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Solstudie

Den valda tidpunkten för solstudien är vårdagjämning under tidig eftermiddag.

Den cirkulära grönytan, vy från nordost De västliga kvarteren,  vy från nordost

Områdets mitt, vy från nordväst Den östliga delen, vy från sydost
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Översiktsbild

Vy från öster, jämför med bild s.29 
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Hamnen

    Hamnen avslutas med två bastun med utsikt över Mjörn. Här finns plats för både solbad och svalkande 
dopp.
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    I båthamnen finns plats för mer än 100 båtar.      Med utsikt över sjön Mjörn och hamnen kan flankbyggnaden bli en utmärkt utflyktsmålpunkt, 
till exempel restaurang eller café med plats för uteservering. Det sluttande taket kan användas för 

sol och bad, som läktare eller som härlig pulkabacke på vintern.  

C D

Perspektiv A–A

Sektion A–A  Skala 1:400
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Stranden och den cirkulära grönytan

    Den befintliga stranden föreslås att förlängas söderut så att ett sammanhängande rekreationsområde 
skapas tillsammans med grönområdet/fotbollsplanen.
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    Den cirkulära grönytan kan fungera som rekreationsområde för allmänheten och match- och 
träningsplan för organiserad klubbfotboll, eller andra publika verksamheter och evenemang. Den 
markhöjning som behövs för att skydda byggnader mot översvämningar kan fungera som läktare 
eller för solbad.

   Den större flankbyggnaden kan ges flera ändamål, till exempel klubblokal, förskoleverksamhet 

eller café innanför väggarna, och till utomhusservering, läktare och solbadande på utsidan.  

Sektion A–A  Skala 1:400

Perspektiv A–A

C D
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Parkeringsdäck/Växthus

1:400Sektion A–A

B

A

A

Parkeringsdäcket har även en skyddande funktion. Genom sin placering mellan hus och järnväg 
kommer den att dämpa buller och skydda mot en eventuell olycka. Om parkeringsdäcket även plac-
eras på kalkcementpelare kommer vibrationer från järnvägen att dämpas kraftigt och möjliggör även 
att parkeringsdäckens tak kan användas som vistelseyta. Genom att placera till exempelvis planter-

Dagtid kan taken utnyttjas av odlingsintresserade i växthus och lotter  

ingar och växthus utnyttjar man annonsläget mot järnvägen för att marknadsföra Västra Sörhaga 
och Alingsås. Evenemanget Lights in Alingsås är redan väletablerat och kan förstärkas ytterliggare 
genom ljussättning av växthusen.  Med det oskuggade läget med sol från morgon till kväll så passar 
växthusen utmärkt till att förses med solceller.    

De profilskapande upplysta växthusen skapar en glödande effekt mot tågresenärer 

Grund på kalkcementpelare

B B
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Oasen

A
A

Sektion A–A   Skala 1:250

Sektion B–B   Skala 1:400

B B

C

D

Bäcken hjälper till att ta hand om dagvattnet Vy från balkong – fyra vägar möts i en grönskande oas C D

Vid platsbildningen i områdets centrala del möts de föreslagna gång- cykelstråken mellan Lövekulle 
– stadskärnan och Stadsskogen – Nolhaga (och stadskärnan). Här rinner även en bäck. Därför 
förefaller det naturligt att utveckla området där dessa möts till en mötesplats och där möjliggöra 
funktioner som inte är beroende av bil, som tvärtom är beroende av en avsaknad av trafik. Det skulle 

till exempel kunna vara barn som tar med sig sina leksaker till bäcken eller att öva på de senaste 
tricken med sina inlines eller skateboards. Det blir också en naturlig träffpunkt för boende mellan 
kvarteren och en lämplig plats för information.   

VÄSTRA SÖRHAGA   planförslag



58

Illustration: hamnen
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Illustration: planen
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Länkar för fotgängare 
och cyklister

VÄSTRA SÖRHAGA   planförslag

Planförslagets länkar inom Västra Sörhaga och till omgivande stadsdelar

Befintlig väg - 
genomfartstrafik

Ny väg - genom-
fartstrafik

Gårdsgator

För den enskilda ägaren är bilen ett fantastiskt verktyg för bekväm framkomlighet. Att äga 
en bil är därför en genhet i sig. Det innebär ett mindre behov av korta länkar. I planförslaget 
går huvudlänkarna i väst-östlig riktning därför att det är där målpunkterna finns på ett långt 
avstånd; Lövekulle och centrum. I nord-sydlig riktning är det dock mycket svårare att ta sig fram 
med bil. Men här är det också närmare till målpunkterna Mjörnstranden och Nolhagaparken. 
Det går utmärkt att cykla eller att gå. Samma idé gäller inom Västra Sörhaga. Det ska inte vara 
självklart att gena från södra till norra delen med bil.

