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En vägledning om hur stor störningen skulle bli i Sörhaga 
ges av en rapport av GF Konsult AB som har beräknat 
teoretiska bullernivåer inför planarbetet i Stadsskogen söder 
om Västra Sörhaga. Beräkningspunkterna som används 
ligger ungefär 50 och 120 meter från järnvägsspåret. 
Den ekvivalenta ljudnivån utomhus på dessa två punkter 
har beräknats till 60 dBA respektive 65 dBA mot husets 
sida mot järnvägen.5 Det är en bit över de riktvärden som 
riksdagen har antagit för trafikbuller som normalt inte går 
att överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse. 
Vid fasad ska inte den ekvivalenta ljudnivån överskrida 55 
dBA.6 Förhållandena i Västra Sörhaga kan vara åndå något 
sämre än de beräknade för Stadsskogen eftersom terrängen 
inte hjälper till att dämpa bullret. 

Om man ändå överväger att ta avsteg från riksdagens 
riktvärden så har Boverket utgivit vägledande principer. 
Dessa anger att nya bostäder inte bör accepteras där den 
ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 dBA och endast i 

Västra stambanan - Buller

Västra stambanan är den barriär som skiljer Västra Sörhaga från Norra Stadsskogen. Här passerar cirka 190 tåg per dygn; godståg, pendeltåg och 

höghastighetståg, i en hastighet av upp till 135 km/h.1 Tågtrafik medför störande buller, att förstå i vilken utsträckning störningen påverkar sin omgivning är 

viktigt för att skapa sig en bild av vilka åtgärder som är relevanta och hur Västra Sörhaga kommer att uppfattas av eventuella boende.          

undantagsfall när ljudnivån är över 60 dBA, men då krävs 
kompensationsåtgärder. Nya bostäder bör kunna medges 
när den ekvivalenta ljudnivån ligger mellan 55 – 65 dBA 
under förutsättning av att en tyst sida (45-50 dBA) klaras. 
Boverket har dessutom angivit att möjliga skäl till att ta 
avsteg från riktvärdena finns om det finns ett dokumenterat 
behov att bygga nya bostäder som inte går att tillgodoses 
på en annan, mindre bullerutsatt plats eller att tillkomsten 
av nya bostäder kan innebära påtagliga fördelar för den 
långsiktiga samhällsutvecklingen. Dessutom nämns att 
avsteg ska kunna göras i samband med komplettering av 
befintlig bebyggelse i centrala delar av städer med bebyggelse 
av stadskärnekaraktär.7 

Det är svårt att sätta generella skyddsavstånd från järnvägen 
när det gäller buller eftersom det är många olika faktorer 
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som måste vägas in. Banverket och Naturvårdsverket har i 
sina rekommendationer angivit att ett avstånd på 150 meter 
mellan spårväg och bebyggelse behövs för att vara säker 
på att störningarna blir ringa.8 Om bostäder förläggs till 
Västra Sörhaga så innebär det att boende kommer betydligt 
närmare banvallen än så. En någorlunda bra uppfattning 
om vilken omfattning boende störs av järnvägsnära buller 
går att läsa i en rapport av Evy Öhrström, Göteborgs 
universitet. Hon har undersökt hur många personer i 
procent som störs av buller och vibrationer från järnvägen 
beroende på avståndet. I rapporten finns även Partille med 
som Västra stambanan passerar.   Utredningen visar att i 
Partille blir drygt 55 % av de boende ganska eller mycket 
störda av buller inom 100 meter. Inom avståndet 101-150 
meter blir så 24 % ganska eller mycket störda av buller, vid 
längre avstånd är andelen boende som blir störda under 10 %. 
De som svarar att de blir mycket störda av buller bor framför 
allt inom de närmsta 100 meterna från järnvägen, nästan var 
tredje boende, längre bort blir ungefär 5 % mycket störda.9 

Att andelen störda varierar ganska stort med avståndet kan 
bero på att husen bildar ljudskärmar mot varandra.    

För att få ner nivån till riksdagens riktvärden behövs 
bullernedsättande kompensationsåtgärder. Generellt sett 
finns det tre olika möjligheter; 10

Att dämpa bullret vid källan. Det mest effektiva sättet att 
dämpa bullret är åtgärder på lok, vagnar och spår. Det är 
en åtgärd som idag inte kan räknas med i sammanhanget 
då järnvägsbolagen försöker undvika att använda de 
dämpningsanordningar som finns för lok och vagnar 
eftersom de har praktiska nackdelar.11 Det pågår dock 
en ständig utveckling av material och metoder så det är 
sannolikt att mindre buller kommer att härstamma från 
källan i framtiden.12  

