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VÄSTRA SÖRHAGA    konception

I december 2001 anordnade Alingsås kommun, 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och dåvarande SAR-Väst 
en debattkväll tillsammans med alingsåsarna. Diskussionen 
gällde Alingsås möjligheter att bygga ut staden på strandnära 
områden och som exempel användes Västra Sörhaga. Enligt 
Hans Nerstu, planchef i Alingsås kommun, som deltog i 
debatten var åsikterna bland de samlade delade i två lika 
stora läger; de som var för en utbyggnad och de som var 
emot. Från Hans Nerstus anteckningar från mötet är det 
slående hur synsättet skiljer sig från de båda grupperna.  De 
som var positiva till att bygga strandnära framhävde i första 
hand stadens attraktivitet, möjligheten att röra sig i staden 
mellan stadens sjöar och locka till sig nya invånare. De som 
var emot betonade framförallt tillgången till grönområdet 
och bebyggelsen som ett hot mot denna. Dessa korta 
kommentarer sammanfattar den grundläggande frågan: 
under vilka villkor förtätning ska ske i staden.  

Utan att ha varit närvarande, så är mitt intryck från mötet 
2001 att båda sidor representerar varandras motpoler, med 
totalt motstridiga intressen. För mitt examensarbete är 
min utgångspunkt att intressena inte är oförenliga. Inte 
heller behöver ordspråket: ”i en bra kompromiss är ingen 
nöjd” vara sant. Tvärtom, en kompromiss kan bestå av flera 
faktorer som kompletterar varandra. 

Inledning

I december 2001 anordnade Alingsås kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

och SAR-Väst en debattkväll tillsammans med alingsåsarna.
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Västra Sörhaga i Göteborgsregionen
För tågresenärer från Göteborg på Västra stambanan så blir 
Västra Sörhaga den första kontakten med Alingsås. Här 
finns därför en möjlighet att marknadsföra Alingsås utåt, 
något som kommunen är medveten om då Alingsås lan-
seras via reklamskyltar uppsatta mot järnvägen. En bebyg-
gelse i Västra Sörhaga skulle därför bli något mer än ett nytt 
bostadsområde, den kommer även att förmedla den bild 
Alingsås vill visa mot omvärlden. 

Alingsås värnar om sin identitet som den lugna trygga 
trästaden. Samtidigt är kommunens målsättning att kunna 
erbjuda ett spännande och varierat bostadsutbud och öka 
sitt invånarantal, framför allt i tätorten. Västra Sörhaga har 
stor potential att bli en del av den visionen, men då krävs 
mod att ta avsteg från Alingsås homogena stadsbild. Ett 
spännande varierat bostadsutbud som ger underlag för en 
ökad befolkning i Västra Sörhaga skulle kunna betyda en 
mer tät exploatering med en design där områdets attrak-
tiva läge mot sjön Mjörn utnyttjas. Utformningens grund 
bör dock vila på Alingsås identitet som den lugna trygga 
staden.  

Utgångspunkter inför utformning

Ett relevant koncept måste stå i relation till olika ställningstaganden. Avgörande aspekter för varje ställningstagande befinner sig på olika nivåer, 

beroende vilken synsätt som är mest betydelsefull för varje aktuellt tillfälle. Därför kan ett koncept inte bygga enbart på platsens förutsättningar, även 

sambandet till omvärlden måste ingå.  

Västra Sörhaga i Alingsås   
Västra Sörhaga ingår som en del av ett större grönområde 
som sträcker sig igenom staden längs med Säveån, men 
området kan också ses som den felande länken i en sam-
manhållen stadsbebyggelse mellan sjöarna Gerdsken och 
Mjörn. Här möts två av stadens viktiga strukturer i en kon-
flikt om markens användning.

En bebyggelse i Västra Sörhaga kommer även att bli den 
sammanbyggda tätortens avslut mot väster i vår tid. Bebyg-
gelsens form kommer att avgöra hur pass suddig eller ty-
dlig gränsen blir mot Mjörn. En förlängning av Sörhagas 
villa- och trädgårdsstadskaraktär kommer att utgöra en mer 
otydlig och mjuk övergång från landskap till stad än en mer 
stadslik karaktär med högre och tätare bebyggelse. Att låta 
hus nå fram till Mjörn är att signalera att sjön också är en 
del av staden. Sambandet mellan Mjörnstrandens bad och 
idrottsplats och tätorten förstärks om bebyggelsen kommer 
närmare.   