För fotgängare och cyklister har genhet prioriterats, men det ska även vara möjligt att ta en 
längre väg med trevligare miljö. I planförslaget finns flera nya länkar över barriärer i landskapet. 
Två nya gång- och cykeltunnlar under järnvägen som länkar till Stadsskogen. En ny bro över 
Säveån föreslås till Nolhaga park. 

Länkar för bilister

Befintlig gång- 
och cykelväg

Ny gång- 
och cykelväg

A

A Perspektiv
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1. Avvikning (deflection)
Vinkel till objekt i vår väg, i detta fall träd och framförvarande 
hus, antyder att något händer till höger.

3. Inhägnad (enclosure)
Vägen stannar upp och breder ut sig till en omgärdad plats

2. Förväntan (anticipation)
När vi svängt upp på vägen blockerar träd synfältet en bit 
framför och tyder på att någon sorts platsbildning.

4. Här och där (here and there)
Fasaderna bildar en port och vi kan skymta ytterliggare ett rum 
bortom den.

5. Variation (flunctuation)
Rummets väggar delas in av byggnader i varierande volymer och 
vi rör oss från smalt utrymme till ett bredare, och till sist smalt 
igen.

6. Avslutning (closure)
En tvärliggande byggnad bryter vår väg och ger känslan av att 
stiga in i ett nytt rum.

7: Oändlighet (infinity)
Vägen försvinner ut i intet och byggnaderna ramar in himlen

8. Panorama (grandiose vista)
Till slut befinner vi oss på en liten markhöjning och blickar ut 
över en öppen yta och sjön Mjörn.

Vandring längs med mittenvägen med Gordon Cullen 

Vägen tvärs genom Västra Sörhaga i väst-östlig riktning är den 
genaste vägen mellan Sörhaga och Lövekulle för en fotgängare, 
men kanske inte den mest naturliga. Det finns dock ett ytterligare 
skäl till varför den vägen är att föredra, åtminstone enligt Gordon 
Cullen. I “� e Concise Townscape” skriver han:”To walk from 
one end of the plan to another, at a uniform pace, will provide 
a sequence of revelations”.1  Definierande ord är hämtade från 
samma bok.

1

2
345678
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FOTNOTER
1Cullen, Gordon (1971) s.17
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Strandskydd:
Nya byggnader samt en båthamn föreslås 
på skyddat område, men på den södra 
delen av projektområdet där den ansluter 
till  redan upphävt strandskydd. I övrigt 
stärks tillgängligheten till stränderna för 
bad och friluftsliv. 

Planförslagets förhållande till förutsättningar, ställningstaganden och riktlinjer

Geologi
I Västra Sörhaga finns två zoner som är 
särskilt känsliga för belastning. I förslaget 
hamnar den ena i ett grönområde, den andra 
berörs delvis med en kaj. För att undvika 
fuktskador i samband med återkommande 
översvämningar fylls marken upp till säker 
marknivå där det behövs. All bebyggelse 
måste pålas.

Elektromagnetism:
Ingen bostadsbebyggelse planeras inom 
Alingsås kommuns skyddsavstånd från 
kraftledningar. 

Nolhagas reningsverk
En liten del av den planerade bebyggelsen 
är inom de 300 meter där länsstyrelsen 
tidigare bedömt det som olämpligt för 
nya bostäder. Förslager hänvisar till 
regeringsbeslut angående reningsverk i 
Ulricehamn. Det finns en risk att boende 
kommer att besväras måttligt av lukt från 
reningsverket.

Västra stambanan: 
Ingen bebyggelse avsett för boende eller 
verksamheter föreslås närmare järnvägen 
än 40 meter, vilket är den gräns där inga 
bostäder får uppföras enligt detaljplanen 
för Sörhaga. Mellan bostadsbebyggelse 
och järnväg föreslås dubbla buller-
dämpande åtgärder; traditionella samt 
tvärgående parkeringsdäck i två våningar.  
Tillsammans ska de dämpa så bra att 
balkonger behöver glasas in eller att 
nattsömnen påverkas. Parkeringsdäcken 
föreslås att byggas på kalkcementpelare 
som dämpar vibrationer från järnvägen. 
Parkeringsdäcken tjänar även som skydd 
för boende mot en eventuell olycka.

Fordonstrafik
Någon tunnel under järnvägen för fordon 
föreslås inte planen. Kopplingen med 
fordon från Stadsskogen till stadens 
centrala delar får istället använda sig 
av planerade och befintliga planskilda 
korsningar ungefär en halv kilometer bort. 
Anledningen är att trafikökningen genom 
Sörhagas huvudled Viktoriagatan skulle 
upplevas som betydligt mer störande med 
passerande bilar från både Stadsskogen 
och Västra Sörhaga. 