Att dämpa längs med utbredningsvägen. Skärmar och vallar 
är bland det vanligaste sättet att dämpa buller eftersom 
man relativt enkelt får en bra bullerdämpning.13 Nackdelen 
är att skärmar är kostsamma och har driftkostnader, särskilt 
de absorberande skärmarna.14 Absorberande skärmar kan 
vara nödvändiga om det finns bebyggelse på båda sidor om 
vägen. Buller kan annars reflekteras så att bullernivån höjs 
på den icke reflekterande sidan.  Dessutom blir de ofta ett 
visuellt dominerande inslag i sin omgivning och förstärker 
järnvägens barriäreffekt. Utformningen har stor betydelse 
för hur järnvägen upplevs av dem som bor och vistas i 
området. En estetiskt tilltalande skärm kan upplevas som 
om den dämpar mer än en ful skärm med samma ljud-
dämpningsförmåga.15  
  
Att dämpa vid mottagaren. Inför byggnation av hus nära 
järnväg är det naturligt att anpassa fasader, fönster och 
ventilationskanaler för buller. Tunga ytterväggar som 
tegel och lättbetong dämpar buller bäst. Fönster är särskilt 

utsatt för buller men med bra tätning reduceras bullret 
väsentligt.16

I Västra Sörhaga kommer bullerskärmar att behövas. 
Eftersom tågtrafiken är intensiv ska skärmningen vara 
effektiv men inte heller förstöra den visuella kontakten till 
Stadsskogen. Särskild hänsyn bör tas till godstrafiken som 
passerar speciellt under kvälls- och nattetid som generar de 
största problemen. Magnus Åström har i sitt examensarbete 
på civilingenjörsprogrammet, Luleå Tekniska Universitet, 
”Buller från godståg” bland annat granskat olika skärmars 
verkliga effektivitet på godståg. Resultatet från studien 
visar att plank är effektivare än spårnära skärmar. Orsaken 
till detta är att bland annat att loket i godståg i sig bidrar 
till buller och loket täcks inte av de spårnära skärmarna.17 
När kvarteret Bryggaren i Alingsås kommun, som ligger 

VÄSTRA SÖRHAGA  förutsättningar

Ljud mäts i decibel, dB. Enheten baseras på en tiologaritmen för förhållandet mellan två mätetal. 
Som exempel så innebär en fördubbling av ljudintensiteten 3dB, men för det mänskliga örat 
upplevs det som en liten skillnad. För att ljudstyrkan ska upplevas som en fördubbling/halvering 
krävs en förändring på 10 dB.2 

Ekvivalentnivå är ett medelvärde av ljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är denna 

period oftast ett dygn. Enheten betecknas dBA och är det mått som är bäst lämpad att användas till 
beräkningar och som jämförelsetal.3

Om själva ljudstyrkan mäts i decibel så används enheten frekvens för att mäta ljudets ton, det vill säga 
ljudvågens svängningar per sekund. Vilken frekvens ljudet har är betydelsefullt för förmågan att dämpa 
buller. Till exempel är högfrekventa ljud, som tågtrafik, lättare att dämpa än vägtrafikens lågfrekventa.4 
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Åtminstone två av Boverkets tre möjliga avsteg 
för bebyggelse i bullerutsatta områden kan anses 
vara aktuella i Västra Sörhaga. I Alingsås kommuns 
bostadsprogram är Västra Sörhaga egentligen den 
enda plats där staden kan addera sin befintliga 
innerstad ut mot vattnet inom gång och cykelavstånd 
från tätortens centrum.11 Området tillhör också den 

Generell uppskattning 
av andel boende 
som blir ganska och 
mycket störda respe-
ktive mycket störda av 
buller från tågtrafik på 
100 - 150 - 200 meters 
avstånd från järnväg 
utan bullerdämpande 
åtgärder
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buller

VÄSTRA SÖRHAGA   förutsättningar

drygt 35 meter från järnvägen, planlades gjordes det en 
utredning av Ingemansson Technology om vilka åtgärder 
som behövdes för att klara riktvärdena för bullernivåer. 
Utredningen kom fram till att ett tre meter högt och 300 
meter långt plank behövdes, dessutom behövde uteplats 
och balkong glasas in.18 Nackdelen är att ett sådant högt 
plank skymmer utsikten för tågresenären. Om man vill att 
Västra Sörhaga även ska representera det första mötet med 
Alingsås för tågresande från Göteborg bör skärmen inte vara 
högre än två meter. 19 Att skärmhöjden har betydelse visar 
en undersökning av Evy Öhrström, Göteborgs Universitet. 
Hon har undersökt hur människor upplever skillnaden före 
och efter det att bullerskärmar uppförts mot tåg i Lund. 
Resultatet visar att de flesta störs mindre både inomhus och 

utomhus efter skärmens tillkomst. De som upplever att det 
inte är någon skillnad inomhus är de som har sitt sovrum på 
ovanvåningen över bullerskärmens höjdkant.20  

sydvästra del av Alingsås som kan utgöra underlag för 
en ny pendeltågstation mot Göteborg.

