Byggnadsnämnden i Alingsås

Yttrande över detaljplan för nordvästra Stadsskogen, Alingsås
Naturskyddsföreningen i Alingsås har tidigare deltagit i samrådsmöte avseende hela
Stadsskogen och i yttrande i anslutning till detta (2004-07-08) samt i yttrande över ett
detaljplaneförslag (2005-08-31), framfört synpunkter på den kommande exploateringen av
Stadsskogen. Relaterat till av föreningen tidigare framförda synpunkter finner vi att mycket
lite har beaktats och särskilt gäller detta de mer allmänna och övergripande påpekanden som
framförts. Föreningen vill, avseende rubricerade detaljplan, åter poängtera följande:
- Det farthinder som planeras på Ekehagsgatan vid GCM-vägens anslutning torde inte på
något sätt kunna fungera som ”trafikregulator” med påföljd att gatan sannolikt kommer att
tjäna som den huvudsakliga förbindelsen in till stadens centrum, vilket enligt föreningen i
möjligaste mån borde undvikas.
- Utmärkandet av vissa större ekar är bra, men det är också viktigt att det i exploateringen tas
maximal hänsyn till de områden som definieras som naturmark I planen finns skrivningar om
att bebyggelse m.m. anpassas till terrängen genom att en strävan skall vara att inte göra om
terrängen. Dettas är bra, men måste också beaktas vid allt arbete med gator och övrig
”infrastruktur”.
- Föreningens kritik av att byggnationen in mot nyckelbiotopen går för långt norrut kvarstår.
- Utnyttjandet av sänkorna för lokalt omhändertagande av dagvattnet är enligt föreningens
förmenande ett bra sätt att på sikt åstadkomma ett mer hållbart samhälle. Som föreslås i
planen är det också mycket viktigt att förorenat dagvatten från gator och ev. belagda
parkeringar genomgår en sådan rening att det därefter kan ”shuntas” ut tillsammans med
övrigt infiltrerat eller avlett dagvatten.
- Den mycket samlade bebyggelsen i kvarteren Skogsslänten, Tallbacken, Eksluttningen och
Skogskullen i sydvästra delen av planområdet bör i det fortsatta arbetet (kommande planförslag) i möjligaste mån garanteras marker av naturkaraktär i sydväst och söder. Detta
aktualiserar återigen föreningens synpunkt om planeringsområdets storlek.
- Med hänsyn till de västligaste områdenas belägenhet på en ganska jämn sluttning mot den
närliggande järnvägen, bör bullerfrågorna ägnas än mer uppmärksamhet än vad som gjorts i
nuläget. Delvis avsaknad av skyddande vegetation (kommer sannolikt att glesas ut för att ge
utsikt över Mjörn och kvällssol) och möjligen av estetiska skäl alltför låga anordningar för
bullerdämpning, riskerar att innebära en utemiljö som är påtagligt bullerstörd.
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