
 
 
      
      

 
 
 

Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 m.fl. 
(Gustavas plats) 
Ale kommun, Västra Götalands län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
 
ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
 
Kommunstyrelsen uppdrog, 2012-08-14 (KS § 152), till sektor samhällsbyggnad att upprätta detaljplan 
för området med utgångspunkt i SERNEKEs förslag. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett 
attraktivt bostadskvarter med centrumverksamheter i bottenvåningen. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, enligt 5 kap 6§ PBL (plan- och bygglagen, SFS 
2010:900) vilket innebär att den kan antas först efter genomfört samråd och granskning. När en 
detaljplan upprättas eller ändras, skall de som har ett väsentligt intresse av detaljplanen, ges tillfälle till 
samråd. Samråd har ägt rum under tiden 2014-04-11 – 2014-05-16 genom att planhandlingar utsänts 
till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-
04 (SBN §44) att genomföra ett ytterligare samråd för att detaljplanen skulle kunna bedömas enligt 
bullerförordning 2015:216. Samråd har ägt rum under tiden 2016-06-01 – 2016-06-22.  
Därefter har planförslaget omarbetats och justerats och skickats ut för granskning under perioden 
2019-11-22 till 2019-12-13.  
 
INKOMNA YTTRANDEN 

1. Länsstyrelsen   2019-12-17  
2. Trafikverket   2019-12-16  
3. SGI    2019-12-11  
4. Lantmäteriet   2019-11-26  ingen erinran 
5. Försvarsmakten   2019-12-10  
6. Vattenfall   2019-12-02   
7. Skanova   2019-12-02  
8. Göteborgs energi  2019-12-12  
9. Ale el   2019-12-13  
10. Utbildningsnämnden  2019-12-02  
11. Miljö    2019-12-11  
12. Sektor arbete, trygghet och 

omsorg  
2019-12-11  

13. VA-enheten   2019-12-11  
14. Renhållningen   2019-12-12  
15. Näringslivsrådet   2019-12-13  
16. Utvecklingsavdelningen  2019-12-13  
17. Boende, Utby 3:96  2019-12-02  

 

ANTAGANDEHANDLING 
Utökat förfarande 
2020-04-07 
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De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas och kommenteras med kursiv stil 
enligt följande: 

 
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas.  
 
Kommunen behöver bearbeta frågor som rör geoteknik och markföroreningar.  
 
Kommunen bör också tydliggöra sin bedömning om avloppsfrågan samt säkerställa valda åtgärder 
mot vibrationer samt beakta Trafikverkets synpunkter.  
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig. 
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 
Länsstyrelsen befarar däremot att flera frågor som har att göra med hälsa och säkerhet behöver 
bearbetas enligt följande. 
 
Hälsa och säkerhet 
1) Geotekniska frågor 
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2019-12- 11 som bifogas i sin 
helhet. SGI anser att stabilitetsberäkningen måste göras om med korrekt valt värde för porövertrycket 
i markytan.  SGI anser också att följande planbestämmelse på plankartan, ”Avschaktningar i 
anslutning till Starrkärrsvägen och i Starrkärrsvägens slänt får inte göras utan att förstärkningsåtgärder 
vidtas” ska omformuleras. SGI anser att det saknas en tydlig angivelse vad som egentligen avses med 
formuleringen ”i anslutning till Starrkärrsvägen” och hur nära man faktiskt kan schakta utan att 
förstärkningsåtgärder är nödvändiga. Kompletterande stabilitetsberäkningar behövs för att kunna göra 
detta. Vidare behöver möjlig förstärkningsåtgärd visas. SGI önskar att utförandet med cellplast i vägen 
verifieras på något sätt, så att beräkningsförutsättningarna säkerställs. Länsstyrelsen delar alla SGI:s 
synpunkter.  
 
2) Markföroreningar 
Länsstyrelsen anser att kommunen måste bedöma om det finns okända fyllnadsmassor inom 
planområdet. Om fyllnadsmassornas ursprung är okänt eller om massorna misstänks vara förorenade 
anser Länsstyrelsen att dessa måste undersökas för att utreda om de innehåller föroreningar. I 
planbeskrivningen står det att Trafikverket sanerat förorenad mark i samband med utbyggnad av 
Göteborgsvägen. Denna information fanns inte i planbeskrivningen från samrådet. Informationen 
indikerar att även marken inom planområdet kan vara förorenad. Om det påträffas föroreningar ska 
en riskbedömning göras och förslag på åtgärder för att avhjälpa föroreningarna till nivåer som medger 
planlagd markanvändning tas fram. Kostnaderna för åtgärderna ska uppskattas. Alla moment bör 
stämmas av med tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Ale. Om det påträffas föroreningar inom 
planområdet som måste åtgärdas ska en planbestämmelse som reglerar detta införas i plankartan. 
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Synpunkter på granskningshandlingen 
3) Vibrationer 
Av planbeskrivningen och vibrationsutredningen framgår att planområdet är utsatt för vibrationer och 
att det finns risk för vibrationsstörningar över riktvärdet 0,4 mm/s. På sidan 13 i planbeskrivningen 
står det att det bedöms möjligt att bebygga fastigheten enligt aktuellt planförslag under förutsättning 
att en eller flera föreslagna åtgärder genomförs. Vi kan däremot inte se att någon av åtgärderna har 
säkerställts i plankartan. Kommunen behöver säkerställa genomförande av de föreslagna åtgärderna 
genom införande av lämpliga planbestämmelser eller upplysningar på plankartan. 
 
4) Avloppsvatten 
Då kapaciteten i Älvängens och Ryaverkets avloppsreningsverk är begränsad anser länsstyrelsen att 
kommunen bör utreda och kommentera om och hur ytterligare påkoppling på det kommunala nätet 
klaras inom gällande tillstånd.  
 