En låg rälsnära bullerskärm är att föredra estetiskt och för 
att förhindra risken att Västa Sörhaga uppfattas som ett 
inhägnat område, utan visuell kontakt med Stadsskogen. 
Eftersom godståg passerar området kvälls- och nattetid 
behövs större skärmar som dämpar inte bara buller 
från friktionen mellan hjul och räls, utan även från loket 
själv. Hur hög bullerskärmen bör vara är en värdering 
av boendemiljön och den bild staden vill förmedla till 
omvärlden. En tre meter högt plank bryter ljudets väg 
bättre men ger en större barriäreffekt och anonymiserar 
Alingsås för tågresenärer.  
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Västra stambanan - Vibrationer

Hur stor risken är att vibrationer blir störande för boende 
bestäms bäst med geotekniska undersökningar. Potentiella 
riskområden är dock de med till exempelvis lerjordar med 
över åtta meters djup och där tung trafik passerar i en hög 
hastighet.2 Från samma rapport från Evy Öhrström som 
behandlade buller går det också att få en uppfattning om 
hur många som verkligen störs av vibrationer från tågtrafik. 
Förhållandena i Partille är liknande de i Västra Sörhaga; 
marken består av lera och det är samma tågtrafik som 
passerar. I det undersökta området i Partille blir drygt 40 % 
av de boende mycket störda av vibrationer inom 50 meter 
och mellan 51–100 är siffran fortfarande så hög som 30 %. 
Inte först när avståndet drygas ut till mellan 101-150 meter 
kommer siffran för de mycket störda av buller ner till under 
10 % av de boende. Värt att notera är att de flesta husen är 
byggda med trästomme.3 Det stämmer bra med Banverkets 
egna utredningar som visar att avståndet från banvallen har 
stor betydelse eftersom vibrationsenergin snabbt avtar med 
avståndet. Störningar förekommer sällan på ett avstånd över 
200 meter från banvallen.4  

Det är känt att bostäder längs med Västra stambanan har 
problem med vibrationsstörningar.5 Resultaten från Partille 
visar vilken dimension vibrationerna kan ha längs med 
Västra stambanan i Alingsås. Det finns dock fysiska och 
tekniska lösningar som kan mildra effekterna av vibrationer 
från tågtrafik. I det undersökta området i Kåhög, Partille, har 
kalkcementpelarskärmar använts för att dämpa vibrationerna 
från tågtrafiken. En flytande blandning av kalk och cement 
hälls ner i formar ner i leran nära banvallen. Resultatet visar 
på en reduktion av upp till 50 % av vibrationerna. Störst 
effekt har skärmen på de hus som står nära banvallen men 

När den tunga järnvägstrafiken passerar uppstår svängningar, vibrationer i marken. Dessa kan fortplanta sig in i hus och skapa små tillfälliga vibrationer och 

medföra starkt obehagliga känslor, speciellt nattetid då sömnen kan störas. På lång sikt kan det ge problem med trötthet, koncentrationssvårigheter och irritation.1

sänkningar av vibrationsnivån har uppmätts 140 meter 
bort.6 Även om kalkcementpelarskärmar inte är synliga så 
innebär de ganska stora markingrepp. Det är möjligt att det 
räcker med byggnadstekniska lösningar när nya hus byggs. 
Till exempel så vibrerar tunga låga fastigheter i regel mindre 
än höga lätta trähus.7 Åtgärder som stabiliserar för dåliga 
grundförhållanden hjälper också till att dämpa vibrationer. 
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Det finns stor risk att byggnationer i Västra Sörhaga 
kommer att störas av vibrationer från järnvägen. 
Området består av lerjordar och här passerar 
godstrafik, ungefär 46 stycken per dygn i 100 km/h.8 

Resultaten med kalkcementpelare från Partille visar att 
fysiska lösningar finns för att begränsa omfattningen 
av vibrationer om inte byggnadstekniska lösningar 
skulle räcka.    

VÄSTRA SÖRHAGA  förutsättningar

Ungefär 190 tåg passerar Västra Sörhaga per dag
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Västra stambanan - Farligt gods

Statistiskt sett är tåg som rullar fram i en hög och jämn 
hastighet på räls är ett säkert kommunikationsmedel.   
Ingen olycka med farligt gods har lett till dödlig utgång. 
Att urspårning sker beror exempelvis på hinder på banan, 
rälsbrott eller fordonsfel. Om nu en urspårning skulle 
ske så är det mycket sällan vagnarna hamnar mer än en 
vagnsbredd ifrån spåret, cirka 15 meter, så risken att 
kollidera med bebyggelse är mycket liten. Om vagnar med 
farligt gods spårar ut kan det i värsta fall leda till brand, 
explosioner och förgiftning. Banverket har en bra bild över 
vad konsekvenserna från en sådan olycka kan medföra;2 
– Explosiva varor kan skapa en tryckvåg som på ett avstånd  
upp till 120 meter kan leda till allvarliga lungskador. 
– Tryckvågen och hettan av en eventuell brand kan få 
byggnader inom 150 meter att rasa samman.
– Brandfarliga gaser kan vid direkt antändning skapa 
jetflammor på upp till 150 meter i flammans riktning, 
medan gasmoln kan driva iväg och antändas en bit från 
olycksplatsen.
– Giftiga gaser kan spridas över stora avstånd. Till exempel 
så är utsläpp av klorgas dödande upp till en kilometer 
från olycksplatsen. Brandfarliga vätskor kan rinna ut och 
antändas.

