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Liksom i de flesta delar i övriga landet har Alingsås så 
har efterkrigets bostadsplanering inneburit att bostads-
områden lokaliserats längre bort från centrum och det 
har i sin tur medfört en sönderdelning av bebyggelse- 
och funktionsstrukturen. Detta vill kommunen gärna 
åtgärda, inte minst av miljömässiga skäl. Därför har man 
i översiktsplanen för Alingsås angett målsättningen att ny 
bebyggelse ska adderas till den befintliga tätorten. Samtidigt 
betonas vikten av att behålla sin småstadskaraktär och sina 
naturliga fritids- och rekreationsområden. En viktig fråga 
är hur dessa två motstående intressen kan kombineras, hur 
förtätning kan ske i attraktiva lägen utan att ge avkall på 
identiteten som en trygg och trivsam trästad.

Alingsås kommun har antagit en ”Vision 2010” som ska 
vara en ledstjärna för kommunens arbete. Där går att läsa 
att kommunen satsar på att ha 40 000 invånare år 2010, 
vilket innebär en ökning av 1000 nya invånare på fyra 
år.1 Det är en väsentlig ökning, inte minst då en stor del 
av tillväxten kommer att ske i Alingsås stad som har en 
utpräglad småskalig karaktär med ett tydligt centrum. 
Byggnaderna i de centrala delarna består framför allt av 
äldre sten- och trähus, ofta inte mer än tre våningar höga, 
ordnade i en ganska tät rutnätsstad. Utanför stadskärnan 
glesas strukturen generellt snabbt ut i villa- och trädgårds-
stadsområden. 

Ett av dessa områden med en karaktär av trädgårdsstad är 
Sörhaga, beläget mellan Alingsås centrum och sjön Mjörn. 
De femhundra metrarna längst västerut, närmast sjön, är 
endast bebyggt med ett fåtal hus och består till största del av 
ängsmark och ett par fotbollsplaner. Här finns möjligheter 
att expandera staden i ett centralt läge och samtidigt kunna 
erbjuda bostäder i en attraktiv omgivning. Här finns även 
flera betydande konflikter som kan begränsa eller till och 
med stoppa en utbyggnad eftersom de kan strida mot en 
god boendemiljö.   

FOTNOTER
1 Alingsås kommun (2005) Alingsås vision 
2010 

Alingsås är en liten men expansiv stad. Med sin natursköna omgivning och Göteborg bara fem mil bort så har fler och fler upptäckt och attraherats av 

Alingsås fördelar. Här är det möjligt att bo i en lugn småstadsidyll men ändå få tillgång till storstadens möjligheter. Alingsås kommun har förstås insett sin 

potential i den växande Västra Götalands regionen och arbetar aktivt med att möjliggöra så att fler kan bosätta sig här.

VÄSTRA SÖRHAGA  inledning

500 m Västra Sörhaga i förhållande till Alingsås stadskärna

Bakgrund Syfte
Målsättningen är att utröna i vilken utsträckning befintliga 
konfliktfaktorer påverkar eller begränsar en utbyggnad 
i Västra Sörhaga, samt att redogöra för dessa. Viktigt är 
också att identifiera områdets möjligheter och potential. 
Resultatet av analysen ska leda fram till ett planförslag för 
projektområdet. Det är även viktigt att svara på vad en viss 
utbyggnad förväntas innebära för Västra Sörhaga, för dess 
nära omgivning och för staden som helhet.