5) Buller 
Länsstyrelsen konstaterar att 60 dB överskrids (med 1-2 dB) som ekvivalentvärde vid ganska många 
fasader så det krävs både tillämpning av tyst sida och användning av små lägenheter för att uppfylla 
trafikbullerförordningen. I trafikbullerutredningen anges även inglasning av balkong eller 
utanpåliggande glasskiva som metod för vissa fasadytor på höghuset. I planbeskrivningen anges 
smålägenheter alternativt inglasning vilket Länsstyrelsen bedömer är en acceptabel lösning om än inte 
optimal. I plankartan finns en bestämmelse, under rubriken ”Skydd mot störningar” som reglerar 
buller vilket länsstyrelsen anser är bra.  
 
Trafikverkets synpunkter 
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-12-17 som bifogas i sin helhet. Trafikverkets tar upp 
bland annat planförslagets påverkan på Starrkärrsvägen vilken Trafikverket är väghållare för. Vi 
rekommenderar att kommunen och Trafikverket har fortsatt dialog efter granskningstiden.  
 
Försvarsmaktens synpunkter 
Försvarsmakten har lämnat ett yttrande daterat 2019-12-05 i vilket konstateras att de inte har några 
synpunkter om planförslaget.  
 
Lantmäteriets synpunkter 
Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2019-11-26 i vilket konstateras att de inte har några 
synpunkter om planförslaget.  
 
kommentar: 
1) Möte med SGI angående avstämning av inkomna synpunkter genomfördes 2020-04-07. Det geotekniska 
utredningar har reviderats med ett förtydligande avseende portrycksberäkning. Stabilitetsanalyserna har utförts i enlighet 
med Skredkommissionens Rapport 3:95 för detaljerad utredning. Utredningen har alltså inte utförts enligt IEG 
4:2010 men skillnaden i detta fall är inte betydelsefull. Möjligheten till avschaktning av markytan intill vägområdet för 
Starrkärrsvägen är däremot begränsad och måste i förekommande fall detaljprojekteras. Avschaktningar inom området 
är dock inte planerat i nuläget. Planbestämmelse om avschaktning förändras i lydelse.  
 
Starrkärrsvägens uppbyggnad enligt ritning daterad 1985-06-07/1990-03-02 (Ramboll, 2010-12-17) har bekräftats 
av Trafikverket skriftligt i mail samt i foton tagna vid byggnation av vägen skickade till Karin Svensson, Ale kommun 
daterat 2020-01-15.   
 
2) Miljöförvaltning på kommun har inte uppgett att de bedömer att marken i området innehåller okända föroreningar 
och anser generellt att sannolikhet är liten att marken är förorenad. Miljöförvaltningen påtalar dock att om förorenade 
massor påträffas ska det anmälas och hanteras enligt miljöbalken. Planbestämmelse om förorenas mark anses därmed 
inte behövas men text om förorenad mark förtydligas i planbeskrivningen.  
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3) En upplysning om att området är utsatt för vibrationer förs in på plankartan samt att riktvärdet för komfortnivå på 
0,4 mm/s vägd RMS i bostäder inte får överstigas.  
 
4)Älvängens reningsverk har erforderlig kapacitet. Medelbelastningen på reningsverket är ca 5000 personekvivalenter 
(PE). Maxbelastning på reningsverket är ca 9000 PE vilket innebär att det finns god marginal för tillkommande 
avlopp från planområdet. Tillståndet för reningsverket är förnyat.    
 
5) Inga ändringar görs i planbeskrivning eller plankarta gällande buller.  
 
2. Trafikverket 
1) Egenskapsbestämmelser för kvartersmark – Utförande 
”Avschaktningar i anslutning till Starrkärrsvägen och i Starrkärrsvägens slänt får inte göras utan att 
förstärkningsåtgärder vidtas”. Trafikverket kommer inte ge tillstånd för avschaktning i 
Starrkärrsvägens vägområde.  Trafikverket anser därför att planbestämmelsen måste ändras så att 
Trafikverkets vägområde exkluderas innan planen antas av kommunen.  
 
2) Planbestämmelse GATA 
Trafikverket anser att planbestämmelse för GATA ska tas bort från slänten längsmed Starrkärrsvägen 
och i stället ersättas med prickmark samt att Egenskapsbestämmelse för utfartsförbud flyttas till 
Planområdesgräns på platsen. Alternativt rekommenderar Trafikverket att slänten lämnas utanför 
planområdet helt.  
 
3) Geoteknisk utredning 
Trafikverket förutsätter att i det fortsatta plan- och projekteringsarbetet säkerställs att den 
tillkommande bebyggelsen inte medför sättningar, stabilitetsförändringar eller liknande som kan 
komma att påverka de statliga vägarna negativt.  
 
4) Buller 
Trafikverket vill påpeka att för de lägenheter som har en fasad som överskrider 60 dBA ekvivalent 
nivå så är inglasning av balkong ingen godtagbar lösning, inte heller att sätta upp utanpåliggande 
glasskiva. Den enda åtgärden som är godtagbar är att bygga lägenheter som är mindre än 35 m2.  
 
5) Vibrationer 
Trafikverket anser att vibrationsutredningen delvis överskattar beräknade vibrationsstörningar men 
också presenterar vibrationsreducerande åtgärder som inte kommer att fungera. Trafikverket anser att 
planbestämmelse om 0,4 mm/s vägd RMS ska införas i plankartan.  
 
6) Trafik 
Trafikverket bedömer att planbeskrivningen måste kompletteras med ett scenario med minst 3 
trafikrörelser per parkeringsplats per dag. Kommunen bör utefter uppdaterad trafikmängd föra ett 
resonemang hur denna ökning påverkar trafiksituationen på platsen. Trafikverket vill ta del av 
resonemanget innan antagandet.  
 
7) Underhåll 
Ur ett underhållshänseende vill Trafikverket framföra att slåttring och snöröjning av slänt och övrigt 
vägområde fortsatt måste kunna genomföras. Kommunen kan med fördel teckna avtal med 
Trafikverket om underhåll för slänten och övrigt vägområde, för vidare samråd kring denna fråga 
kontaktas Projektledare Underhåll Erika Åkerblom erika.akerblom@trafikverket.se .  
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8) Dagvattenhantering 
Trafikverket anser att dagvattenutredningen måste kompletteras och visa på hur Göteborgsvägen 
kommer att påverkas vid ett 50-års regn för att säkerställa att dagvatten från planområdet inte 
påverkar vägens dagvattenanläggning. Skulle skyfallsvägarna dras mot dagvattenmagasinet vid 
rondellen Repslagarvägen behöver det redovisas hur E45 påverkas av detta vid ett 200-års regn.  
 
