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VÄSTRA SÖRHAGA   förutsättningar

Då Västra Sörhaga bara ligger drygt en kilometer från Alingsås stadskärna så utgör det ett idealiskt område att expandera staden inom gång- och cykel-

avstånd från tätortens centrum. Dessutom gränsar det i norr och väster till attraktiva rekreations- och friluftsområden. I söder däremot ligger en hårt trafik-

erad järnväg som även används till att transportera farligt gods. I öster, mellan sjön Mjörn och centrum ligger ett lugnt bostadsområde som påverkas av ge-

nomfartstrafik. I närheten finns en av stadens mest populära badplatser och stadens stora idrottsplats. Här finns också tre båtföreningar och ett fåtal villor.

Det finns flera goda skäl varför Västra Sörhaga är lämplig 
för bostäder. Lokaliseringen innebär vissa påtagliga fördelar. 
För den enskilda individen erbjuder det centrala läget och 
närheten till fina naturområden en attraktiv boendemiljö. 

Det berör även Alingsås identitet och attraktivitet som 
stad. Stadskärnan är omtyckt med sin livliga handel och 
genuina trästadsmiljö. Bostäder i Västra Sörhaga skulle 
stärka kundunderlaget som kan nå centrum utan att 
öka behovet av ytterliggare bilparkeringar i den känsliga 
kulturmiljön, och därmed stärka konkurrenskraften mot 
externetableringar. Om bebyggelsestrukturen tillåts att 
närma sig ända fram till sjön Mjörn i Västra Sörhaga så 
möjliggörs det att Mjörn blir en påtaglig del av staden och 
en del av Alingsås identitet. Här finns stora möjligheter att 
göra en attraktiv plats för alla alingsåsbor. 

Närheten till Alingsås starka stadskärna innebär ett minskat 
behov av transporter för boende. Det är relevant att jämföra 
en utbyggnad i Västra Sörhaga med en motsvarande 
exploatering utspridd på befintlig skogs- och jordbruksmark 
i fråga om markutnyttjande och trafikarbete. Dessutom kan 
bostäder i Västra Sörhaga, tillsammans med det planerade 
bostadsområdet Stadsskogen, utgöra kundunderlag för en 
eventuell ny pendeltågsstation mot Göteborg i Alingsås 
sydvästra delar. Allt detta är ett steg i riktningen mot det 
hållbara samhället. 

I Västra Sörhaga finns även ett flertal konflikter som kan 
begränsa en utbyggnad. Denna del kommer att redogöra 
för projektområdets förutsättningar för en eventuell 
exploatering.

Inledning

N
500 m Projektområdet Västra Sörhaga
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VÄSTRA SÖRHAGA  förutsättningar

Den värsta översvämningen som inträffat är från 1923 
då vattennivån nådde 70 cm över Mjörns normala 
högvattennivå, men även så sent som 1990 stod vattnet 
över en halvmeter över den normala nivån.2  Från tidigare 
geotekniska bedömningar har man bedömt att ny bebyggelse 
i Västra Sörhaga kräver en markhöjning på mellan en halv 
och en och en halv meter.3  För detaljplaner i området har det 
angetts en lägsta golvhöjd på +60,0 meter över nollplanet, 
vilket innebär en och en halv meter över Mjörns normala 
högvattennivå.4 Att bygga källare i detta område kommer 
att innebära mycket kostsamma byggtekniska åtgärder för 
att förhindra problem med fukt.5

Marken i Västra Sörhaga består i huvudsak av fast lera. 
Enligt de geotekniska undersökningar som är gjorda av 
geoteknikkonsultfirman Kjessler och Mannerstråle AB 
klarar marken i området av ett tryck på upp till två ton 
per kvadratmeter utan att det finns risk för några skadliga 

Geoteknik

Västra Sörhaga är sårbart mot översvämningar. Marken i området lutar svagt mot sjön Mjörn och grundvattnet ligger ungefär 

två meter under marknivån.1 Det medför att omkring vart tionde och tjugonde år händer det att vattnet når en bra bit in på land.

