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1. INLEDNING

Detaljplanebeställning, programsyfte m.m.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i december 2007 beslutat om en detaljplanebestä llning till byggnadsnä mnden. Enligt denna skall följande prövas i en
detaljplan för kvarteret Fodret: ”Ändrad markanvä ndning från verkstad,
förråd m.m. till handel och småindustri m.m. samt trafiksä kerhetshöjande åtgä rder vid Kungä lvsvä gen, i korsning med Kungegårdsgatan
och Bolltorpsgatan.” Berä knat antagande av detaljplanen i kommunfullmä ktige ä r våren 2009.

Det kommunala bolaget Fabs ä ger huvuddelen av Bolltorps industriområde
i Alingsås stad och hyr dä r ut lokaler till olika småindustriföretag och
kommunala verksamheter. Området som från början var perifert har fått ett
alltmer attraktivt och strategiskt lä ge. Fabs vill utveckla fastigheterna för
personalintensiv verksamhet och handel med skrymmande varor och måldiskussioner har dä rför förts inom kommunen. I september 2007 beslutade
kommunfullmä ktige bl.a. att Bolltorps industriområde ska uppgraderas till
att vara ett attraktivt etableringsområde för personalintensivt nä ringsliv.
Kommunens tekniska förråd ska också flyttas från kvarteret Fodret.

Syftet med detta program ä r att pröva ä ndrad markanvä ndning för
marken, rivning av befintliga industrilokaler, en ny tillfart till kvarteret,
ombyggnad av korsningar m.m.
Programområdet ligger 1 km norr om Stora Torget och utgörs av kvarteret Fodret och omgivande gator. Bolltorps industriområde grä nsar i
norr, öster och vä ster huvudsakligen mot bostadsbebyggelse samt i söder
mot Alströmergymnasiet.
2. FÖ RUTSÄ TTNINGAR

Kv Fodret

Gällande planer m.m.
Ett förslag till ”Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun –
Staden” (Föp Staden) har varit utstä llt hösten 2007. I denna har området
markanvä ndningen ”Verksamheter och service utan omgivningspåverkan” samt rekommendationen ”R5 - Omvandling/utveckling av bef.
verksamhetsområde”. Programförslaget överensstä mmer med förslaget
till fördjupning av översiktsplanen förutom vad gä ller en ev. ny tillfart
till kvarteret.
För programområdet gä ller följande detaljplaner:
Dp 76 Fodret 3 och 9 m.m. (lagakraft 2001-10-19)
Dp 35 Bolltorps industriområde (lagakraft 1992-11-26)
A 456 Kv Pralinen, Hökanä bbet m.m. (faststä lld 1980-12-29)
A 438 Del av Kungegården (faststä lld 1977-11-04)
A 243 Kungegårdsområdet (faststä lld 1959-02-06)
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Kulturhistoria

I en förstudie har plan- och byggkontoret tillsammans med kommunledningskontoret gjort en första prövning av föreslagen markanvä ndning
under ledning av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har
2008-02-12 beslutat att anta förstudien som inriktning för kommande
detaljplanearbete. I förstudien anges bl.a. avgrä nsningen av planeringsområdet samt inriktningen utveckling av sådan handel med skrymmande
varor och livsmedel som kompletterar stadskä rnans utbud av detaljhandel
samt stadens utbud av stadsdelsnä ra livsmedelshandel. Detaljhandel ska
inte tillåtas men livsmedelshandel tillåts, dock inte större ä n en s.k.
storbutik (exempel Ica Supermarket i Noltorp). Som underlag finns utredningen Konsekvensbedömning – Dagligvaruhandelsetablering (se nedan
under 4. Konsekvenser). Större stormarknad som ä ven inrymmer detaljhandel ska inte tillåtas (exempel Ica Maxi).

I samband med arbetet med Föp Staden (se ovan) har Regionmuseum
Vä stra Götaland 2006-03-31 sammanstä llt en bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskä rnan. Det enda objekt som tas upp
inom programområdet ä r Fodret 7.
AB Fodervä vnader lä t 1936 uppföra en ny fabriksbyggnad som byggdes till
1949 och 1956. Under slutet av 1990-talet förä ndrades halva byggnaden
kraftigt och ä r nu inklä dd med plåt. Den oförä ndrade delen har plåttä ckt
sågtandat tak och fasad av gult tegel med sockel av svart skiffer. Exteriöra
detaljer ä r grönmålade fönster med 3-lufter och en utkragande tegelgesims
under takfot. Den sågtandade takkonstruktionen har ett symboliskt vä rde
eftersom den förr var vanlig på industribyggnader men få ä r bevarade idag.
Den oförä ndrade delen av byggnaden avses få skyddsbestä mmelser i
kommande detaljplan.