Målpunkter
Grönytan söder om Mjörnvallen är stor 
nog att inrymma en träningsplan av 
internationella mått. AIF borde kunna 
dela planen med andra fritidsaktiviteter 
som spontana bollspel, som till exempelvis 
görs i Himmelstalund, Norrköping. 
     En ny hamn föreslås med potential att 
fylla det behov av cirka 120 båtplatser som 
finns idag, framför allt för motorbåtar. 
Förslaget innehåller även plats för 
lokaler som till exempel kunde tjäna som 
gemensamma klubbverksamheter för 
segel- och motorbåtsföreningarna. 
     Friluftslivet får möjlighet att utvecklas 
längs med Mjörnstranden när stranden 
förlängs.

Grönstruktur
Grundläggande för planförslaget är grön-
strukturens sammanhängande form. 
Kontinuerliga länkar av grönska passerar 
i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. 
Grönområdet från Lövekulle till Nolhaga 
är obruten och dessutom upplevelsemässig 
förbättrad för fotgängare och cyklister i 
och med att bilvägen tagits bort. 

Ny vägVäg som föreslås att tas bort

Träningsplan

Strand

Hamn
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Västra Sörhaga i Göteborgsregionen
Genom att utnyttja Västra Sörhagas 
annonsyta mot järnvägen kan området 
användas till city branding. Förslagets idé 
är att låta byggnader som hindrar bullret 
från tågen vara stadens reklamplats mot 
densamma. Alingsås har redan profilerat 
sig tydligt i ”Lights in Alingsås”. Det 
kan nyttjas genom att till exempelvis 
parkeringsdäckens tak innehålla upplysta 
växthus. 

Västra Sörhaga i Alingsås
Genom att lägga till en båthamn och att 
utveckla stranden så växer staden in i sjön 
Mjörn. Förslaget föreslår att bebyggelsen 
närmast sjön ska vara av publik karaktär, 
som caféer, restauranger och båthamn för 
att behålla en känslan av offentlighet.  

Västra Sörhagas närområde
Grönskan, det förenade elementet mellan 
Västra Sörhagas omgivande stadsdelar 
tydliggörs i förslaget. Bäcken som förbinder 
Sörhaga med Stadsskogen lyfts fram. 
Grönska letar sig in i Västra Sörhaga från 
alla vädersträck och knyts på alla platser 
där det är möjligt. Länkar för gående och 
cyklister har prioriterats genom området 
för att förbinda kringliggande stadsdelar.

Västra Sörhaga
Alingsås identitet som den lugna trygga 
staden bygger bland annat på byggnader 
i en mindre skala och tillit mellan 
människor. Den planerade bebyggelsen är 
därför samlade kring mindre ”grannskap” 
eller ”kvarter”. Varje sådant ”grannskap” 
har särskilda noder där offentlig mark 
mjukt och stegvis övergår till privat, för att 
alla ska känna sig välkomna att använda 
sig av området.     

En levande stadsdel
Kontentan i denna del är att byggnaders 
utformning påverkar hur det offentliga 
livet levs utanför husen. Planförslaget har 
tagit fasta på detta genom att dela in husen 
i mindre enheter, i grannskapsområden, 
och att hålla nere våningsantalet till fem. 
Tydliga siktlinjer passerar området i väst-
östlig och nord-sydlig inriktning.  
  Förslaget innehåller två renodlade 
byggnader för verksamheter, men det finns 
inga hinder att vilken fastighet som helst, 
helt eller delvis, får en annan användning 
än till bostäder.

En integrerad stadsdel
Planförslaget innehåller nya målpunkter 
för alla alingsåsare inom Västra Sörhaga. 
Stranden utökas och ett nytt grönområde 
föreslås i anslutning till detta. Nya lokaler 
finns i förslaget i de punkter som kan 
förväntas bli mest besökta, varav en 
kan tänkas bli ny restaurang och café i  
anslutning till en båthamn. Länkar till 
omgivande stadsdelar förslås passera 
genom Västra Sörhaga och inte förbi. 
Antalet kopplingar till omgivande stads-
delar har även ökat.

En välkomnande stadsdel
Planförslagets idé baseras på en indelning 
av marken i offentliga, halvoffentliga 
och halvprivata områden. Inga privata 
tomter föreslås. Området är öppet för 
alla, känslomässiga hinder avgör för var 
man känner att man kan vistas, inte 
fysiska barriärer. Passager och platser 
i projektområdet har föreslagits som 
allmän platsmark för att betona att alla är 
välkomna. Till och med taken på de mer 
publika byggnaderna är tillgängliga att 
nyttja för allmänheten.
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