Västra Sörhaga är viktig för hela Alingsås. Som tätortens 
gräns mot periferin bör området ha en tydlig karaktär av en 
central bebyggelse och vara sammanvävd av stadens grön- 
och bebyggelsestruktur.

Göteborg

Lerum

Alingsås
Västra Sörhaga

Västra Sörhaga i förhållande till Göteborg
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Befintlig bebyggelse

Planerad bebyggelse

Västra Sörhaga

Önskvärd sammanhängande 
bebyggelsestruktur

Önskvärd sammanhängande 
grönstruktur

Konflikter med sammanghängande strukturer i Alingsås
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Västra Sörhagas närområde
Västra Sörhagas närområde tillhör en av Alingsås mest 
spännande och karaktärsgivande del. Här finns stadens 
mest använda grönområde, Nolhaga park, den kulturhisto-
riskt intressanta idrottsarenan, Mjörnvallen, och stadsdelen 
Sörhaga med sin tidstypiska 1910-1920-tals bebyggelse. 
Men här byggs även snart den nya stadsdelen Stadsskogen, 
Alingsås största expansionsområde. 

Västra Sörhagas omgivande områden har en och samma 
nämnare, från trådgårdsstadens Sörhaga, naturområ-
det i Nolhaga - Lövekulle samt det planerade stadsdelen 
Stadsskogen: vikten av gröna elementen som karaktärs-
drag. Därför är det naturligt att de elementen utgör den 
länk som kopplar samman Västra Sörhaga med omgivande 
stadsdelar.

Västra Sörhaga
Marken mellan Mjörn och Sörhaga används i huvudsak av 
ett fåtal hus, outnyttjad ängsmark och fotbollsplaner. Om-
rådet är till största del offentligt även om det inte nyttjas ens 
i närhet av sin potential. Inte heller naturens fördelar har 
tagits till vara, bäcken som rinner igenom Västra Sörhaga 
från Stadsskogen har gjorts till ett dike som kulverteras in-
nan den flyter ut i Säveån.   

Den nya stadsdelen bör ha sin bärande tanke i Alingsås 
identitet som den lugna trygga staden. Vad som är gener-
ellt utmärkande för en småstads karaktär är framför allt att 
den utgår från människans anspråk och skala. Här bygger 
tillvaron på lokalkännedom och tillit. Därför bör stadsdel-
ens storlek och utformning utgå ifrån grannskapstankens 
format där sociala kontakter odlas mellan grannar, men där 
det också är naturligt att tilltala främlingar. En känsla av 
trygghet är viktigt, både från brott och från farlig trafik. 
I en sådan atmosfär är det lätt att ta del av livet utanför 
hemmet och därmed skapa en levande stadsdel. Ny be-
byggelse bör även uppföras i samspel med den bakgrund 
av offentlighet och aktivitet som präglar Västra Sörhaga. 
Det innebär att stadsdelen Västra Sörhaga inte enbart tas i 
anspråk av de som flyttar in utan välkomnar alla att utnyttja 
området. För att det ska lyckas måste Västra Sörhaga vara 
väl integrerat med kringliggande områden.

Nolhaga

Sörhaga

Mjörn

Lövekulle
Stadsskogen

Västra Sörhaga i förhållande till omgivande områden

Västra Sörhaga, sedd från öster

Mjörn

Stadsskogen

Nolhaga

Sörhaga

Lövekulle
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FOTNOTER
1 Gehl, Jan (2001) 
2 Gehl, Jan (2001) 

En levande stadsdel
”Människor är människors glädje” säger ett citat ur den is-
ländska sagan Hávamál. En levande stadsdel är just om-
råden som används av människor och som i sin tur skapar 
händelser och aktiviteter, och därför också en känsla av 
trygghet och gemenskap.   