När Banverket utredde möjligheter för en eventuell 
spårutbyggnad av Västra stambanan på sträckan Floda–
Aspen gjordes en riskanalys där potentiella risker 
identifierades och värderades. Stora delar av analysen gäller 
generellt för hela sträckan mellan Alingsås och Göteborg 
och kan därför anses vara relevant för Västra Sörhaga. 
Av materialet går att läsa att ungefär 2–4 tåg med farligt 
gods passerar Alingsås per dygn.3 Ungefär hälften av det 
farliga godset innehåller brännbara gaser och ytterligare en 
tredjedel innehåller giftiga gaser. Andelen explosiva ämnen 
beräknas bara utgöra 1 % och den övriga andelen består av 
olika frätande och giftiga ämnen.4 Banverkets riskanalys 
ger tyvärr inget enkelt svar på hur sannolikheten är att en 
olycka sker med farligt gods på Västra stambanan. Ban-
verkets generella riskbedömning är att en olycka sker med 
farligt gods vid en viss sträckning en gång per 10 000 år.5 

Likväl måste olycksrisken vara i åtanke när bebyggelse 
planeras i Västra Sörhaga. Länsstyrelsen har i sina yttranden 
till detaljplaner angivit 40 meter byggnadsfri yta intill 

Västra stambanan används också till att transportera farligt gods. Med farligt gods menas de som vid en olycka kan skada omgivningen genom förgiftning, brand eller 

explosion.1 För att förstå vilka skyddsavstånd som är relevanta så bör man ha en uppfattning om effekterna av en eventuell olycka och hur stor risken är att en sådan inträffar.  

transportleder med farligt gods, men att det för bostäder 
inom 100 meter ska göras en särskild riskbedömning.6 

I Alingsås kommuns riskanalys hänvisas skyddsavstånd 
till de fastställda detaljplanerna. I detaljplanen för Sörhaga 
gäller att eventuella bostäder förläggs minst 40 meter från 
närmaste järnvägsspår.7 I övrigt hänvisar riskanalysen till de 
skyddsavstånd som har tagits fram av Göteborgs stad, där 
kontor kan förläggas 30 meter och tät bostadsbebyggelse 80 
meter från järnvägen.8
 

Effekterna av en olycka kan mildras genom bygg- och 
planmässiga åtgärder. Till exempel så kan skydd uppföras 
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så en barriär bildas mellan bebyggelse och en urspårad vagn. 
På hus kan luftintag placeras bortvända från järnvägen och 
fasader kan vara av svårantändligt material.9 

Med bakgrund av Länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsavstånd och Alingsås kommuns riskanalys 
tillsammans med Banverkets riskbedömning är 
det rimligt att bostäder inte bör placeras närmare 
än 40 meter från järnvägsspåret. Placeringen och 
utformningen av hus bör också vara anpassade så att 
konsekvenserna av en eventuell olycka mildras.

200 m

N

15 meter - Avstånd där urspårad vagn kan kollidera med byggnad

40 meter - Gräns där byggnader ej får uppföras enligt Länsstyrelsen samt detaljplan för Sörhaga

80 meter - Gräns för uppförande av tät bostadsbebyggelse enligt kommunens riskanalys  

120 meter - Avstånd inom risk för allvarliga lungskador föreligger vid olycka  
150 meter - Avstånd inom jetflammors räckvidd och där hus kan rasa samman av hettan

VÄSTRA SÖRHAGA   förutsättningar
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Huvudvägar och 
trafikmängd i och förbi 
Sörhaga. Totalt antal fordon 
per vardagsmedeldygn 

Lövekullevägen

Eventuell ny väg 
mellan 
Stadsskogen och 
Viktoriagatan

Fordonstrafik

Genom Västra Sörhaga går Lövekullevägen som tjänar som 
en förbindelse mellan villaområdet Lövekulle och Alingsås 
centrum. Här passerar även trafik till flertalet säsongs-
betonade aktiviteter: campingen i Lövekulle med badplats, 
badplatsen och idrottsplatsen vid Mjörn samt segelsäll-
skapets båthamn. Trafikmängden på Lövekullevägen 
varierar därför med årstiderna men ett årsmedelvärde är 
uppmätt till cirka 900 fordon per vardagsmedeldygn genom 
Västra Sörhaga. Trafiken mellan Alingsås centrum och 
Västra Sörhaga på Viktoriagatan har cirka 2000 fordon/dygn 
och cirka 600 fordon/dygn passerar Sörhaga till Lövekulle.1 
Andelen tung trafik genom området är cirka 4 %. Tekniska 
kontoret på Alingsås kommun har fått in flera klagomål 
från boende på Viktoriagatan som upplever trafikmängden 
som störande. Mätningar visar att när trafiken är som mest 
intensiv på gatan passerar drygt tre bilar per minut.2 Sörhaga 
är ett lugnt trädgårdsstadsområde, men där finns även 
stadens sjukhus och Viktoriagatan betraktas av kommunen 
som en huvudgata. 