Kungä lvsvä gens och bebyggelsens utformning ska ges ett mer stadsmä ssigt
uttryck. Dä rför ä r ett starkt önskemål att ytterligare en in- och utfart till
området från Kungä lvsvä gen etableras mellan korsningarna med Bolltorpsvä gen respektive Kungegårdsgatan. Dessa ska också byggas om med lä mpliga trafiksä kerhetshöjande åtgä rder.
Areal, markägande och verksamheter
Kvarteret Fodrets areal uppgår till ca 6,5 ha. Största markä gare ä r Fabs AB
med ca 4,0 ha. Nä st största markä gare ä r AB Alingsås Möbelhus med ca
1,4 ha. Ytterligare fastigheter ä gs av Tolfs VVS o Entreprenad AB, Elfördel
i Alingsås AB, Tripus Elbes AB samt av Alingsås kommun (transformatorstation). De tre återstående fastigheterna ä gs av privatpersoner.
Fabs hyr ut större delen av sin fastighet till kommunens tekniska förråd (se
foto på detta programs framsida). De har också s.k. industrihotell med
uthyrning av lokaler till olika verksamheter, för nä rvarande frä mst inom
bilbranschen. På fastigheten som Alingsås Möbelhus ä ger anvä nder Mio
Möbler huvuddelen av byggnaden men dä r finns också Snabbtryckeriet
Alingsås AB, socialförvaltningens Resurscenter, Inges Bil AB samt en liten
lokal för godisförsä ljning. De tre privatä gda fastigheterna anvä nds av
Måleribolaget, Inges Bil AB respektive Alingsås judoklubb.

Nordvä stra delen av Fodret 7 (sydöstra delen, se nedan under Gator)
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Service m.m.

Parkering

Behov av lunchrestaurang finns för Bolltorps industriområde. Omedelbart
vä ster om kvarteret Fodret finns en mindre pizzarestaurang. Ö ster om
kvarteret finns ett bageri.

Erforderlig parkering för befintliga verksamheter finns inom kvartersmark.

Programområdet ligger utanför sådant sä rskilt utsatt område dä r
skyddsrum bör byggas.
Gator
Kungä lvsvä gen ä r en genomfartsled (vä g 180) med Vä gverket som huvudman och högsta hastighet 50 km/h. En trafikrä kning år 2005 gav 8 700
fordon/medeldygn vä ster om programområdet resp 11 800 öster om.
Kungä lvsvä gens korsning med Kungegårdsgatan ä r idag en fyrvä gskorsning
dä r det under högtrafik kan vara svårt att från de angrä nsande gatorna
hitta en lucka att komma ut på Kungä lvsvä gen som ä r huvudled. Flera
olyckor med oskyddade trafikanter har inträ ffat de senaste åren.
Kungä lvsvä gens korsning med Bolltorpsvä gen (Hagaplan) ä r signalreglerad. En gång- och cykeltunnel ä r planerad vilket både skulle öka trafiksä kerheten och förbä ttra kapaciteten i korsningen.

Parkeringar vid Fabs industrihotell i nordvä stra delen av kv Fodret

Kollektivtrafik
Busshållplatser finns på följande stä llen nä ra programområdet:
• Noltorpsgatan vid Noltorps centrum (stadsbussar varje halvtimme)
• Nyebrogatan intill Hagaplan (fjä rrbussar ca 1/timme vid högtrafik)
• Aspholmsvä gen intill Hagaplan (Norra rundan 3 ggr/dag)
Geoteknik
För kommunens tekniska förråd har geoteknisk undersökning utförts av
J&W, daterad 1995-11-29. Terrä ngen utgörs av i stort sett horisontell
mark. Jorden består överst av fyllning (högst ca 1,3 m) och dä runder av
lera –troligen till stort djup. Sonderingarna utfördes i de flesta fall till 6 m
djup, men i ett fall avbröts sonderingen först på 12 m djup utan att stopp
erhölls. Leran ä r siltig och överst delvis sandig. Den har överst delvis torrskorpekaraktä r.