En stadsdels utformning påverkar hur och i vilken om-
fattning den används av boende och passerande. Den danske 
arkitekten Jan Gehl har i sin bok ”Life between Buildings” 
tagit upp ett antal normer för hur byggnaders utformn-
ing påverkar det offentliga livet runt omkring. Enligt Gehl 
kommer andelen utomhusaktiviteter i ett område bli färre 
om byggnader är placerade med stort avstånd mellan sig 
och entréer vända ifrån varandra. Sådana områden kan vara 
till exempel de med storskaliga hyreshus eller traditionella 
villaområden eftersom dessa brukar ha överdimensionella 
öppna ytor och stora trottoarer. De offentliga ytorna bör 
istället vara någorlunda kompakta och avstånden för fot-
gängare korta. Ett exempel på detta är byggnader runt ett 
öppet torg. Likaså skapar långa fasader med få entréer min-
dre chans för aktiviteter i området än om fasaderna är mer 
uppbrutna och har många entréer. 

Byggnaders höjd påverkar även de boendes delaktighet i 
vad som sker i området. Höjdskillnader skapar en distans 
mellan människor och händelser, även om kopplingar som 
balkonger och trappor hjälper till att sammanföra dessa. 
Gehl rekommenderar en gräns på fem vångars höjd därför 
att boende högre upp än så förlorar all meningsfull kontakt 
med händelser vid markplanet.

Siktlinjer har en stor betydelse för om ett område används 
av de boende och även av människor som passerar. Därför 
bör byggnaders höjd och placering anpassas efter att ge en 
bra översikt in i och över området och på så vis skapa möj-
ligheter för möten och händelser. 

En integrerad stadsdel 
En plats identitet bygger inte bara på de boendes relation till 
den utan även de som kommer från andra delar av staden 
som använder området sätter sin prägel. En stadsdel som 
möjliggör många möten med boende och besökande har 
goda förutsättningar att bli en integrerad stadsdel. 

Riktlinjer för utformning

Utformningen i Västra Sörhaga grundar sig på de utgångspunkter som angavs i föregående kapitel. 

Som hjälp för att bryta ner idéer till konkreta riktlinjer har Gehls bok ”Life between Buildings” använts. 

 

Fysiska element som medför ökad integration med kring-
liggande stadsdelar är målpunkter i området, till exempel 
affärer, verksamheter, fotbollsplaner, eller kopplingar till 
målpunkter i andra stadsdelar genom området, som stråk, 
gator och vägar. När det gäller trafiken på gator och vägar 
spelar hastigheten en stor roll. En hög frekvens av bilar i en 
hög hastighet kan verka separerande och avskärmande, men 
biltrafik kan även föra med sig aktiviteter och händelser, om 
bilisten går med på att avsäga sig sin förtur i hierarkin.

Kring Västra Sörhaga finns ett flertal målpunkter, till exem-
pel badplatsen, Mjörnvallen och båtföreningarna. Delar av 
området fungerar även som stråk för flanörer och som ge-
nomfart för biltrafik. Därför bör rörelser inom och genom 
Västra Sörhaga underlättas för både boende och passerande. 
En ny länk mellan Stadsskogen och Nolhaga, samt någon 
aktivitet som kompletterar de befintliga skulle ge området 
en ännu större chans till integration.

En välkomnande stadsdel
Att en stadsdel är väl integrerad med sina grannområden 
betyder inte automatiskt att området bjuder in utomstående. 

Hur gränslinjen är utformad och upplevs är avgörande för 
hur pass välkomnande stadsdelen är. 

I ”Life between buildings” nämner Jan Gehl att ett område 
kan uppfattas som inbjudande eller avvisande. Hur vi tol-
kar det beror enligt Gehl på hur det offentliga utrymmet 
förhåller sig till det privata. I situationer där gränserna är 
skarpa och tydliga, som till exempel privata hus med of-
fentliga gator utanför porten, gör det svårt för de boende 
att ta steget ut och göra anspråk på miljön utanför. Flexibla 
gränser däremot, som varken är helt privata eller offentliga, 
fungerar ofta som länkar som gör det möjligt för de boende 
att röra sig in och ut.2 

Västra Sörhaga är traditionellt ett offentligt område. Plac-
eringen av ny bebyggelse bör utformas så att det öppnar 
upp för utomstående så att det är möjligt att röra sig och 
vistas inom området, men att behålla känslan av avskildhet 
för de boende. De boende bör också känna att de kan ta 
marken utanför husen i anspråk utan att hela området hä-
gnas in och privatiseras. Detta är möjligt genom att dela in 
områden i privata, halvprivata och offentliga delar. 