sättningar.6 Generellt brukar man räkna med att ett 
våningsplan utövar ett tryck på cirka 1 ton per kvadratmeter, 
men om cirka en meters fyllnadsmassa används får man 
räkna med ett extra tryck på 1,8 ton per kubikmeter.7 Från 
tidigare utredningar har bedömningen varit att marken i 
Västra Sörhaga är lämplig för en bebyggelse i två till tre 
våningar.8 Önskas fler våningar är det sannolikt att grunden 
måste pålas ner till fast mark, mellan 5 till 30 meter, eller 
förbelastas med fyllnadsmassor så att grundläggning kan 
ske med hela bottenplattor.9 

Partier med lösare lera finns framför allt längs med Mjörn, 
men även inom vissa delar av projektområdet. Enligt 
Kjessler och Mannerstråle kräver dessa områden en särskild 
stabilitetskontroll, men sannolikt klarar marken inte en 
större belastning. Vill man bygga där behöver det organiska 
materialet förmodligen grävas ut och ersättas med 
fyllnader.10 I området förekommer även sandlager, framför 

FOTNOTER
1 Kjessler Mannerstråle AB (1984) 
2 Alingsås kommun (1990) Förslag till 
fördjupad översiktsplan. Mjörnstranden.
3 Kjessler Mannerstråle AB (1984) 
4 Alingsås kommun (1994) Detaljplan för 
Alingsås. Västra Sörhaga. 
5 Schmitz-Günther, Thomas (2000) 
6 Kjessler Mannerstråle AB (1984) 
7 Johansson, Lars. Statens Geotekniska 
Institut. Telefonsamtal 2005-12-02
8 Alingsås kommun (1986) Utredningsplan 
för Sörhaga, Lövekulle, Stadsskogen. 
9 Magnusson, Ove (1983) s 2-5 
10 Kjessler Mannerstråle AB (1984)  
11 Kjessler Mannerstråle AB (1967) 
12 Kjessler Mannerstråle AB (1984)  

+59 meter över 
nollplanet.
Område med 
stor risk för 
översvämmning

Kritisk respektive 
säker marknivå för 
översvämningar 
samt områden 
med särskilt dåliga 
grundförhållanden

allt i de norra delarna.11 Dessa områden kan i extrema fall 
utlösa skred ifall trycket på grundvattnet stiger, till exempel 
genom pålning. Hur stor risken är för skred kan egentligen 
bara bedömas genom en noggrann stabilitetsanalys.12 
 

Det finns en risk för att det kommer att krävas 
omfattande och dyra markarbeten inför ny bebyggelse 
i Västra Sörhaga. I realiteten är begränsningarna 
förmodligen mer ekonomiska än tekniska och med 
en exploateringsgrad som avgörs därefter. Min 
utgångspunkt i detta arbete är att exploateringsgraden 
bör bestämmas efter stadsmässiga kvalitéer.

+60 meter över 
nollplanet.
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I samband med upprättande av detaljplan för Mjörnvallen 
har, enligt beslut av länsstyrelsen, en mindre del av 
strandskyddet upphävts. Länsstyrelsen bedömer att 
området saknar betydelse för det allemansrättsliga 
nyttjandet av strandområdet.2 För övrigt gäller 100 meters 
strandskydd. I gällande detaljplan inom projektområdet 
innehåller marken inom strandskyddet bestämmelser för 
friluftsområde och plats för serveringsbyggnad (betraktat 
som mindre avvikelse). Den strand som är skyddad för 
sitt djur- och växtliv ligger strax norr om projektområdet 
i Nolhaga naturreservat. I övrigt används marken inom 
strandskydd delvis för friluftsliv. 

Syftet med strandskyddet är att bevara tillgängligheten till stränderna för bad och friluftsliv, samt att skydda växt- och djurliv. 

