
Kommunfullmäktige
Protokoll

2022-09-28

Utdragsbestyrkande

§ 190  2020.009 KS  

Detaljplan för Alingsås, underfart vid Krangatans förlängning och gång- 
och cykelväg vid Borgens gata, antagande 

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga en underfart under Västra stambanan 
för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden, och därmed även E20 
och Vänersborgsvägen. Alingsås stadskärna kan därigenom få minskat trafikflöde av tunga 
och miljöfarliga transporter och räddningstjänsten kan få en alternativ körväg. Vidare är syftet 
att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter 
längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen.

Ett förslag till detaljplan för underfart vid Krangatans förlängning och gång och cykelväg vid 
Borgens gata har först varit föremål för samråd under våren 2020 och därefter hållits 
tillgängligt för granskning under tiden 11 maj – 3 juni 2022. Detaljplanen finns upptagen i den 
senast beslutade planprioriteringen (7 februari 2022 §11).

 
Beredning
 
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 augusti 2022 lämnat följande yttrande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i Granskningsutlåtande 2022-07-06 kommenterat de 
synpunkter som kom in under granskningstiden samt föreslagit revideringar. Inga större 
revideringar av planförslaget är aktuella. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs 
antagandehandlingarna av plankartor, planbeskrivning samt illustrationskartor.

Av planbeskrivningen framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen. 
Planläggningen sker med utökat förfarande förslaget är av betydande intresse för 
allmänheten och i övrigt av stor betydelse. Planen antas av kommunfullmäktige.

Ett antal fastighetsägare berörs genom inlösen till allmän platsmark då Borgens gata måste 
breddas för att bereda plats för den nya gång och cykelbanan, breddning av Kastellgatan 
och Krangatan för att ge plats för den nya bilvägen och gång- och cykelbanan, samt mark för 
anläggande av dagvattendamm.

Västra stambanan är en anläggning som tillhör Trafikverket och deras interna processer 
pågår därför parallellt med kommunens planarbete. Trafikverket projekterar och utför 
byggnationen av underfarten under järnvägen då denna berör deras anläggning. 
Anläggningen bekostas av kommunen.
 
Kommunstyrelsen har den 5 september 2022, § 114 behandlat ärendet.
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KF § 190, forts.
 
 
Anförande
 
Anförande hålls av Jens Christian Berlin (L). 

Förslag till beslut på sammanträdet
 
Jens Christian Berlin (L) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

Planförslaget antas.

Expedieras till 
Planenheten (Plankoordinator och Planarkitekt)
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