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Västra Sörhaga, Alingsås – en subtraktion och en addition, 
utmejslades fram främst under våren 2006. Arbetet leder 
fram till en magisterexamen i fysisk planering. Min egen 
målsättning med arbetet var att lära sig nya saker, pröva nya 
idéer och att ha roligt. 

Examensarbetet redogör för Västra Sörhagas förutsättningar 
för ny bebyggelse och min egen analys över platsens potential. 
Inför planförslaget har jag nyttjat examensarbetets frihet 
till att pröva en egen teoretisk modell över hur bebyggelsen 
kan placeras. Min förhoppning är även att delarna som 
behandlar Västra Sörhagas förutsättningar och potential 
ska nyansera diskussionen om områdets framtid och roll i 
Alingsås kommun.

Ett stort tack till Linda för sin outtröttliga support och 
uppmuntran och Louise för att vara kanske en av världens 
bästa bollplank. Ett stort tack också till min handledare 
Rolf Möller vars sakkunniga kommentarer gjorde detta 
arbete bättre. Jag vill även tacka alla på miljöskydds-, plan- 
och byggkontoret i Alingsås kommun, inte minst min 
kontaktperson Mattias Westblom.

Michael Hallberg
Göteborg 2006-10-08
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Sammanfattning: Subtraktion och addition

Avsikten med detta examensarbete är att utreda 
möjligheterna för och föreslå lämplig bebyggelse i Västra 
Sörhaga. Vid en första anblick ser Västra Sörhaga ut att 
sträcka ut sig över ett mycket stort område. Det aktuella 
projektområdet omfattar också 11 ha men det är en 
bedräglig siffra. Området begränsas av flera faktorer. Jag 
kommer i detta arbete visa hur den byggbara marken för 
bostäder reduceras av olika omständigheter och hur dessa 
kan återerövras. 

- och +

Denna sammanfattning ska ge en överblick över hur mycket 
av den byggbara marken begränsas av olika konfliktfaktorer. 
Siffran anger andelen byggbar mark i % efter att ytan som 
aktuell faktor begränsar har subtraherats. På motsvarande 
sätt redovisas förslag till lösningar så att andel byggbar mark 
kan adderas.
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Strandskydd, sida 13

Geologiska förhållanden och risk för översvämning, 
sida 12

Nolhaga reningsverk, sida 16
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Elektromagnetism, sida 15
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Skyddsavstånd farligt gods på järnväg, sida 21

Exponering av buller från järnväg, sida 18 Omprövat skyddsavstånd - farligt gods och åtgärd 
mot buller

Omprövat säkerhetsavstånd - Nolhaga reningsverk

Säkerställd skydd mot översvämning

Undvikande av  särskilt dåliga grundförhållanden

Stärkt och försvagat strandskydd
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