Områden som uppenbart saknar betydelse för syftet kan bli aktuella för en minskning av skyddet eller ges dispens.1

Strandskydd

FOTNOTER
1 Boverket (1996) s.122-123 
2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län (1991) 

4 km

Område där 
strandskyddet
kan påverkas

Mjörn

Stranden inom projektområdet bedöms sakna 
uppenbar betydelse för djur- och växtlivet men är 
mycket intressant för allmänhetens tillgång till bad 
och friluftsliv. För eventuell ny bebyggelse inom 
strandskydd så bedöms den södra delen som 
ansluter till det upphävda området vara mest lämplig. 
Mjörn är en stor sjö, drygt 55,5 kvadratkilometer, en 
strandlinje på cirka 30 kilometer. Den strand som 
skulle komma i fråga om ett eventuellt upphävande 
är bara en bråkdel av detta, ungefär 200 meter, som 
dessutom ansluter till tätort. 

VÄSTRA SÖRHAGA   förutsättningar

Yta som innefattas 
av standskydd inom 
projektområdet

N
200 m
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Ett bostadshus inom projektområdet omfattas av 
skyddsbestämmelse q i detaljplanen. Byggnaden är uppfört 
kring sekelskiftet med tidstypisk träpanelsarkitektur med 
snickeridetaljer. Idrottsplatsens entréportal anses även ha 
ett bevarandevärde och är försedd med skyddsbestämmelse 
q i detaljplan. Även den gamla läktaren anses ha viktiga 

kulturvärden men saknar formellt skydd. 

Kulturvärden

Skyddsbestämmelser utfärdas för byggnader, tomter eller allmänna platser som bedöms  

vara särskilt värdefulla ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.1

FOTNOTER
1 Boverket (2002) s.103

Mjörnvallen: Entrén och den gamla läktaren Skyddad byggnad från sekelskiftet

Byggnader med 
kulturhistoriska 
värden

För Mjörnstranden och Västra Sörhaga är idrotts-
platsen Mjörnvallen ett omistligt inslag i landskapet. 
Dess värden bör därför stärkas i planen genom att ge 
den  ett omland i paritet med sin dignitet. 

VÄSTRA SÖRHAGA  förutsättningar

N
200 m
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VÄSTRA SÖRHAGA   förutsättningar

Elektromagnetism

Vad forskningen är enig om är att växlande magnetfält skapar 
elektriska strömmar i kroppen. Dessa uppstår bara under den 
tid som en person utsätts för fälten. Mycket starka strömmar 
kan innebära en hälsorisk, men sådana starka fält finns inte 
i vår dagliga omgivning. Det som också kan misstänkas 
är att en långvarig exponering av svaga exponeringar kan 
leda till cancer. Någon entydig samstämmig forskning att 
det förhåller sig på det viset finns inte, men ett samband 
kan inte heller uteslutas. Därför har flera myndigheter enats 
om att använda sig av försiktighetsprincipen. Det innebär 
att en långvarig förhöjd exponering av magnetsiska fält bör 
undvikas där det är praktiskt och ekonomiskt försvarligt.  

Miljöskyddskontoret i Alingsås kommuns policy är att 
inga verksamheter bör planeras där barn ska vistas där 
exponeringen är över 0,2 μT. Riktvärdet baseras på fall-
studier från Arbetslivsinstitutet där ett samband till förhöjd 

Elektriska och magnetiska fält bildas kring alla ledningar och apparater som använder växelström. Det är de magnetiska fältens effekt på människors hälsa 

som diskuteras bland forskare. Det finns inget naturligt skydd mot fälten eftersom de går igenom alla naturliga hinder och är svåra att skärma av. Magnetiska 

fält mäts i enheten Tesla (T).1 Västra Sörhaga kan påverkas av magnetiska fält från en mottagningsstation i närheten och järnvägens ledningar, dessutom finns 

en nedgrävd kabel som passerar under området.