Alingsås stadskärna 

VÄSTRA SÖRHAGA    konception
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Platsspecifik potential

Hitintills har konceptets stomme byggts på visioner, tankar och idéer som brutits ner till mer gripbara riktlinjer. 

Även området Västra Sörhaga äger viktiga element med potential att utvecklas och förbättras.

Målpunkter
Målpunkter skapar liv och aktivitet till området och hjälper 
därmed till att skapa en integrerad stadsdel. Verksamheter 
ges en större chans att interagera om dessa har kontakt 
med varandra. 

I Västra Sörhaga hänger badplatsen, fotbolls, motor- och 
ångbåtsföreningarna samman medan segelsällskapet bildar 
en egen enhet. Ett kontinuerligt samband kan skapas 
genom att skapa en ny aktivitet mellan dessa.

Stråk och knutpunkter
Var länkar skapas betyder mycket för användningen i 
området. Särskilt där flera länkar möts skapas möjligheter 
för verksamhet och interaktion. 

En ny tunnel under banvallen är planerad av Alingsås 
stadsbyggnadskontor och den utgör grunden för framtida 
rörelser genom området. Genomfartstrafiken dominerar nu 
över strandområdet. Chanserna att Mjörn ska bli en del av 
Västra Sörhaga ökar om fordon väljer en annan väg. Logiskt 
borde marken närmast banvallen utnyttjas till biltrafik.

Mjörns Ångbåts-
förening

Mjörns motorbåts-
förening

MjörnvallenBadplatsen
“Playa Mjörn”

Fotbollsplaner

Alingsås Segelsällskap

Befintliga målpunkter

Potentiella målpunkter

Potentiell länk

Befintlig länk

Befintliga stråk

Potentiella stråk

Potentiell ny bilväg

Potentiella nya knut-
punkter

Närmsta linjen mellan Nolhaga och 
Stadsskogen

Närmsta gångvägen mellan Lövekulle 
och Sörhaga

Närmsta gångvägen mellan Stadssko-
gen och Mjörnvallen
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Rum och linjer
Området kan ges en bättre balans om storleken på 
rumsligheterna i landskapet får en mer liknande storlek 
och binds samman i en linje istället för att delas av flera 
tvärställda. Den bäck som nu är gömd i ett dike har potential 
att bli en framträdande linje i landskapet och sjön Mjörn 
bör visuellt och känslomässigt tas in i området

Gröna länkar
Grönstrukturen är den sammanhängande länken mellan 
Västra Sörhagas omgivande områden; Nolhaga, Mjörn, 
Lövekulle, Stadsskogen och Sörhaga. 

Tanken är att den ska leta sig in i Västra Sörhaga där det är 
som mest naturligt och mötas för att bilda en enhet.

Närmsta kontakt med Nolhaga park

Mjörnstranden

Mjörn

Lövekulle

Sörhaga

Stadsskogen

Potentiella fysiska 

gröna länkar

Potentiella visuella 

gröna länkar

Tydliga befintliga 

rum  i landskapet

Potentiella rum och 

linjer i landskapet
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Storlek
Till ytan är Västra Sörhaga cirka 11, 5 ha (A). På nästan 
lika stora yta får större delen av Alingsås stadskärna plats 
(B), med cirka 1250 boende. Det motsvarar även ungefär 
storleken på stadsdelen Västra Noltorp (C), idag cirka 800 
boende. Om man istället förlänger Sörhaga mot väster 

finns det plats för cirka 80 villor (D). Idag bor cirka 300 i 
Sörhaga på lika stor yta.1 

Hur tätt området ska bebyggas vid exploatering beror på 
både platsens och Alingsås förutsättningar. Om Västra 

Västra Sörhaga idag Centrala Alingsås infogat inom projektområdes yta

Sörhaga infogat inom projektområdents ytaStadsdelen Västra Noltorp infogat inom projektområdets yta

A B

C D

Sörhaga ska utgöra en del av underlaget för en eventuell 
ny pendeltågstation är en hög täthet att föredra. Samtidigt 
är platsens utmärkande drag grönska, friluftsliv och 
offentlighet, egenskaper som generellt samverkar bättre 
med en mindre tät bebyggelse.    

FOTNOTER
1 Alingsås kommun (2006) 
Kommuninvånarregistret
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