Enligt den föreslagna dagvattenhanteringen är det tänkt att koppla på kulverteringen från 
Rallatébäcken till en annan dagvattenledning under Göteborgsvägen som idag är en 250 BTG 
trumma. Om kommunen ämnar att öka dimensionen på denna trumma eller trycka en ny ledning 
under Göteborgsvägen krävs tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948). Utöver tillståndet krävs ett avtal 
med Trafikverket för att få tillträde till vägområdet.  
 
Trafikverket vill även poängtera att vägslänten mot planområdet vid Starrkärrsvägen är en del av 
vägkroppen och får inte undermineras av diken eller dräneringsledningar. Diken eller 
dräneringsledningar för att bortleda dagvatten från slänten ska anläggas på samma avstånd från vägen 
som befintligt dike eller vid släntfot och inte i slänten.  
 
Sammantagen bedömning 
Trafikverket anser att dagvattenutredningen måste kompletteras med ovanstående synpunkter och 
Trafikverket måste få möjlighet att granska och lämna synpunkter på reviderad utredning innan 
antagande. Vidare bedömer Trafikverket att övriga synpunkter ska beaktas. 
 
kommentar: 
1) Inga avschaktningar är planerade att ske i slänten. Planbestämmelse om avschaktning förändras i lydelse.  
 
Starrkärrsvägens uppbyggnad enligt ritning daterad 1985-06-07/1990-03-02 (Ramboll, 2010-12-17) har bekräftats 
av Trafikverket skriftligt i mail samt i foton tagna vid byggnation av vägen skickade till Karin Svensson, Ale kommun 
daterat 2020-01-15.   
 
2) Området innehållande slänt inom allmän platsmark GATA ändras till kvartersmark T - TRAFIK med 
ändamål gata och prickas. Utfartsförbud kan inte förläggas i plangräns (Boverkets riktlinjer) utan förläggs i 
användningsgräns mot område TRAFIK.   
 
3) Geoteknisk utredning daterad 2020-03-26 visar att föreslagen byggnation kan genomföras utan att totalstabiliteten 
påverkar omkringliggande områden där ibland statliga vägar.  
 
4) Inglasning av balkonger anges som ett alternativ som kan vara gångbart för vissa lägenheter. Planen medger även 
alternativet att uppföra lägenheter om max 35 kvm i bullerstörda lägen. Val av lösning för hantering av 
bullerstörningar görs inte i detaljplaneprocessen utan i bygglovsskedet.  
 
5) En upplysning om att området är utsatt för vibrationer förs in på plankartan samt att riktvärdet för komfortnivå på 
0,4 mm/s vägd RMS i bostäder inte får överstigas. 
 
6) Möte med Trafikverket genomfördes 2020-03-05 där tillkommande trafik diskuterades. Tillkommande trafik har 
räknats om utifrån 3 trafikrörelser per dag. Vid 3 trafikrörelser/dag blir tillkommande trafik 288 trafikrörelser. Vid 
rondellen vid Starrkärrsvägen är trafikrörelser/dag (ÅDT) 2100 (mätår 2016) och vid Göteborgsvägen mot rondellen 
3251(mätår 2015). På Repslagarevägen är ÅDT 3587 (mätår 2011). Vid rondellen beräknas därmed belastningen 
öka med 13%, vid Göteborgsvägen 8% och Repslagarevägen 8%, givet att all tillkommande trafik väljer dessa vägar. 
Majoriteten av trafiken troligtvis väljer E45 för att ta sig till och från arbete eller fritidsaktiviteter varför detta är ett 
rimligt antagande. Bedömningen är att befintligt gatunät klarar trafikökning utan att närliggande vägar påverkas 
negativt. 
 



   
 
   
 

6 
 

7) Kommunen noterar synpunkten och tar kontakt med Trafikverket om övertagande av underhåll blir aktuellt.  
 
8) Dagvattenutredningen har kompletterats med uträkning av 200-års regn och principiell skiss på skyfallsleder. 
Dagvatten ska hanteras genom fördröjning och rening inom egen fastighet vilket innebär att Göteborgsvägens 
dagvattenanläggningen inte kommer påverkas av dagvatten från planområdet. Vid skyfall kommer inte skyfallsvägarna 
dras via dagvattensystemet utan kommer att ledas via Hövägen till en planerad dagvattenanläggning på fastighet Utby 
3:57 enligt alternativt studerade i ”Dagvattenutredning FÖP Älvängen” (Norconsult, 2018-05-18). Planläggningen 
på Gustavas kommer därmed inte påverka skyfallsvägarna och föreslagen bebyggelse kommer att tas med som en 
förutsättning i den skyfallsutredning som ska göras för hela Älvängen.  
 
Kontakt kommer att tas med Trafikverket vid åtgärder som berör i Göteborgsvägen.  
 
Dagvattenledningens placering ändras och föreslås förläggas i släntfot och inte i slänt.  
 
3. SGI  
1) SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (2014-04-09 och 2014-04-1 l dnr 5.2 1404-0257). Då 
identifierades behovet av att kontrollera Rambölls stabilitetsberäkningar i kombinerad analys med 
avseende på portryck och eventuellt justera i det fall artesiskt portryck inte medtagits i analysen. En 
känslighetsanalys med avseende på portrycket i den kombinerade analysen ska enligt uppgift ha gjorts 
med nivå +17 i Starrkärrsvägen och ett porövertryck på 10 kPa i markytan för intilliggande mark 
(marknivå +16,5). I redovisad stabilitetsberäkning bilaga 2 [4] ser det ut som om porövertrycket i 
markytan inte är 10 kPa utan möjligen 5 kPa, varför beräkningen behöver göras om med korrekt valt 
värde.  
 