FOTNOTER
1 Banverket (2003) Elektromagnetiska fält 
omkring järnvägen. s.4
2 Olsson, Birgitta. Miljöskyddsinspektör, 
Miljöskyddskontoret, Alingsås kommun, 
samtal 2005-12-02
3 Banverket (2003) Elektromagnetiska fält 
omkring järnvägen. s.7
4 Banverket (2004) Järnvägsutredning 
inkl MKB, aug-04. Floda - Aspen. s.117 
5 Banverket (2004) Järnvägsutredning 
inkl MKB, aug-04. Floda - Aspen. s.118 
6 Olsson, Birgitta. Miljöskyddsinspektör, 
Miljöskyddskontoret, Alingsås kommun, 
samtal 2005-12-02
7 Länsstyrelsen i Älvsborgs län (1994) 
Yttrande över förslag till detaljplan för 
Västra Sörhaga, Alingsås kommun.
8 Lindgren, Rolf. SwedPower AB, 
telefonsamtal 2005-12-12

risk för barncancer har påvisats över det värdet.2 Den 
normala mängden magnetfält kring bostäder är kring 0,1 
μT. 3

De anläggningar som finns i vår omgivning som alstrar 
magnetiska fält är till exempel transformatorstationer, 
kraftledningar och järnväg. Fältens styrka avtar dock snabbt 
med avståndet. Järnvägens magnetfält är som högst när ett 
tåg passerar.4 Banverkets slutsats är att påverkan på hälsan 
inte kan uteslutas för de människor som bor närmare än 30 
meter från järnvägen.5 

På järnvägens södra sida ligger en mottagningsstation 
för elkraft som drivs av Vattenfall. För att klara Alingsås 
kommuns riktvärden på 0,2 μT för magnetfält kring 
kraftledningar i luften behövs ett skyddsavstånd på ungefär 
40–80 meter.6 En nedgrävd ledning har ett betydligt 

svagare magnetfält. Avståndet från projekt- området till 
mottagningsstationen är ungefär 40 meter. Från tidigare 
ställningstagande från 1994 har Länsstyrelsen i Älvsborgs 
län angett ett lämpligt skyddsavstånd på minst 50 meter 
från kraftledningar.7 Elektromagnetiska fält kring en 
mottagningsstation bedöms vara ungefär dubbelt så starka 
som själva ledningarna. Det beror bland annat på att 
ledningarna kommer närmare varandra.8

Med tanke på forskningens osäkra bedömning om 
elektromagnetismens risker bör försiktighets-principen 
användas. Det innebär att skydds-avstånden mellan 
källa och ny bebyggelse i Västra Sörhaga bör rätta sig 
efter Alingsås kommuns övre gräns för kraftledningar 
och Banverkets rekommendationer; 80 meter från 
mottagningsstationen och 30 meter från järnvägs-
ledning.   

200 m

Rekomenderade 
skyddsavstånd från 
elektromagnetiskt 
alstrande verksam-
heter

N

Område där påverkan 
av elektromagnetism 
från järnväg inte kan 
uteslutas enligt
Banverket

80 meters skydds-
avstånd enligt
Alingsås kommuns 
riktvärde

50 meters skydds-
avstånd enligt
Länsstyrelsen i Älvs-
borgs län
(1994)

Område med 
nedgrävd kabel
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Nolhaga reningsverk

Nolhaga reningsverk är stort. Det är dimensionerat för 60 
000 personekvivalenter, en sådan stor anläggning påverkar 
naturligtvis sin omgivning och Boverket rekommenderar 
ett skyddsavstånd på 1000 meter för reningsverk i den här 
storleken.1 Skyddsavståndet är ett generellt mått som ska 
gälla alla reningsverk av alla typer och tekniker. Tekniken 
inom detta område har som många andra verksamheter gått 
framåt sedan Boverkets riktvärden kom ut för snart elva år 
sedan, till exempel byggs anläggningar in och nya kolfilter 
installeras. Det finns även andra faktorer som påverkar 
hur mycket kringliggande områden störs av reningsverket. 
Viktiga omständigheter är topografi, mängden av skyddande 
växtlighet och förhärskande vindriktningar. Kort sagt 
behöver man ha ganska mycket på fötterna för att beräkna 
hur mycket ett område skulle störas. 