Hagaplan (i bakgrunden sydöstra delen av Fodret 7)
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Radon, markföroreningar m.m.

Bebyggelseutformning

Området utgörs huvudsakligen av lågradonmark. Ansvaret för att bedöma
den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillrä ckliga skyddsåtgä rder åligger dock den som ska bygga.

I detaljplanen kommer bl.a. följande viktiga utformningsfrågor att
regleras:
•

Miljöskyddskontoret håller på att utreda vilka ansvariga verksamhetsutövare som funnits i kvarteret. Sweco har tagit markprover och
undersökning pågår om det finns markföroreningar i dessa prover.

•
•

Det finns inga kä nda fornlä mningar inom planområdet. Om man vid
grä vning eller annat arbete påträ ffar fornlä mning föreligger anmä lningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen).

•
•
•
•

3. UTFORMNINGSPRINCIPER
Ö stra delen av kvarteret: Pågående markanvändning
Pågående verksamheter ä r idag handel med skrymmande varor, kontor,
småindustri (som inte ä r störande för omgivningen), vård samt i en liten
del handel med livsmedel (godis). Inga förä ndringar föreslås för dessa
verksamheter.

Nya huvudbyggnader placeras nä ra Kungä lvsvä gen (jfr Mio Möbler)
respektive Norrlandsgatan
Entréer ska synas från gatan, placeras på gavel eller mot gatan (plus
eventuell ytterligare entré på annan sida)
Småskalighet eftersträ vas, fasaden ska delas upp så att den ger intryck
av flera byggnader
Max byggnadshöjd ca 8 m, nä rmast Kungegårdsgatan max ca 6 m
Nya byggnader planeras med lågenergilösningar
Kommunens riktlinjer för skyltning och ljussä ttning ska följas
Allmä nt anges att sä rskild omsorg skall ä gnas utformning av tomt och
byggnads yttre.

Träd
Befinliga höga trä d lä ngs den vä stra delen av Kungä lvsvä gen föreslås
ersä ttas med lä gre trä d i likhet med den östra delen.

Genomförandetiderna för gä llande detaljplaner har gått ut. I den nya
detaljplanen föreslås anvä ndningsbestä mmelserna anpassas så att pågående
verksamheterna tillåts förutom handeln med livsmedel (nuvarande
försä ljning kan dock fortgå men inte utökas). Ny detaljhandel kommer
inte att tillåtas. Enligt Boverkets definition ä r t.ex. fä rghandel att betrakta
som handel med skrymmande varor.
Västra delen av kvarteret: Ny markanvändning
Ny markanvä ndning som förslås ä r handel med skrymmande varor och
mindre del med livsmedel, kontor samt småindustri som inte ä r störande
för omgivningen.
I gä llande detaljplan ä r alla verksamheterna tillåtna förutom handeln med
livsmedel. I den nya detaljplanen föreslås ä ven en sådan anvä ndningsbestä mmelse ingå.
Asfalten spricker av de höga trä dens rötter
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Björkraden har mer mä nsklig skala

Karta huvudsaklig markanvändning
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Ny in- och utfart –Miljöprioriterad genomfart

För en ny korsning blir då berä knat trafikflöde år 2010 maximalt 1300
fordon per timme.

I programmet prövas möjligheterna att åter öppna tillfarten som förr fanns
till tekniska kontorets förråd från Kungä lvsvä gen. Följande skä l finns:
• En tydlig entré skapas för trafik från centrala staden
• Hela kvarteret markeras som ett handelsområde
• Transportsträ ckor blir kortare nä r trafiken från Hagaplan inte behöver
åka förbi området fram till Kungegårdsgatan och sedan tillbaka
• Trafiken fördelas på ytterligare en tillfart och Bolltorpsvä gen och
Kungegårdsgatan blir inte lika hårt belastade
• Finansiering kan skapas för förbä ttring av Kungä lvsvä gens utformning
så att den inte ser ut som en 70-vä g utan som den 50-vä g den ä r –den
kan bli en s.k. miljöprioriterad genomfart
• Centrala handelsområden behöver göras attraktiva så att inte kraven
ökar på externa handelsplatser utanför staden

Kapacitetsutnyttjandet blir ca 35 %, en rimligt hög standard.