2) Vidare så ställde SGI frågan om planbestämmelsen som reglerade nödvändiga åtgärder mot 
Starrkärrsvägen pga stabilitetsskäl var plantekniskt möjlig i sin dåvarande utformning. Vi noterar nu 
,att bestämmelsen har preciserats något, så att det framgår att förstärkningsåtgärder är nödvändiga av 
stabilitetsskäl vid avschaktning i eller i anslutning till Starrkärrsvägen och dess slänt. Det saknas 
emellertid en tydlig angivelse vad som egentligen avses med formuleringen "i anslutning till 
Starrkärrsvägen" och hur nära man faktiskt kan schakta utan att förstärkningsåtgärder är nödvändiga. 
Kompletterande stabilitetsberäkningar behöver utföras för att avgöra avståndet till Starrkärrsvägen 
och dess slänt för eventuell avschaktning utförd utan förstärkningsåtgärd. Vidare behöver möjlig 
förstärkningsåtgärd visas.  
 
3) Ritningen som redovisar befintliga förstärkningsåtgärden i Starrkärrsvägen är inte stämplad som 
relationshandling. SGI önskar att utförandet med cellplast i vägen verifieras på något sätt, så att 
beräkningsförutsättningarna säkerställs.  
 
Sammanfattningsvis ser SGI inga hinder för fortsatt planläggning förutsatt att de geotekniska 
synpunkterna enligt ovan beaktas. 
 
kommentar: 
1) Möte med SGI angående avstämning av inkomna synpunkter genomfördes 2020-04-07. Det geotekniska 
utredningar har reviderats med ett förtydligande avseende portrycksberäkning. Stabilitetsanalyserna har utförts i enlighet 
med Skredkommissionens Rapport 3:95 för detaljerad utredning. Utredningen har alltså inte utförts enligt IEG 
4:2010 men skillnaden i detta fall är inte betydelsefull.  
 
2) Stabilitetsanalyserna har utförts i enlighet med Skredkommissionens Rapport 3:95 för detaljerad utredning. 
Utredningen har alltså inte utförts enligt IEG 4:2010 men skillnaden i detta fall är inte betydelsefull. Möjligheten till 
avschaktning av markytan intill vägområdet för Starrkärrsvägen är däremot begränsad och måste i förekommande fall 
detaljprojekteras. Avschaktningar inom området är dock inte planerat i nuläget. Planbestämmelse om avschaktning 
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förändras i lydelse.  
 
3) Starrkärrsvägens uppbyggnad enligt ritning daterad 1985-06-07/1990-03-02 (Ramboll, 2010-12-17) har 
bekräftats av Trafikverket skriftligt i mail samt i foton tagna vid byggnation av vägen skickade till Karin Svensson, 
Ale kommun daterat 2020-01-15.   
 
4. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av granskningshandlingarna och har inga ytterligare synpunkter. 
 
kommentar: 
Noteras 
 
5. Försvarsmakten 
Ingen erinran 
 
kommentar: 
Noteras 
 
6. Vattenfall 
Ingen erinran 
 
kommentar: 
Noteras 
 
7. Skanova 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är redovisade på bifogad lägeskarta. Angivna 
lägen är ungefärliga. Dessa ledningar anses vara vitala för tele och optoförsörjningen i Älvängen. 
Skanova har i tidigare remissutlåtande uppmärksammat dessa ledningar och u-område verkar numera 
skydda dessa ledningar idag. Skulle dock eventuella ledningsflytt begäras, förmodar Skanova att 
ledningsflytten bekostas av exploatören. Kostnaden för en eventuell ledningsflytt kan uppgå till flera 
miljoner beroende på vad som skall flyttas och kräver mellan 8-12 månader för planering och 
utförande.   
 
kommentar: 
Yttrandet har delgetts exploatören och hanteras i exploateringsavtal mellan kommun och exploatör.  
  
8. Göteborgs energi 
Fjärrvärme 
Exploatören ombeds att kontakta Göteborg Energi för dialog om anpassad fjärrvärmeanslutning för 
kommande byggnation. Ale Fjärrvärme utreder under vintern olika effektiviseringsåtgärder i Älvängen 
för att maximalt utnyttja befintlig kapacitet i fjärrvärmenätet.  
 
Vidare äger Ale Fjärrvärme en driftsatt fjärrvärmeledning i GC-bana längs Göteborgsvägen, ledningen 
försörjer flertalet kunder i centrala Älvängen. Ledningen ligger inom ledningsrätt vilken är synlig i 
plankartan och därför menar Ale Fjärrvärme att ledningen och är beaktad i planarbetet.  
 
Avståndet mellan befintlig fjärrvärmeledning och fastighetsgräns är som minst cirka 2,5 meter. Ale 
Fjärrvärme ber därför exploatören att kontakta Göteborg Energi gällande de byggnadstekniska 
lösningar som är aktuella inom fastigheten närmst ledningen, med byggnadstekniska åtgärder menas 
ex, grundläggningsmetoder etc.  Eventuell spont får absolut inte placeras närmare än 2 meter från 
ytterkant ledning. Exploatören bör beakta detta i tidigt skede och med spontplan validera att befintliga 
fjärrvärmeledningar ej påverkas.  
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GothNet 
Inget ytterligare att tillägga  
 
kommentar: 
Yttrandet delges exploatören. 
 
9. Ale el 
1) Ale El har inget att erinra mot planförslaget men vill uppmärksamma på att svaren från tidigare 
granskningsomgångar, år 2014 och 2016, fortfarande gäller. Då med extra betoning på tidsaspekten i 
omkopplingsarbeten som utförs vid omläggning av 20kV och 10kV ledningarna, det arbetet går inte 
att utföra under vår höglastperiod, (vintertid).  
 