Det enklaste sättet att få en förståelse för störningsmomentet 
är se på dagens situation. Enligt Miljöskyddskontoret 
i Alingsås har det inte inkommit några klagomål på 
verksamheten i Nolhaga.2 Det som kan störa är den tunga 
trafiken från slambilarna och den lukt som tillkommer i 
samband med att transportfordon kommer in och lämnar 
avloppsvatten. Dock är det inte alla slambilar som för med 
sig illaluktande transport. Enligt driftchefen Bo Andréasson 
händer detta någon gång i veckan när slambilar har tömt 
brunnar med slutna tankar där svavelväte bildas. När dessa 
töms i Nolhaga brukar den besvärande lukten hänga kvar i 
luften ungefär 5 minuter. Dessa luktproblem kommer att 
minskas betydligt när mottagningsstationen byggs om och 
ett kolfilter installeras, vilket planeras.3 

Länsstyrelsen har i liknande fall motsatt sig en utbyggnad av 
bostäder så pass nära ett reningsverk. Orsaken är (förutom 
de redan nämnda) att även om problem med lukt idag 
bedöms som små innebär det inte att de nya boende är lika 
hänsynsfulla. I tidigare ställningstagande har länsstyrelsen 
bedömt att det är olämpligt att bygga närmare än 300 
meter från Nolhaga reningsverk på grund av risker med 
bakterier och lukt.4 Samtidigt har regeringsbeslut öppnat 
för möjligheter att förlägga bostäder betydligt närmare när 
erfarenheter visar att mängden olägenheter är begränsade.5 

Strax norr om Västra Sörhaga ligger Nolhaga reningsverk som har bedrivit sin verksamhet i sedan mitten av 1960-talet. Verksamheten har pågått 

tämligen ostört under alla år, då det ligger omgiven av en park och naturreservat och sjön Mjörn. Bostadsområdet Sörhaga ligger nära inpå och skulle 

krypa ändå närmare med en utvidgning till västerut. Därför är det viktigt att veta hur pass mycket en bebyggelse skulle störas av Nolhaga reningsverk, 

framför allt genom obehaglig lukt och spridning av bakterier.    

FOTNOTER
1 Boverket (1995) s.131-132 
2 Hedström, Elisabeth, Miljöskyddskontoret, 
Alingsås kommun. Samtal 2005-11-15
3 Andreasson, Bo. Driftchef Nolhaga 
reningsverk. Telefonsamtal 2005-11-15
4 Länstyrelsen Älvsborgs län (1994) Yttrande 
över förslag till detaljplan för Västra Sörhaga, 
Alingsås kommun. 
5 Miljö- och naturresursdepartementet (1994) 
6 Griphammar, Eva. Miljöskyddsenheten 
Västra Götalands län. Telefonsamtal 2005-
11-15
7 Johansson, Ulf (2005) Dagens samhälle 
2005:34
8 Andréasson, Bo, Driftchef Nolhaga 
reningsverk. Telefonsamtal 2005-11-17

Reningsverket i Nolhaga har idag tillstånd att bedriva 
sin verksamhet och omprövning pågår förnärvarande,  
det utökade samrådet precis har avslutats. Länsstyrelsen 
påpekar att reningsverk är en luktande verksamhet och som 
eventuellt kommer att behöva utvecklas till att även omfatta 
kväverening och återvinning av slam. Dessutom kan det 
i framtiden komma nya krav på behandlingsalternativ. 
Det betyder att när bostäder kommer närmare inpå 
reningsverket kan detta, trots att det idag har tillstånd 
driva sin verksamhet, tvingas att anpassa sig till de boende.6 
Reningsverket i Nolhaga har idag inga planer på att ändra 
sin verksamhet. Driftchefen Andréasson bedömer att det 