Enligt Sweco VBB kommer den nya stadsdelen Stadsskogen 
inte medföra någon märkbar förändring av trafikmängden 
genom Sörhaga om ingen ny väg kopplar samman de båda 
områdena. Om en vägförbindelse byggs mellan Västra 
Sörhaga och Stadsskogen så visar Sweco VBB:s beräkningar 
att trafiken enbart från Stadsskogen kommer att genera 
en ökning av 1400 bilresor per dygn genom Sörhaga. Det 
skulle innebära en bullerstegring av cirka 3 dB, det vill säga 
en mycket liten förändring för det mänskliga örat.3 

All ny bebyggelse generar trafikarbete. Trafikmängden och hastigheten påverkar människors upplevelse av gaturummet i fråga om framkomlighet, säkerhet 

och ljudnivåer. Upplevelsen kan påverkas genom dimensionering, utformning och detaljgestaltning och medför hur och i vilken hastighet vägar och gator 

används av olika trafikslag. Det är därför viktigt att förstå hur vägnätet fungerar idag och om behov finns för en förändring om ny bebyggelse förläggs till 

Västra Sörhaga. Trafiken som genereras påverkar även områden mellan målpunkter, i det här fallet drabbas stadsdelen Sörhaga mellan Mjörn och Centrum.

En vägförbindelse mellan Stadsskogen och Sörhaga 
kommer att generera en lika stor trafikökning på 
Viktoriagatan som 450 nya bostäder i Västra Sörhaga 
utan samma en vägförbindelse, om man räknar med 
tre bostadsrelaterade resor per lägenhet. När Sweco 
VBB gjorde sin utredning om hur mycket trafiken 
skulle öka med ny bebyggelse i Stadsskogen räknade 
man visserligen med 4,5 bostadsrelaterade resor per 
lägenhet.4 Skillnaden är att Stadsskogen är planerat 
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som ett område med både fler- och enfamiljsbostäder, 
en fördelning som kan anses förutsätta ett relativt 
högt bilinnehav. Västra Sörhaga däremot har goda 
förbindelser till centrum och rekreationsområden för 

fotgängare och cyklister vilket minskar behovet av bil. 
Planförslagets exploateringsgrad stå i relation till infrastr
ukturförändringar med hänsyn till den förväntade ökade 
trafikbelastningen på Viktoriagatan och Lövekullevägen.  

Viktoriagatan

900 2000
(3400)

+1400

Stadsskogen

centrala
Alingsås

500 m

Väg till Nolhaga

Väg till Stadsskogen

FOTNOTER
1 Sweco VBB (2006) 
2 Alingsås kommun (2003) Weekly Vehicle 
Counts 200325 Viktoriagatan vid nr 44 mellan 
Hassel och Aspelgatan. 
3 Mårderberg Bo (1995) s.118-119 
4 Sweco VBB (2006) 
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Den västra gröna kilens spets består av Nolhaga park som är 
stadens mest betydelsefulla ströv- och rekreationsområde.3 

Västerut avgränsas den av Mjörnstranden och länkas norrut 
mot Nolhaga naturreservat och söderut via Västra Sörhagas 
idrottsplatser och ängsmarker mot Lövekulle som består av 
skogs-, hag- och åkermark. 

Varför framhävs gröna kilar som viktiga för staden?  
I Boverkets handbok ”Gröna områden i planeringen” citeras 
den tyske forskaren Bernatzkys som menar att gröna kilar 
från landet in mot staden ger en optimal ventilering av 
staden. Vattendrag och obebyggda dalgångar fungerar som 
kanaler för att föra in frisk luft i staden.4 En annan viktig 
funktion är att de genom sin kontakt med naturen ger goda 
förutsättningar för den biologiska mångfalden i staden.5 

Grönstruktur

I Alingsås översiktsplan är stadens princip schematiskt beskrivet med två gröna kilar som letar sig in i staden från väster och öster för att mötas i själva 

kärnan.1 De gröna kilarna har funktionen av rekreationsområden i staden och sådana ska, enligt översiktsplanen, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 

som minskar dess attraktionskraft.2 Västra Sörhaga utgör en del av den västra kilen och en bebyggelse i området kommer att i någon utsträckning påverka 

kilens sammanhängande form.