2) I planbeskrivningen står det att ”transformatorstationen föreslås anläggas i södra delen av 
planområdet, antingen söder om föreslaget garage, eller i anslutning till garaget mot Hövägen”. Det 
överensstämmer också med den förprojektering som Ale El utfört med tanke på nya lägen för 
20kV och 10kV kablaget. I aktuell plankarta kan man se att ”e1”, för transformatorstation, är utritad i 
norra delen av plankartan. Det är viktigt att det i fortsatta planarbetet tydligt framgår av plankartan 
och illustrationskartan var transformatorstationen avses placeras. Transformatorstationen bör absolut 
ha en egen definierad yta (e1), av en storlek om 6X8 meter, i anslutning till ”n3”, i södra delen av 
planområdet.   
 
kommentar: 
1) Yttrandet delges exploatören. 
2) Användningen E1 – Transformatorstation gäller inom all kvartersmark och inte bara i norra delen av plankartan. 
Detta för att husens och därmed transformatorns placering inte är detaljstuderat. Det är dock exploatörens avsikt att 
placera den i södra delen vid parkeringsgaraget. Detta förtydligas i planbeskrivning. Storlek på transformatorstation är 
inte avtalat mellan exploatör och Ale el ännu. Dialog om detta genomförs i genomförandeskedet.  
 
10. Utbildningsnämnden 
De planerade bostäderna inom detaljplan Utby 20:1 samt den befolkningsökning de kan medföra är 
medräknade i kommunens befolkningsprognos 2019-2030. Sektor utbildning har i behovsanalys för 
lokaler 2020-2030 samt 2021-2030 lyft behovet av fler förskole- och elevplatser i Älvängen. I 
lokalförsörjningsplan 2020-2020 har kommunfullmäktige tagit beslut att ersätta Hövägens förskola 
och att en ny förskola ska byggas. Både med färdigställande 2022. Kommunfullmäktige beslutade även 
att Madenskolan ska ersättas med ny lösning färdigställd 2022 samt att skolområdet i Älvängen ska 
utredas.   
 
Den planerade bebyggelsen kan bidra med att det sker en omflyttning inom orten och 
generationsväxling i områden med småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen kan också vara ett 
alternativ för att möta förändringar hushållen. Hur nämnda förändringar påverkat utfallet i 
befolkningstillväxten går inte att förutse och därmed inte till fullo det ökande behovet av platser inom 
förskola och skola. Både förskolor och skolar i Älvängen har idag en ansträngd kapacitet och det finns 
behov av fler förskole- och elevplatser. Det är viktigt att planering och utbyggnad av den kommunala 
servicen följer exploateringen för att möta de behov som uppstår och för att göra Ale till en attraktiv 
kommun att bo i.   
 
kommentar: 
Föreslagen byggnation kommer att stå färdigt efter 2022 då skolutbyggnader har ersatts/byggts ut. Övriga delar i 
yttrandet noteras.  
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11. Miljö 
1) Föroreningar 
Området har sedan början av 1990-talet använts som busstorg och delar av området har även nyttjats 
för parkeringsändamål. Innan området användes som busstorg fanns ett bostadshus på fastigheten 
och resten var grönytor. Asfaltsytorna kan vara kontaminerade med oljespill men generellt är 
sannolikheten liten för att marken är förorenad. Det har inte funnits några kända verksamheter på 
området som hanterat ämnen som kan förorena marken på platsen. Vid utbyggnad av 
Göteborgsvägen sanerades en del mark av Trafikverket. Om förorenade massor påträffas ska detta 
anmälas till Verksamhet Miljö och tas om hand om enligt 26 kap, 21 § miljöbalken. Saneringsmål är då 
att nivåerna ska ligga under känslig mark (KM), då området ska bebyggas med bostäder.  
 
2) Buller 
I planbeskrivningen kan det tolkas som att meningen ”Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå 
ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00” syftar till överskridanden vid fasad. Enligt Verksamhet Miljös 
tolkning av förordningen (2015:216) gäller det vid överskridanden på uteplats. Detta bör tydliggöras.  
 
Bullerutredningen visar på höga bullernivåer vid fasad, särskilt för höghuset. Verksamhet Miljö 
bedömer att det blir svårt att uppfylla förordningens riktlinjer i delar av höghuset på annat sätt än att 
det byggs lägenheter med maximalt 35 kvm yta. Verksamhet Miljö ställer sig frågande till hur 
föreslagna lösningar med inglasade balkonger och/eller utanpåliggade glasskiva påverkar detta. Det 
bör påpekas att oavsett lägenhetsstorlek och bullernivå vid fasad ska riktlinjer för ljudnivå inomhus 
uppfyllas. Verksamhet Miljö vill framföra att även ljudnivåer på 60 dBA är höga nivåer och därmed 
kan påverka människors hälsa negativt.  
 
3) Naturvärden 
Rallatébäcken har genom åren påverkats kumulativt av kulverteringar och andra fysiska åtgärder. 
Ytterligare påverkan bör därför undvikas så lång möjligt, och åtgärder vidtas för att förbättra bäckens 
status. I planarbetet har det funnits en diskussion om att öppna bäcken där den idag är kulverterad, 
något som verksamhet Miljö också argumenterat för i sitt tidigare yttrande. Det är positivt att förslaget 
till planbestämmelser ger möjlighet att öppna bäcken i framtiden. Det bör dock tydliggöras att det är 
en bäckmiljö som i så fall ska återskapas, inte enbart att ett dike får anläggas.  
 
Verksamhet Miljö vill understryka betydelsen av Rallatébäcken som lek- och uppväxtområde för 
främst havsöring, vilket bland annat framgår av data från Elfiskeregistret (SERS). Provtagning i 
sträckan vid avfartsbron öster om motorvägen, uppvisade "extrema" tätheter av öring, som få andra 
bäckar i länet kan uppvisa. De stora tätheterna visar att bäcken hyser gott om föda och utgör en viktig 
reproduktionslokal för havsöringen i Göta Älvs vattensystem (Enviro Planning 2013). Havsöring och 
lekgropar observerades av kommunekolog senast i november 2019.  
 
Arbete som påverkar bäcken kräver anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet, vilket framgår av 
förslaget till plankartan. Vid arbeten i bäcken eller dess närhet måste åtgärder vidtas för att minimera 
grumling och påverkan av vattenflöde. Arbete i området bör ha som målsättning att förbättra 
möjligheterna för fisk och andra vattenlevande organismer att vandra upp och ned i vattendraget. 
Fiskeribiologisk expertis behöver i alla skeden konsulteras.  
 