verkar vara osannolikt att verket skulle komma att behöva 
bygga om för att ytterligare förbättra sin kväverening. 
Enligt honom har forskningen visat att de skärpta kraven 
på reningsverkens kväverening inte ger önskvärt resultat. 
I en artikel i Dagens Samhälle (nr 34, 2005) framförs 
istället kravet på att stoppa sådana planer, framför allt 
för reningsverk i inlandskommunerna.7 Dessutom säger 
Andréasson att den minskning av kväve ut i Mjörn som 
reningsverket skulle säkra med en ombyggnation inte är 
försvarbar om man ser till den mängd som tillförs Mjörn 
från omgivningen via luft och jordbruk.8  
    

1000 m

Område med risk för 
en förändrad bakterie-
halt

Det avstånd från 
reningsverket där 
länsstyrelsen tidigare 
bedömt olämplig för 
nya bostäder

Skyddsavstånd enligt 
Boverkets rekommen-
dationer 

N
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Riskområden och 
skyddsavstånd från 
luktkälla
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I vilken omfattning Västra Sörhaga kommer att påverkas 
utifrån dagens situation beror på flera olika faktorer. 
Den härskande vindriktningen i Alingsås är mellan 
sydost till sydväst, det vill säga i motsatt riktning, bort 
från renings-verket. Den direkt norra vinden som skulle 
påverka projektområdet utgör endast 3 % av den totala 
vindriktningen under ett år.9 
  
För att få en bättre förståelse för hur den besvärande lukten 
sprids från reningsverket så har en datormodell tagits fram 
genom Miljöskyddskontoret i Alingsås. Modellen visar att 
lukten i genomsnitt sprids över år i framförallt nordöstlig 
och sydvästlig riktning. Ungefär 5 % av de luktbärande 
partiklarna når Västra Sörhaga från Nolhaga reningsverk. 

Materialet som tagits fram om reningsverket i Nolhaga 
visar att situationen i Västra Sörhaga liknar det 
regeringsbeslut som togs angående ett planförslag i 
Ulricehamn 1994. Ärendet behandlade ett förslag från 
Ulricehamns kommun där bostäder planerades cirka 
200 meter från ett reningsverk. Eftersom erfarenheterna 
visade att olägenheterna från driften var låg i området 
ansåg Miljö- och naturresursdepartementet att planen 
skulle  godkännas.11 

Baserat på erfarenheterna från driften i Nolhaga och av 
spridningsmodellen som gjorts så är min bedömning 
att luktproblemen inte kommer bli så besvärande i 
Västra Sörhaga att de boende kommer att störas. 

En relevant aspekt är också hur många som påverkas av 
reningsverket. Datormodellen visar att lukten sprider 
sig ganska långt, om än i små mängder. Bakterier sprider 
sig inte lika långt. Inom 200 meter från reningsverket är 
bakteriehalten inte mer än normal nivå.10 

Slambilarna passerar idag Nolhaga Park och det skulle 
kunna vara aktuellt att trafiken styrs om så att de passerar 
Västra Sörhaga, men då krävs att en ny bro byggs. Fördelen 
med att dra om trafiken är bland annat att stadsparken i 
Nolhaga och naturreservatet påverkas mindre av tung trafik 
och dessutom passeras ett daghem på vägen. En sträckning 
genom Västra Sörhaga skulle däremot innebära att fler 
bostäder utsätts av den tunga trafiken. 

FOTNOTER
9   Alingsås kommun (2003) Datormodell över 
vindriktning, Nolhaga reningsverk
10   Boverket (1995) s.131-132 
11   Miljö- och naturresursdepartementet (1994) N

Årsmedelvärde av vind-
riktningar i Alingsås

Årsmedelvärde av lukt-
spridning från Nolhaga 
reningsverk. Mängd 
luktbärande partiklar i 
procent från ursprungs-
värdet.
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