På Kungä lvsvä gen ä r hastigheten inom programområdet begrä nsad till 50
km/h men på båda sidor om denna del ä r hastigheten 70 km/h.
Kungä lvsvä gen ä r också en idag drygt 13 m bred asfaltyta och det ä r i det
nä rmaste en halv km mellan korsningarna med Bolltorpsvä gen och
Kungegårdsgatan. Detta innebä r att många fordon inte följer hastighetsbegrä nsningen.
Det finns plats för en mittremsa/refug som gör att det blir stadens miljö
som prioriteras (eventuellt planterad med trä drad) och att vä gen mer ser ut
som en stadsgata ä n som en 70-vä g. Korsningen kan antingen göras som
hel korsning med vä nstersvä ngfä lt för trafik som kommer från vä ster. Den
kan också vara en halv korsning dä r mittrefugen gör att det endast ä r trafik
från stadens centrum som kan svä nga in och att man vid utfart måste köra
vä sterut. Genom att låta gcm-vä gen lä ngs Kungä lvsvä gen göra S-svä ngar
innan den korsar den nya tillfarten kan ä ven den korsningen göras
tillrä ckligt sä ker.

Utformningen bör vara med ett separat vä nstersvä ngfä lt så att bakifrånkommande trafik inte stoppas upp..
Ett alternativ ä r att göra en ”halv” korsning med en mittrefug av trafiksä kerhetsskä l. Detta hindrar vä nstersvä ngar in i kvarteret (ä ven om det
skulle bli en låg andel svä ngande bilister - ca 1 per minut under maxtimmen). Nackdelen ä r att det blir svårare att hitta nä r man inte kan köra
in och ut på samma stä lle.

En trafikutredning har utförts av WSP Samhä llsbyggnad, daterad mars
2008. I denna studeras bl.a. trafikalstringen vid etablering av 3000 kvm
livsmedelshandel + 10000 kvm handel med skrymmande varor i kvarteret
Fodret. Avdrag har gjorts för de befintliga verksamheter som försvinner.
Kollektivreseandelen ä r låg i Alingsås, ca 5 %.
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Korsning vid Kungegårdsgatan: Ny cirkulationsplats

Korsning vid Bolltorpsvägen (Hagaplan): Ny gcm-tunnel

Befintlig fyrvä gskorsning regleras idag med vä jningsplikt för trafiken från
Kungegårdsgatan och Noltorpsgatan. Under eftermiddagens maxtimme
trafikeras korsningen av ca 1200 fordon (ca 70 % ä r genomgående trafik på
Kungä lvsvä gen). Med utbyggd handel skulle trafiktillskottet bli ca 250
fordon under maxtimmen och det totala antalet ca 1450 fordon.

Befintlig korsning ä r trafiksignalreglerad och trafikeras under maxtimmen
av nä stan 2000 fordon. Trafiken hanteras med i princip två signalfaser –
en för huvudvä gen, Kungä lvsvä gen samt en för samtidigt utslä pp av
sidovä garna Nyebrogatan och Bolltorpsvä gen. Med utökad handel skulle
totala antalet bli ca 2200 fordon.

Kapacitetsutnyttjandet ä r idag ca 20 %
för sidovä garna. Med den utökade
handeln skulle det stiga till nä stan 60 %
för Kungegårdsgatan. Det kan inte
betraktas som god standard. Av
trafiksä kerhetsskä l finns det också
anledning att bygga om korsningen.

Kapacitetsutnyttjandet ä r idag strax
under 70 % vilket ä r en acceptabel
standard. Med utökad handel skulle
detta stiga till nä rmare 80 % vilket
fortfarande ä r teoretiskt fungerande (alla
vä ntande trafikanter kanske inte alltid
kommer igenom under nä sta gröntid).
Nä r den planerade gcm-tunneln ä r
byggd kommer dock kapacitetsutnyttjandet att sjunka igen.

En cirkulationsplats med ett körfä lt
sä nker Kungegårdsgatans kapacitetsutnyttjande till drygt 20 % men höjer
samtidigt kapacitetsutnyttjandet för
Kungä lvsvä gen från 30 till över 50 %.