Sammanhängande grönområden är viktiga för stadens 
karaktär och för stadens invånare. Förutom de ekologiska 
och miljömässiga faktorer som redan har nämnts lyfter 
Boverket fram flera andra aspekter. En av de viktigaste är 
att de stadsnära stora parkerna har en oerhört viktig social 
funktion då de erbjuder tillgång till rekreationsområden 
som kan nås utan bil där lek, långpromenader och picknick 
kan avnjutas. En annan sida är den kulturella identitet 
den ger staden, med dess historiska sammanhang och 
samlingsplast vid traditionella högtider som vid valborg 
och midsommar.6 Dessa infallsvinklar är betydelsefulla i 
Nolhaga som innehåller många olika aktiviteter men som 
även representerar det historiska ursprunget, staden och 
landet.7 

FOTNOTER
1 Alingsås kommun (1998) Översiktsplan 
ÖP95. s.41
2 Alingsås kommun (1998) Översiktsplan 
ÖP95. s.16
3 Alingsås kommun (1995) Fördjupad 
översiktsplan för Nolhaga
4 Boverket (1999) s 27 
5 Boverket (1999) s 23
6 Boverket (1994) 
7 Degerman, Siv (2003) 
8 Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län (1993) Bildade av naturreservatet 
Nolhagaviken. 
9 Alingsås kommun (1993) 
Naturvårdsförordnanden Fs-Nr 130
10 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
(2005) Bevarandeplan för Natura 2000 
område. Nolhagaviken.
11 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
(1999) Komplettering av föreskrifter för 
naturreservatet Nolhagaviken.  

Norr om badplatsen, längs med Mjörns strand ligger 
naturreservatet Nolhagaviken. Mjörn är en av Västra 
Götalands viktigaste fågelsjöar och dess nordöstliga vik har 
en grund och övergödd våtmarksvegetation som gör att 
den har stor betydelse för häckande och rastande fåglar. 
Nolhagaviken är ett omtyckt utflyktsmål för natur-
intresserade alingsåsbor och som exkursioner för daghem 
och skolor.8 Det är just för att bevara våtmarksmiljön och 
säkra förutsättningarna för ett naturorienterat friluftsliv som 
området fått sin status som naturreservat.9 Nolhagaviken 
ingår dessutom som ett av EU:s skyddade Natura 2000 
områden.10 En förutsättning för att området ska bestå 
är att området skyddas mot den typ av exploatering som 
anläggningar av båthamnar och båttrafik kan medföra. 
Förbud mot motorbåtstrafik gäller i naturreservatet.11 

När nya bostäder planeras i strandnära lägen som i 
Stadsskogen, Lövekulle och Västra Sörhaga kommer 
det förmodligen innebära ett ökat intresse för båtplatser. 
Mjörn är dock en stor sjö och det behöver inte medföra 
någon påfrestning på naturreservatet. Istället bör den 
ses som en tillgång och som rekreationsområde för 
de boende.

Grönområdets ekologiska och biologiska värden 
påverkas inte om Västra Sörhaga projekteras eller 
inte, men däremot kan upplevelsen av en oavbruten 
grönstruktur förändras. Nolhaga park, naturreservatet, 
badstranden och Lövekulle bör ses som ett fortlöpande 
ströv- och rekreationsområde som ska skyddas 
och utvecklas. Gröna stråk och bostäder står inte i 
automatiskt motsatsförhållande. Sammanhängande 
rekreationsområden är en tillgång för boendemiljön 
och byggnation kan stärka den gröna strukturen 
genom en omsorgsfull planering. 
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BADPLATSEN Västra Sörhagas roll i rekreationsområdet 
Lövekulle – Nolhaga är framför allt kontakten med sjön 
Mjörn. Det gäller alldeles särskilt på sommaren när 
badplatsen, av folkmun betecknat ”Playa Mjörn”, invaderas. 
Badplatsen är nyligen upprustad med beachvolleyplan 
och toaletter och är tillsammans med sjön Gerdsken de 
friluftsbad som används av boende i stadskärnan. 

Målpunkter

MJÖRNVALLEN  Sedan 1915 har Mjörnvallen varit 
Alingsås idrottsförenings hemmaarena och används framför 
allt till fotbollsspel och friidrott. Dess läktare från 1935 är 
en av de bäst bevarade idrottsanläggningarna från detta 
århundrade. Tillsammans med den vackra entrén, ombyggd 
samma år, så utgör de en nostalgisk tillbakablick och 
avgörande för att arenan är upptagen av Riksidrottsförbundet 
som en av 100 idrottshistoriska platser.1

