatuareal 
Parkarea 1 

Areal för allmänt ändamål 
Areal rör bostadsändamål 
Areal för panncentral 
Areal för industriåndamål 
Areal för transformatorstation 

Upprättad i maj 1976 av 

SVENSKA RIKSBYGGENS PROJEKTERINGSKONTOR 
i Göteborg 

Sven Tedro /Carl-Gunnar Scott 

20,51 ha 
0,42 ha 
8,72 ha 
2,91 ha 
2,60 ha 
0,05 ha 

5,33 ha 
0,48 ha 
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Forslag till åndr1ng 1 och utv1dgn1ng av 
stadsplan for del a; Nbdinge Klockaregården 3:53 
m fl fastigheter 1 

ALE KOMMUN i 

J.\lvsborgs lan 
(Trollevik) 

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

l §. STADSPLANEOMRADETS ANVANDNING 

1 mom. Byggnads kvarter. 

Med Jm betecknat område får användas endast för sma1n
dustriändamål av sådan beskaffenhet att nårboende ej 
vållas olägenheter med hansyn till sundhet, brandsåker
het och trevnad. 

2 mom. Spe c i a 1 områden. 

2 §. 

1 mom. 

2 mom. 

3 §. 

Med Es betecknat område får användas endast för trans
formatorstation och därmed samhorigt ändamål. 

MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FAR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

r1ed Jmp och punktprickning betecknad del av område ska 11 
anordnas som planterat skyddsområde och får icke bebyg
gas eller användas för upplag eller parkering. 

SÄRSKILDA FöRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FöR LEDNINGAR OCH FOR 
ALLMÄN TRAFIK 

l mom. På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som 
hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska 
allmanna ledningar. 

2 mom. Inom med x betecknat område inom specialområde får icke 
vidtas anordningar som hindrar att området används för 
allman gång- och cykeltrafik. 

4 §. VANINGSANTAL 

Dar våningsantal ej finns angivet, får byggnad uppfbras 
med det antal våningar som bestämmelserna angående bygg
nads hojd m0Jl1ggbr. 

---------------- -----
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5 §. BYGGNADS HDJD 

På med siffra i romb betecknat område får bjggnad upp
fåras till hogst den hojd i meter som siffran anger. 

6 §. UTFARTSFöRBUD 

Utfart må icke anordnas over områdesgräns som jämval betecknats 
med ofyllda cirklar. 

Upprattade i maj 1976 av 

C svrnsKA RIKSBYGGENs PROJEKTERHJGSKONTOR 
i Goteborg 

0 

C 

C 

Sven Tedro 
/C-G Scott 

BeståMmelserna justerade 1977-09-14 enligt Lansstyrelsen i 
Älvsborgs lån beslut 1977-09-09 av 

SVENSKA RIKSBYGGENS PROJEKTERINGSKONTOR 
i Goteborg 

Sven Tedro 
/C-G Scott 