På lä ngre sikt kan korsningen byggas
om till en tvåfä lts cirkulationsplats vilket
skulle sä nka kapacitetsutnyttjandet till
ca 50 % (en enfä lts cirkulation ger
ungefä r samma kapacitetsutnyttjande
som en trafiksignalrreglerad korsning).
Vid byggandet av gcm-tunneln måste
hä nsyn till framtida cirkulationsplats tas.
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Nya gcm-vägar

Parkering och kollektivtrafik

På Norrlandsgatan finns idag inga kantstenar eller gång- och cykelvä gar.

Om tak på nya byggnader anvä nds för parkering kan högre
exploateringsgrad tillåtas. Erforderligt antal bilplatser kommer inte att
regleras i detaljplanen utan prövning kommer att göras nä r bygglov söks.
Nedanstående norm har tillä mpats i stadskä rnan men i aktuellt område
behövs en högre norm:
Antal bilplatser/1000 kvm BTA:

Livsmedelsbutik
Kontor
Industri och hantverk
Restaurang

45
21
13
40

För handel med skrymmande varor görs prövning från fall till fall. En
parkeringsutredning behöver göras innan ett detaljplaneförslag upprä ttas.
En ny busshållplats kan eventuellt anlä ggas lä ngs Noltorpsgatan nä ra
korsningen med Kungä lvsvä gen. Denna gata har den tä taste busstrafiken
med stadsbussar varje halvtimma.
4. KONSEKVENSER

Norrlandsgatan föreslås byggas om och få en mer stadsliknande karaktä r
med både en gcm-vä g och en remsa med trä d och parkeringsplatser lä ngs
kvarteret Fodret.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (Mkb)
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och
Miljöbalken 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan.

Befintlig gcm-vä g på Kungegårdsgatans östra sida föreslås förlä ngas så den
når fram till den nya gcm-vä gen på Norrlandsgatan.

Planens genomförande kommer att innebä ra byggande av lokaler för
handel och verksamheter på redan etablerad mark. Inga riksintressen
berörs. Inga naturvårdsintressen berörs. Kulturintresset som berörs ska
tillgodoses i kommande detaljplan. Omgivande gator berä knas få något
ökad trafik (10-20 % ökning jä mfört med dagens situation). Skillnaden
mot vad gä llande detaljplaner kan innebä ra för ökad trafik ä r dock liten.
Programområdet ligger på gång- och cykelavstånd från omgivande bostadsbebyggelse och stadskä rnan och med god tillgång på kollektivtrafik.
Nya byggnader planeras få lågenergilösningar och byggnader med
vä rmebehov ansluts till fjä rrvä rme.

På Kungegårdsgatans vä stra sida föreslås en gcm-vä g anlä ggas mellan
Kungä lvsvä gen och Skånegatan. En mer trafiksä ker passage/övergång över
Kungegårdsgatan kan anordnas i anslutning till den planerade
cirkulationsplatsen ä n vid korsningen med Skånegatan (dä r fordon har
högre hastigheter).
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5. GENOMFÖ RANDE

Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande
miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till
Mkb-förordningen sä rskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger inte anvä ndning för ett av de ä ndamål som anges i 5
kap. 18 § (industrier, köpcentra, parkeringsanlä ggningar, hamnar, hotellkomplex och liknande), varför kriterierna i bilaga 2 till MKB-förordningen inte sä rskilt behöver beaktas.

Organisation
Fabs AB avser att bjuda in intresserade exploatörer att lä mna förslag på
exploatering.
Kommunen föreslås bli huvudman för eventuell ny gata (ny in- och
utfart som blir förlä ngning av Verkstadsgatan).

Kommunen har dä rmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte
behövs för aktuellt programområde.

Följande avtal behöver upprä ttas:
• Mellan Vä gverket och kommunen angående åtgä rder på vä g 180
• Mellan kommunen och Fabs angående åtgä rder på allmä n plats samt
flyttning av kommunens tekniska förråd
• Mellan Fabs och berörd exploatör angående exploatering alternativt
markförsä ljning samt anslutning till fjä rrvä rme

Hälsa och säkerhet
Den nya exploateringen medför endast en något ökad trafik vilket innebä r
att ökningen av buller och avgaser inte blir betydande. Det ä r inte heller
några bostadsfastigheter som direkt grä nsar mot de korsningar och
tillfarter som får ökad trafik. Planen kommer inte att innebä ra att någon
miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken överträ ds.