Den del av Västra Sörhaga som ligger söder om 
Mjörnvallen används av AIF:s cirka 1100 medlemmar som 
träningsanläggning för fotboll och kastgrenar i friidrott. 
Enligt rådande detaljplan ska i princip hela projektområdet 
vara tillgänglig för idrottsliga aktiviteter och AIF hoppas 
även att området ska kunna utvecklas för sådant i framtiden. 
Till exempel behöver stadens fotbollsklubbar en plan 
som kan utnyttjas för träning och matcher tidigare och 
längre in i säsongen, förslagsvis med konstgräs. Närheten 
till Nolhaga reningsverk skulle här kunna utnyttjas så att 
vatten från verket kan ledas in och värma planen under 
de kalla årstiderna. Idag saknas det dock ekonomiska 
medel att utveckla Västra Sörhaga för endast idrottsliga 
aktiviteter. Enligt Lennart Carlsson, ordförande i AIF, 
så är bevarandet av den befintliga fotbollsplanen i Västra 
Sörhaga helt avgörande för hur ungdomsverksamheten ska 
bedrivas. Framför allt är det viktigt att behålla kopplingen 
till senioravdelningen på Mjörnvallen, som idag används till 

Om nya bostäder ska byggas på den yta som 
idag används för idrott behöver det kompenseras 
med nya träningsanläggningar. Eftersom bostads-
koncentrationen ökar i stadens sydvästra delar är 
det rimligt att behålla de fritidsaktiviteter som finns i 
områdets närhet, antingen i Västra Sörhaga eller i 
dess närområde.  

För att Lövekulle ska upplevas som ett samman-
hängande strövområde med Nolhaga så måste den 
nya bebyggelsen närma sig Mjörnstranden varsamt. 
Det är viktigt att tillgången till badplatsen bibehålls 
för alla stadens invånare och att badgäster upplever 
att stranden som en plats skild från bostadsområdet. 
Friluftsbadplats är allmänna och bör därför skyddas 
ifrån känslan av inofficiellt ägande som byggnader kan 
ge sitt omland.

Det finns redan ett behov av nya båtplatser idag, 
och kan förväntas att stiga i takt med att stadens 
befolkning ökar. Det är därför läge att vid planering 
av Mjörnsstranden även lyfta in frågan om framtida 
båtplatser.   

FOTNOTER
1 Riksidrottsförbundet (2003)
2 Carlsson, Leif. Ordförande i Alingsås IF. 
Telefonsamtal 2005-12-19
3 Alingsås IF (1991) Samrådsredogörelse. 
Ändring och utvidgning av detaljplanen för 
Alingsås. Mjörnvallen mm. 
4 Leif Svensson, Alingsås Segelsällskap. 
Telefonsamtal 2005-12-19 
5 Mjörns Motorbåtssällskap. 
Telefonsamtal 2005-12-19
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sin fulla kapacitet. Försök har gjorts att driva senior- och 
junioravdelningar på olika platser i Alingsås men det har 
medfört att kontakten mellan dem har försämrats, något 
som är förödande för en idrottsförening. Carlsson påpekar 
även hur viktigt det är att idrottsaktiviteter finns tillgängliga 
i närheten av där man bor. Han tror därför att anläggningen 
i Västra Sörhaga kommer att betyda mycket för ungdomars 

val av fritidsaktiviteter i Alingsås sydvästra delar, inte minst 
för de som växer upp i den nya stadsdelen Stadsskogen 
alldeles söder om området.2  

Förutom markanspråken i Västra Sörhaga kan andra 
konflikter uppstå mellan boende och idrottsutövande. 
I samband med större matcher och idrottshändelser på 
Mjörnvallen finns behov av parkeringsplatser, dessutom 
kan högtalarljud störa. Speakerljud används dock endast 
vid större idrottstävlingar, kanske fem gånger per år och 
högtalarna är riktade mot Mjörnstranden.3

BÅTLIV Mjörn är en stor sjö och så är även intresset för 
segel- och motorbåtar i Alingsås. Kring Västra Sörhaga 
finns tre föreningar som nyttjar sjön och Säveån; Alingsås 
Segelsällskap, Mjörns Motorbåtssällskap och Mjörns Ång-
båtsförening.    

Alingsås segelsällskap har cirka 280 medlemmar och har 
sin bas i Alfhem, strax sydväst om projektområdet. De har 
tillräckligt med bryggplatser i dagens läge men med den nya 
stadsdelen Stadsskogen så hoppas man på ett ökat intresse. 
I dagsläget har man inga problem med bilparkeringar eller 
båtuppställningsplatser.4 

Mjörns Motorbåtssällskap har cirka 700 medlemmar och har 
sin hemvist ”Varvet” i Västra Sörhaga bredvid Idrottsplatsen. 

Deras bryggplatser ligger längs med Säveån där det idag är 
fullbelagt. Man har behov av omkring 120 nya båtplatser. 
En eventuell lösning skulle kunna vara att samarbeta med 
Alingsås segelsällskap vid Alfhem. I dagsläget har man inga 
problem med bilparkeringar eller båtuppställningsplatser.5

Mjörns Ångbåtsförening bedriver sin verksamhet på 

”Ångbåtsvarvet”, varifrån turer utgår ifrån mot Mjörn och 
där finns även ett litet kulturtekniskt centrum med bland 
annat tändkulemotorer. 