Bäckens kantzon och lövskogsdungen i söder representerar viktiga naturvärden och bör skyddas. Som 
framgår av utredning om fisktätheter hyser Rallatébäcken gott om föda, vilket åtminstone till en del 
beror på den uppströms befintliga kantzonen med träd och buskvegetation. Förändring av vegetation 
här uppe får således konsekvenser längre ner i bäcken. Även utan bäcken utgör skogsdungen ett 
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värdefullt område genom sin blandning av olika lövträd i olika åldrar. Skyddsbestämmelse (q) eller 
vegetationsbestämmelse (n) bör finnas på plankartan för bäcken respektive lövskogspartiet. 
Skyddsavstånd för träd/lövskog samt bäck vid byggnation bör anges för att undvika skador. En kort 
beskrivning av de värden som ska bevaras samt rekommenderad skötsel av bäck och lövskog bör 
finnas med på plankartan, kopplat till skyddsbestämmelserna. Ovanstående bestämmelser behöver 
bearbetas av planhandläggare och kommunekolog gemensamt efter granskningen.  
 
4) Miljömål 
En av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen är att arbeta med ekologiskt 
funktionella kantzoner i fysisk planering. Ale kommun har åtagit sig att arbeta med denna åtgärd. 
Olika vattendrag kräver olika breda kantzoner och det finns inget generellt facit, men ju bredare 
kantzonen är desto bättre. I detta fall gäller det att bevara den kvarvarande zonen runt Rallatébäcken 
samt återskapa där det är möjligt. Den zon runt bäcken som markerats som natur och följer Hövägen 
bör utökas till minst 10 meter för att kunna fungera som energikälla och leverera blad, grenar och 
småkryp till vattnet.  
 
5) Dagvatten 
Dagvattenpolicy för Ale kommun som VA-utredningen (2019-10-14) hänvisar till har utvecklats i 
Dagvattenhandbok för Ale kommun (2018-02-28). I dagvattenhandboken finns matriser för 
reningsgrader för att avgöra till vilken grad ett dagvatten behöver renas och om en anmälan enligt 9 
kapitlet miljöbalken behöver göras innan anläggandet. Planområdet bedöms hamna i kategorin Måttlig 
föroreningshalt (Parkering – låg frekvens och Flerfamiljhusområde). Recipientens skyddsklass bedöms 
till Hög. Området hamnar i Reningskrav Utifrån riktvärden. Detta innebär att en anmälan om 
dagvattenanläggning skall lämnas in senast 6 veckor innan anläggandets start. Anmälan skall innehålla 
beräkningar på föroreningsbelastning samt beräknade förslag på dagvattenlösning som syftar till att 
riktvärden på sid 45-46 i dagvattenhandboken kan innehållas.  
 
De tre dagvattenutredningar som har utförts för området ger relativt lite stöd för utformningen av 
dagvattenanläggningen ur ett reningsperspektiv. Det är därför viktigt att beräkningar görs i ett tidigt 
stadium i planeringen eftersom Dagvattenhandboken förespråkar öppna lösningar som kan bli relativt 
ytkrävande. Enligt planbeskrivningen skall minst 40 procent av området vara grönytor, delar av dessa 
bör användas för dagvattenhantering.  
 
För parkeringsdäck föreslås en oljeavskiljare. Det kan vara bra vid större oljeutsläpp och liknande. 
Från stora öppna ytor kan dock stora regnmängder föras till oljeavskiljaren och skölja ur olja. Det är 
dessutom oklart om riktvärdena klaras med enbart oljeavskiljare.  
 
Verksamhet Miljö är positivt till att bräddpunkten i Rallatébäcken kan tas bort vid eventuell 
ledningsomläggning.  
 
6) Ny granskning 
Som framgår av VA-utredningen är planområdet känsligt för översvämningar i samband med kraftig 
nederbörd. Utredningen lyfter fram behovet av ett tätt samarbete för att få fram helhetslösningar 
kring översvämningsproblematiken. En skyfallskartering bör enligt utredningen utföras snarast och 
åtgärdsförslag tas fram för att skapa en skyfallsväg nedströms Gustavas plats. Med tanke på ett 
förväntat varmare klimat, med ökad nederbörd och ökad risk för störtregn, är dessa åtgärder ytterst 
brådskande. Såväl skyfallskartering som utvecklade åtgärdsförslag borde ha funnits med som underlag 
i planarbetet för Utby 20:1 redan under samrådsskedet. Då ytterligare kunskap om 
skyfallsproblematiken kan påverka planarbetet i grunden bör planen skickas ut på ny granskning efter 
att skyfallskarteringen har genomförts och värderats.  
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kommentar: 
1) Noteras  
2) Texten kompletteras med förtydligande om uteplatser. Båda alternativen med mindre lägenheter och tekniska 
lösningar beskrivs i planbeskrivningen. Val av lösning görs i bygglovsskedet där störningar från buller prövas.  
3) Text i planbeskrivning ang. bäckmiljö och naturvärden kompletteras. Då lövskogen och bäckmiljön ligger inom 
allmän platsmark och ingår i kommunens skötselområde anges inga skyddsåtgärder i planen. Upplysning på 
plankartan om Rallatébäckens värde ur natursynpunkt kompletteras med mening ”och omgivande lövskogsområde”. 
Skyddsåtgärder kan fastställas i en skötselplan för området. Detta sker utanför detaljplaneprocessen. 
4) Avståndet mellan bäck och kvartersmark är anpassat efter dagens förhållanden där gränslinjer i den större delen av 
det södra området är dragen efter befintlig utbredning av parkering. Området närmast bäcken får inte bebyggas.  
5) Principer för hantering av dagvatten redovisas i planbeskrivningen men inte slutgiltig lösning. Val av 
dagvattenanläggningar görs i bygglovsskede där krav på rening ställs. Planbestämmelse om hantering av dagvatten 
förtydligas med krav på rening.  
6) En skyfallsutredning för hela Älvängen ska genomföras där byggnation på Gustavas plats är en förutsättning för 
utredningens beräkningar. Skyfallsutredningen anses inte föranleda att detaljplanen behöver skickas ut på ny 
granskning då ny bebyggelse skyddas genom bestämmelse om höjdsättning för att byggnaders konstruktion inte ska 
skadas. Dagvattenutredning tillhörande planen har uppdaterats med en principiell ritning på skyfallsvägar.  
 