Fastighetsrättsliga frågor
I samband med ny- och ombyggnad av gator kan delar av följande
fastigheter komma att behöva tas i anspråk som allmä n plats: Fodret 8,
11 och 12 samt Kä lken 1, Skåne 11 och Ö rnflaket 15. Kommunen upprä ttar i så fall köpeavtal med berörda fastighetsä gare.

Planområdet ligger inte vid någon av de vä gar som rekommenderats för
vä gvalsstyrning för transporter med farligt gods.
Konsekvenser för närboende
Det finns inga natur- eller kulturmiljöer inom programområdet som utnyttjas av nä rboende.

Plankostnad
Kostnaden för framtagande av program och detaljplan regleras i ett
planavtal mellan plan- och byggkontoret och Fabs. Någon planavgift tas
sedan inte ut i samband med bygganmä lan på Fabs nuvarande fastighet.

Konsekvenser för livsmedelshandeln
Utredningen Konsekvensbedömning – Dagligvaruhandelsetablering för
aktuellt område har upprä ttats av ZÖ K i augusti 2007. Det finns inget
stort behov av ytterligare dagligvaruhandel i Alingsås. Det finns en god
försörjning av dagligvaror för kommuninvånarna i kombination med ett
kraftigt inflöde av köpkraft från grannkommunerna. Etablering av en
större dagligvaruenhet i Bolltorps industriområde skulle få kraftig påverkan på befintlig dagligvaruhandel i Alingsås. Ett skä l till dagligvaruetablering ä r dock att de nä rliggande befintliga dagligvarubutikerna inte
har tillrä ckligt expansionsutrymme i sina nuvarande lä gen.
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Ekonomi

Energieffektivitet

Allmä nna anlä ggningar som bör byggas och finansieras i samband med
genomförandet av planen ä r:
• Cirkulationsplats vid Kungä lvsvä gens korsning med Kungegårdsgatan
• Trä dplantering lä ngs Kungä lvsvä gens vä stra del
• Eventuell ny in- och utfart samt eventuell mittrefug på Kungä lvsvä gen
• Gcm-vä g och trä dplantering lä ngs Norrlandsgatan
• Gcm-vä gar lä ngs Kungegårdsgatan
• Gcm-tunnel vid Kungä lvsvä gens korsning med Bolltorpsvä gen
(Hagaplan)
• Eventuell busshållplats på Noltorpsgatan

Kommunfullmä ktige har i juni 2006 antagit ”Alingsås energiplan 20052008”. Målen ä r i huvudsak att effektivisera energianvä ndningen,
fortsä tta konvertering till förnybara energikä llor - i första hand biobrä nsle, anvä nda alternativa brä nslen vid transporter samt anvä nda el
enbart till elspecifika ä ndamål.
Ett förslag till definition av vad kommunen anser ä r energieffektiva
byggnader ä r för nä rvarande på remiss inom kommunen.
Medverkande

Störningar

Synpunkter på planförslaget har lä mnats av tekniska kontoret och Fabs
dä r Ulf Edgren respektive Stephan Ekstedt varit kontaktpersoner.

Berä kning av nivåer på vä gtrafikbuller kommer att göras innan ett
detaljplaneförslag upprä ttas. Kontroll behövs t.ex. av att standardfönster
kan anvä ndas för att riktvä rden för ljudnivå i arbetslokaler ska klaras.

Alingsås dag som ovan
PLAN- OCH BYGGKONTORET

Teknisk försörjning m.m.

Hans Nerstu
Planarkitekt

Befintliga ledningar ska beaktas. Om ledningar behöver flyttas (t.ex.
dagvattenledningen genom kvarteret) ska kostnaderna för detta berä knas i
det fortsatta planarbetet. Kostnaderna belastar berörda exploatörer.
Området ä r anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Om anvä ndningen
utökas kan kompletterande anslutningsavgift behöva erlä ggas.
Ekologisk hantering av dagvatten ska eftersträ vas. Dagvatten från
parkering med mer ä n 50 p-platser ska renas i lokal anlä ggning.
Kommunstyrelsen har i november 2006 antagit en dagvattenstrategi för
Alingsås tä tort.
Byggnader med vä rmebehov ska anslutas till fjä rrvä rme. Transformatorstation för el finns i kvarterets nordöstra hörn.
Utrymmen inomhus för kä llsortering av restprodukter skall finnas.
Å tervinningsstation finns vid Hagaplan.
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