Västra Sörhagas identitet är idag förknippat med rekreation och friluftsliv. Det är av stor betydelse att förstå 

befintliga aktiviters anspråk och behov så att en eventuell komplettering av bostäder kan ske i samverkan med dessa. 
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Sörhaga har en utpräglad karaktär av en trädgårdsstad, en 
måttlig täthet, låga hus med trädgårdar och traditionella 
gator.1 De främsta kännetecknen i Sörhaga är framför allt 
områdets lummighet och husens samstämmiga utformning 
och storlek. Husen är byggda under samma tidsepok, 1910-
1920-tal, med två till två och en halv våningar, med branta 
eller brutna tak. Avståndet mellan hus och gata är lika långt 
på alla tomter och skiljs åt genom häckar. Gatorna är lätt 
svängda, ofta kantade med lövträd och dessutom ibland 
med en gräsremsa mellan gata och trottoar. Sörhaga har 
också naturliga avgränsningar med Nolhagaparken i norr, 
centrumbebyggelse i öster och Västra stambanan i söder. Det 
är bara åt väster gränsen blir diffus. Den sammanhängande 
karaktären bryts nämligen upp något när bebyggelsen 
närmar sig Västra Sörhaga. Våningsantalet är fortfarande 
lågt, men husens placering på tomten och storlek varierar. 
Bebyggelsen är mer individuell i sin utformning och ger 
ett mer splittrat intryck. Det förstärks genom att flera 
verksamhetsbyggnader finns i omgivningen. Här finns 
motor- och ångbåtssällskapets byggnader och naturligtvis 
Mjörnvallen som en unik solid. 

En landskapsanalys över Västra Sörhaga har gjorts 
av Scandiaconsult Väst AB. Deras utvärdering kan 
sammanfattas med nyckelorden; öppet, storskaligt, kontakt 
med vatten och lättillgängligt. De framhäver även den 
starka vind som speciellt under sommarhalvåret blåser in 
från väst och sydväst. Området saknar distinkta landmärken, 
Scandiaconsult nämner dock segelbåtshamnens kran.2 

Karaktär och landskapsbild

Namnet Västra Sörhaga antyder att området utgör en förlängning av stadsdelen Sörhaga. Det är logiskt så vida att ny bebyggelse mer eller mindre kommer 

att hänga samman med den befintliga. En annan vinkel uppstår om man ser till den aktuella detaljplanen där Västra Sörhaga ingår som en del av Mjörnvallen. 

Den befintliga stadsdelen Sörhaga och området inom detaljplanen för Mjörnvallen har två olika karaktärer, en är enhetlig medan den andra är mer egenartad.

FOTNOTER
1 Rådberg, Johan (1994) s.113
2 Scandiaconsult Väst AB (1990) 

Sörhaga har en sammanhängande karaktär längs med 
Viktoriagatan. När den övergår till Lövekullevägen får 
byggnader en mer individuell, nästan lantlig, karaktär. 
Det innebär att det inte finns en självklar anledning 
att förlänga trädgårdsstaden i sin helhet. En annan 
aspekt är att Sörhaga, som ofta i den traditionella 
trädgårdsstaden, bygger på enskilt ägda tomter 
medan större delen av Västra Sörhaga är tillgänglig 
för allmänheten. Förmodligen är chansen större att 
en exploatering av Västra Sörhaga blir accepterad 
av alingsåsborna om den offentliga tillgängligheten 

behålls på bekostnad av privata småtomter. En fortsatt 
koppling bör därför vila på de länkar som skär igenom 
och förbi Sörhaga, längs med gator och stråk, istället 
för att ta fasta på de särpräglande utformningarna på 
hus och tomter. Trädgårdsstadens grönskande gator är 
nyckeln, särskilt med tanke på att Västra Sörhaga idag 
kan ses som en del av ett större grönområde.

Landskapet i Västra Sörhaga har i huvudsak två olika 
karaktärer. I den östra delen av området finns ett antal 
trädrader i nord-sydlig riktning som delar upp marken 

i små enheter, möjligen äldre skiften. Linjerna bryts 
av banvallen i söder och bebyggelse i norr. Om man 
rör sig från öster till väster blir dessa avgränsade rum 
stegvis större och övergår till att sist till ett vidsträckt 
öppet landskap ner mot sjön Mjörn. Sjön är dock inte en 
del av det stora rummet, då den avgränsas visuellt och 
fysiskt genom växtlighet och körbana. Landskapsbilden 
skulle också tjäna på ett mer distinkt landmärke än 
segelbåtshamnens kran som undgår de flesta som inte 
är teknik- eller segelbåtsfantaster.

Sörhaga Västra Sörhaga

Husens placering i Sörhaga Husens placering i Västra Sörhaga

Sektion A-A
Husens lokalisering mot gatan i Sörhaga

A

A

B

B

Sektion B-B
 Husens lokalisering mot gatan i Västra Sörhaga


