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Illustrationskarta

Nya bostadshus

Nya lokaler/verksamheter

Grönområden
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Parkeringsdäck
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Illustrationskarta VÄST

Befintlig strand 
förlängs södeut

Ny hamn för segel- och motor-
båtar. Kaj med sittplatser

Café / restaurang 
med utesplats

Bollplan

Lokaler/Bostäder 

Ny väg för genomfartstrafik
Lokaler 
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I Västra Sörhaga har Mjörnstranden störst betydelse för 
alingsåsborna och därför betonas offentligheten i denna 
del av planförslaget. Bostäder har placerats ett steg in i 

2

stadslandskapet, medan mer offentliga verksamheter som 
bad, bollplan, båthamn och lokaler har fått komma närmast 
sjön Mjörn. Bilvägen som gick genom Västra Sörhaga i 

kant med Mjörnstranden har flyttats längs med järnvägen, 
söder om området för att möjliggöra ett sammanhängande 
fritids- och rekreationsområde.

1-2

1-2

1-2

Bastu med badmöjligheter

2-4

2-4

Potentiella platser för parkering och båtuppställning

2-4

2-4
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Illustrationskarta ÖST

Parkering

Befintliga hus

Bäcken 

lyfts fram

Ny gång- och 
cykeltunnel under 

järnvägen

2 - 4

4-5 4-5
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1:2000

Parkeringsdäck och 
bullerskydd

Där Västra Sörhaga möter Sörhaga är bebyggelsen mer 
anpassad till den befintliga i fråga om höjd och storlek. 
Mindre hus planeras i de nordöstliga delarna, medan 

2

2

högre hus tillås längs med järnvägen. De parkeringsdäck 
som placerats längs med järnvägen fungerar även som 
bullerskydd. Två befintliga hus har tagits bort ur planen, 

varav en innehållande verksamhet för båtar.      

Ny gång- och cykel-

bro till Nolhaga

2-4

1-2

2-4

2-4
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Principskiss: Zon A

Högre byggnader åt söder som skapar en fond mot järnvägen som samtidigt ger utsikt mot Säveån och 
Nolhagaparken i norr. Punkthus med stadsvillor och radhus skapar en blandad bebyggelse med gemensamma 
större grönytor.

Principskiss: Zon B
En kvarterstruktur med innergårdar skapar möjligheter till en varierad bebyggelse.

Fördelning av hustyper

I ”Indelning av hustyper” 
redovisades konceptet med in-
delning av fastigheter med talet 5.
Detta ledde fram till moduler 
som representerar en viss hustyp. 
I den föreslagna planen har all 
mark som fördelats till bostäder 
delats in enligt den principen där 
lämplig hustyp väljs efter den 
sammanhängande fasadlängden. 
Resultatet blir en varierande flora 
av stadsvillor, kedjehus, radhus och 
flerbostadshus. 

Förutom fasadlängden har även 
vissa principer fått avgöra val av 
hustyper. Förslaget visar på två olika 
grunder för kvartersindelning, en 
där byggelsen ansluter till Sörhaga 
eller Mjörnstranden, den andra för 
ytan där emellan.   

Zon  BZon  A Zon  A

D

C
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D

C Planförslag med standardmoduler, vy frän väst

Planförslag med standardmoduler, vy från nordost
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Markfördelning

Allmän plats

Kvartersmark

Befintliga fastigheter

Lokaler

Total yta i m2 

(brutto)
Cirka antal 
lägenheter

Cirka antal 
boende

42 000

66 000

6 100

5 500

Punkthus

Flerbostadshus

Stadsradhus

Stadsvilla

6 500

25 000

10 000

7 000

80

300
67

76

1000}523 ≈

Exploateringstal:

}0,5  
1,6 

Bruttoarea /
Projektområde

Bruttoarea /
Kvartersmark

Förslaget delar in projektområdet i all-
män plats och kvartersmark, där att 
allmän plats består av de markområden 
som tidigare motiverats vara av vikt 
för stadens invånare i stort, medan 
kvartersmarken i huvudsak är av be-
tydelse för de boende.

I analysen har vikten av offentlighet 
i Västra Sörhaga motiverats. För att 
betona allas rätt att vistas i området så 
föreslås en större yta som allmän plats. 
Alla vägar som länkar till omgivande 
stadsdelar föreslås vara allmän plats. För 
att knyta Västra Sörhaga som en del av 
staden är det viktigt att dessa länkar 
passerar genom området och inte förbi. 

Fastigheternas indelning i planförslaget 
har begränsats till samma mått som 
byggrätten. All mark mellan bygg-
naderna får regleras via förening, gem-
ensamhetsanläggning eller liknande. 
Avsikten med förslaget är att främja 
grannskap, offentlighet och social 
kontroll, det i sin tur för att möjliggöra 
visionen om en levande, integrerad och 
välkomnande stadsdel. Naturligtvis 
kommer mark tas i anspråk av de 
boende utanför byggrätten, det är också 
önskvärt. Marken närmast fastigheten 
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kommer att präglas av de boende men 
det gemensamma ansvaret och den 
sociala kontrollen hindrar att tomten 
utvidgas med fysiska element. 

Begränsningen av fastigheternas sam- 
manhängande storlek hjälper även att 
möjliggöra en variation av bostadsformer. 
Eftersom tre �ärdedelar av tomterna 
består av stadsradhus och stadsvillor, 
finns det goda förutsättningar till en 
omväxlad bebyggelse i fråga om form 
och gestaltning. Skiftande fasader 
och våningshöjder skapar intressanta 
gaturum och ger hela området karaktären 
av att bestå av individuella, men 
sammanhängande delar. Varianterna får 
begränsas av gestaltningsbestämmelser i 
en detaljplan.  

Förslaget innehåller 380 bostäder 
i flerbostadshus och drygt 140 i 
radhus eller tvåbostadshus i totalt 141 
fastigheter. Om en tre �ärdedelar av 
flerbostadshusen förvaltas av kommunalt 
ägda fastighetsbolag så skulle det 
innebära att området får en jämn 
fördelning mellan antalet hyresgäster 
och antalet innehavare av privata hus 
och bostadsrätter.  

Förslaget ger förutsättningar för att samma plats kan varieras i oändlingt antal olika gestaltninar

Fastighetsgräns

Anspråkstagen yta

Gata

Gårdar

Privat ägande (fastighet) i förhållande till den gemensamma omgivningen
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Sektion B–B    Utsnitt skala 1:1000

Sektion C–C    Utsnitt skala 1:1000

Sektion D–D    Utsnitt skala 1:1000

Sektion A–A    Utsnitt skala 1:1000
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