12. Sektor arbete, trygghet och omsorg 
Ser positivt på den aktuella detaljplanen. Förutsättningarna för att skapa en tillgänglig miljö för äldre 
och människor med funktionsvariationer uppges vara goda. Sektor arbete, trygghet och omsorg har 
behov av lägenheter för flera av sektorns målgrupper. Sektorn föreslår att kommunen ställer krav på 
att ett antal lägenheter avsätts till personer med sociala kontrakt eller motsvarande vid eventuell 
bebyggelse av hyresrätter.  
 
kommentar: 
Kommunen kan inte ställa krav att lägenheter ska avsättas för exv sociala kontrakt i detaljplanen men synpunkten tas 
med som en upplysning till arbetet med exploateringsavtalet som förhandlas mellan kommun och exploatör. Avtal om 
hyreskontrakt för lägenheter föreslås förhandlas separat mellan kommunen och exploatör. 
 
13. VA-enheten 
1) Den framarbetade VA-utredningen visar starkt på behovet av att avsätta ytor i plankartan för 
hantering av dagvatten samt översvämningsytor vid extrema regn. VA-enheten förespråkar att invänta 
resultat från den för området beställda skyfallskarteringen och anpassa yta för skyfallshantering och 
skyfallsvägar utefter den.  
 
2) Det avskärande dike som förutsätts i VA-utredningen tjänar enbart till att skydda tillkommande 
bebyggelse, därför skall detta förläggas inom kvartersmark. Utrymme för detta måste avsättas i 
plankartan. Formulera en bestämmelse om avskärande dike inom kvartersmark.  
 
3) VA-enheten anser vidare att de åtgärder som planeras uppströms och nedströms Rallatébäcken 
skall vara anlagda innan byggnation inom planområdet påbörjas. Skyfallshanteringen ska inte 
begränsas till planområdet utan ska ses i ett större perspektiv inom tätbebyggt område.  
 
Planerad exploatering får inte föranleda en ökning av dagvattnet från området.  
 
4) I bilaga 3 till detaljplanens VA-utredning illustreras områdets föreslagna vatten och 
spillvattenhantering. Ledningsdragningen som föreslås i Göteborgsvägen är inte genomförbar. Där 
behöver en parallell spillvattenledning anläggas.  
 
5) I utredningsområdets nordöstra del som gränsar mot Starrkärrsvägen föreslås nya 
anslutningspunkter till vatten- och spillvattenledningar. Illustrationen redovisar anslutning i fel 
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punkter, de punkter som föreslås ansluter till en ledning som utredningen föreslår skall tas bort. 
Revidering av den föreslagna ledningsdragningen ska ske i samråd med VA-huvudmannen.  
 
6) Förslag är att formulera planbestämmelse för att säkerställa yta för skyfallshantering, förslagsvis 
genom plushöjder och lutningsförhållanden. VA-huvudmannen förespråkar även ändring av 
planbestämmelsen om höjdsättning av lägsta golvnivå så att den överensstämmer med VA-
utredningen och Svenskt vattens riktlinjer i P 105.   
 
kommentar: 
1) En skyfallsutredning för hela Älvängen ska genomföras där byggnation på Gustavas plats är en förutsättning för 
utredningens beräkningar. Skyfall ska inte hanteras inom planområdet utan föreslås ledas längs Hövägen och inte park 
på fastigheten Utby 3:57. Utformning av skyfallsleden kommer utredas efter att skyfallsutredning för Älvängen är 
genomförs.   
2) De avskärande dikena är förlagda inom kvartersmark, Hantering av dagvatten regleras genom upplysning på 
plankartan och i exploateringsavtal varför en styrande planbestämmelse om placering av dike inte anses nödvändigt för 
att säkerställa hantering av dagvatten.  
3) Genomförande av detaljplanen ska inte vara knutet till genomförande av åtgärderna utanför planområdet rörande 
Rallatébäcken. Planerad exploatering ger inte upphov till en ökning av dagvattnet från området. Dagvatten ska 
hanteras och renas inom egen fastighet enligt planbestämmelse.  
4 - 5) Ledningsdragningarna i bilaga 3 är endast en princip. Ledningar kommer att detaljprojekteras i samarbete med 
VA i bygglovsskedet.  
6) Höjdsättning av byggnader på +0,3 meter relaterar till risk för översvämning. Bestämmelsen ändras till höjdsättning 
på +0,5 meter enligt dagvattenutredning och P105.  
 
14. Verksamhet renhållning 
För att tillgodose behovet av avfallshantering för de ca 120 planerade lägenheterna kommer ett 
miljöhus att anläggas i anslutning till Hövägen. Det är viktigt att avståndet mellan tömningsfordonet 
och avfallsutrymmet minimeras. I planbeskrivningen anges att tömningsfordonet skall stanna till, 
tömma, och köra vidare och inte behöva köra in i kvarteret. Enligt den illustrationskarta som finns i 
underlaget för detaljplanen bedöms avståndet från Hövägen till miljöhuset vara för långt för att det 
skall vara förenligt med kommunens avfallsföreskrifter. Det är i detta tidiga skede i planprocessen 
viktigt att ta med framtida behov och krav på avfallsutrymmen. Enligt Avfallsplanen 
Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030, kommer ett av 
målen för återanvändning vara att alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna produkter 
till återanvändning. Dessa ytor i exempelvis miljöhus skall göra det möjligt för hyresgästerna att 
återanvända saker och kläder istället för att de slängs. Det skall även ges möjlighet till full sortering av 
restavfallet. Detta ställer naturligtvis krav på dimensioneringen av avfallsutrymmen.  
 
kommentar: 
Placering och utformning av miljöhus är inte fastställt och kommer att detaljstuderas i bygglovsskedet.    
 
15. Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet i Ale kommun ställer sig bakom den föreslagna detaljplanen för Utby 20:1 i sin 
helhet och vill samtidigt passa på att skicka med att rådet ser mycket positivt på en fortsatt 
byggnation i Älvängen såväl som i andra orter. Rådet vill också betona vikten av att bygga blandat så 
att både bostäder och kommersiella lokaler får utrymme då det förbättrar förutsättningarna för ett 
levande område där service och tjänster finns tillgängliga för invånare och besökare under dygnets 
timmar. 
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kommentar: 
Detaljplanen anger att verksamheter ska anläggas i bottenvåning mot Göteborgsvägen vilket innebär ett positivt tillskott 
av service och tjänster i centrala Älvängen. Tillsammans med de bostäder som föreslås skapas förutsättningar för ett 
levande Älvängen under alla dygnets timmar.  
 
16. Utvecklingsavdelningen 
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ser vi att det överlag är en bra detaljplan där marken nu kommer 
nyttjas på ett mer attraktivt sätt. Den bidrar till en positiv förtätning och samtidigt bevarande av det 
naturvärden som finns i området. Närheten till service, kollektivtrafik och bred gång- och cykelbana 
kommer gynna ett hållbart resande.  
 
Området är öppet och överblickbart, vilket är positivt och ger ökad känsla för trygghet, en bra 
belysning i området är avgörande för den upplevda tryggheten. Bedömningen är att det inte finns 
några särskilda riskfaktorer utifrån trygghet, inbrottsrisk och annan skadegörelse/brottslighet. Enligt 
detaljplanen kommer bebyggelsen ha en tyst innergård, med möjlighet till plats för lek och ytor för 
rekreation, vilket öppnar upp för mötesplatser och bedöms högst önskvärt ur ett socialt perspektiv. 
 
1) Området är centralt beläget i Älvängen och hårt trafikerat, den planerade nybyggnationen är relativt 
omfattande och bedöms innebära en ökning av biltrafiken. Detta kan leda till viss ökad risk för 
trafikolyckor eller köbildning längs Göteborgsvägen och Starrkärrsvägen samt vid rondellen 
Starrkärrvägen/Göteborgsvägen. Redan idag inkommer klagomål kring höga hastigheter och 
hänsynslös bilkörning längs Starrkärrsvägen. Hastighetsdämpande åtgärder behöver därför utredas 
inte minst med tanke på närheten till flera förskolor och skolor i området och barns möjlighet att 
själva ta sig till skolan.  
 
2) Det är viktigt att nybyggnationen tillskapar säker, väderskyddad och lättillgänglig cykelparkering i 
markplan för att gynna ett mer hållbart resande och samhälle. Det är svårt att få en uppfattning om 
hur förutsättningar för cyklingen påverkas. Kommer nuvarande GC påverkas negativt av ökad mängd 
korsande gångtrafik till butiker o verksamheter? Uppstår konflikter mellan gång o cykel?  
 
kommentar: 
1) Tillkommande trafik bedöms inte påverka trafiksituationen på Starrkärrsvägen påtagligt negativt. Längs Hövägen 
finns en gång-och cykelbana som leder till bland annat Älvängenskolan. I kommande arbete med en FÖP (fördjupad 
översiktsplan) för Älvängen, som beräknas starta upp på nytt under hösten 2020, föreslås att skolvägar etc. behandlas.   
2) Entréer får inte slås upp över allmän plats, dvs. över gång- och cykelvägen, och hindra framkomligheten. Detta 
regleras i plankartan. Utöver det bedöms tillkommande gångtrafik inte vara pass stor att framkomligheten på gång- och 
cykelbanan kommer påverkas negativt.  
 
17.Boende Utby 3:96   
Vi är positiva till att det byggs på fastigheten Utby 20:1 i Älvängen. Men är ej positiva till ett 10-vån 
hus vilket ej stämmer in i samhällsbilden. Det räcker med 4-vån i Älvängen då det smälter in med 
övrig bebyggelse. Låt Älvängen få vara en småstadsidyll. Så om ni vill bygga ett attraktivt 
bostadskvarter så tänk på oss som redan bor i Älvängen. Om det byggs ett 10-våningshus kommer 
våran utsikt över älven att försvinna. Ni bör även ta hänsyn till att Älvdalen är ett rasriskområde. (När 
ni själva har synpunkter till privatpersoner som skall bygga så motiverar ni det med att bebyggelsen 
skall passa in på bästa sätt o anpassas efter natur o redan bebyggt område. Bebyggelsen bör placeras o 
anpassas efter den specifika tomtens förutsättningar.)  
 
kommentar: 
En avvägning har gjorts där tillkommande bebyggelse anses komplettera befintlig bebyggelse i Älvängen. Planerat 
höghus bedöms inte ha påtagligt negativ inverkan på utsikten över Göta älv, då huset inte är så pass högt och utformat 
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på ett sådant sätt att hela utsikten tas i anspråk. Geotekniska utredningar har genomförts för föreslagen byggnation där 
det inte finns någon identifierad risk för totalstabiliteten i området.  
 
 
SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter har föranlett följande förändringar av planförslaget: 
 
- Ändring av del av allmän platsmark GATA till kvartersmark T- Trafik.  
- Ändring av del av kvartersmark BCE till kvartersmark T – Trafik 
- Ändringar av planbestämmelse om avschaktningar 
- Tillägg planbestämmelse om vibrationer  
- Redaktionella ändringar  
 
 
Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts: 
 
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivningen samt i 
plankarta. 
 
Synpunkter från granskningen som inte har tillgodosetts 
Boende Utby 3:96 
 
Besvärsberättigade sakägare  
Fastighetsägare, Utby 3:62 
Fastighetsägare, Utby 3:33 
Fastighetsägare, Utby 1:49 
Fastighetsägare, Utby 3:56 
 
 
 
SLUTSATS 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna granskningsutlåtandet och besluta om antagande.  
 
 
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg 
Alafors 2020-04-07 
 

 
 
 

……………………………………… …………………………………… 
Kajsa Reimers   Karin Svensson 
Enhetschef plan   Planarkitekt 
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