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ÖVERSIKTSPLAN ÖSTRA ÄLVSTRANDEN 
Fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun 

 

Efter antagande av denna översiktsplan kommer kommunens samlade översikts-
plan att bestå av följande delar: 

Översiktsplaner för de mindre tätorterna 1998                                                  
Rapport 24  Program                                                                                            
Rapport 25  Översiktsplan för Velanda tätort                                                          
Rapport 26  Översiktsplan för Sjuntorp                                                                  
Rapport 27  Översiktsplan för Upphärad                                                                 
Rapport 28 Översiktsplan för Åsaka                                                                      
Rapport 29  Översiktsplan för Norra Björke 

Översiktsplan för Stallbacka Södra 2001                                                            
Rapport 30  Översiktsplan Stallbacka Södra 

”Vårt framtida Trollhättan” Översiktsplan för Trollhättans kommun och Trollhät-
tans tätort 2003                                                                                                   
Rapport 31  Program för arbetet                                                                                      
Rapport 32  Här står vi nu – planeringsförutsättningar                                                          
Rapport 33  Så här har vi resonerat – överväganden och motiv                                              
Rapport 34  Så här vill vi ha det – Översiktsplan Trollhättans kommun och Trollhättans 
tätort 

Översiktsplan för Östra älvstranden 2008                                                                 
Rapport 35  Översiktsplan för Östra älvstranden – fördjupning av översiktsplanen för 
Trollhättans kommun. 

Rapporterna 1-23 avsåg de tidigare, nu ersatta översiktsplanerna för Trollhättans kom-
mun 1990 och Trollhättans tätort 1995. 
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1. Inledning 
 
 

Översiktsplan – ett strategiskt dokument

Alla kommuner ska enligt Plan- och 
bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunens yta. 
Översiktsplanen är en strategisk plan 
som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten 
och bebyggelseutveckling för att nå det 
övergripande målet att skapa en god 
livsmiljö.  
 
Översiktsplanen kan fördjupas för en del 
av kommunen, t.ex. en stadsdel eller ett 
visst område. Den fördjupade översikts-
planen syftar till att visa vilken utveck-
ling kommunen vill möjliggöra för det 
aktuella området. 
 
En översiktsplan är inte rättsligt bindan-
de, men blir tyngre än andra beslutsun-
derlag genom att den förmedlar kommu-
nens helhetssyn och sin förankring i en 

planeringsprocess som garanterar sam-
råd och insyn.  

Översiktsplanens allmänna uppgifter 
(enligt plan- och bygglagen, kap 4) 

• medverka till en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, grön-
områden, kommunikationsleder 
och andra anläggningar  

• främja goda miljöförhållanden och 
en långsiktigt god hushållning 
med mark- och vattenområden, 
energi och råvaror  

• främja en från social, ekologiskt, 
ekonomiskt och kulturellt god 
livsmiljö  

• visa hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressen och iaktta 
gällande miljökvalitetsnormer. 

 

 
Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen 

”Vårt framtida Trollhättan –Översiktsplan 
2003” för Trollhättans kommun antogs i 
februari 2004. Kommunen har därefter 
beslutat att utföra en fördjupning av 
översiktsplanen för Östra älvstranden 
som visar kommunens aktuella syn på 
områdets utveckling och ger tydligare 
vägledning för efterkommande detaljpla-
nering och andra åtgärder. Denna över-
siktsplan ersätter vad som anges för om-
rådet i ”Vårt framtida Trollhättan – över-
siktsplan 2003”   
 
Förutom att ge riktlinjer för en fortsatt 
utveckling på Östra älvstranden med nya 
verksamheter och bostäder, syftar denna 
fördjupning till att belysa konsekvenser 
en sådan utveckling skulle ge, samt i 
viss mån ge förslag på åtgärder.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 
2006 att godkänna ett program för arbe-
tet. Där anges följande syfte med plane-
ringsarbetet:  
 
 

• klargöra de grundläggande 
förutsättningarna och Stadens 
övergripande mål och vision för 
områdets framtida utveckling  

• klarlägga grunddragen i den 
framtida markanvändningen 

• klarlägga trafikfrågorna till/från 
och i området till följd av 
visionerna för områdets framtida 
utveckling och den föreslagna 
markanvändningen  

• klarlägga vatten- och avlopps-
förutsättningarna med den plan-
erade utvecklingen 

• klarlägga miljökonsekvenserna 
och andra konsekvenser av den 
planerade utvecklingen 

• klarlägga övergripande principer 
och rekommendationer för om-
rådets exploatering 

• utgöra program och vägledning 
för kommande beslut och detalj-
planer inkl. MKB. 
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Arbetets uppläggning 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 
2006 att ge Kommunstyrelsens förvalt-
ning, Hållbart samhälle ett tilläggsupp-
drag att ta fram en fördjupning av kom-
munens översiktsplan för området Nohab 
Innovatum, Nysätra vid den Östra älv-
stranden. Under maj-juni 2006 togs ett 
program för översiktsplanen fram som 
godkändes av Kommunstyrelsen den 21 
juni 2006. Planeringsarbetet avsågs ut-
föras med hjälp av konsult. 
 
Under hösten 2006 har planeringsarbete 
bedrivits av GF Konsult som lämnade ett 
förslag till planhandling i januari 2007. 
Handlingen innehöll förslag till planbe-

skrivning samt miljö-, VA- och trafikut-
redningar.  
 
Under vintern 2007 har samråd/dialog 
skett med de närmast berörda i enlighet 
med programmet. Förslaget till plan-
handling har bearbetats av kommunens 
tjänstemän. Ett brett samråd ägde rum 
under hösten 2007.  
 
Efter bearbetning av de inkomna sam-
rådssynpunkterna ställdes planförslaget 
ut våren 2008. Viss revidering och kom-
plettering av planförslaget skedde efter 
utställningen. Kommunfullmäktige antog 
översiktsplanen den 23 juni 2008. 
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Kort om Trollhättan 

Trollhättans kommun med ca 54 000 
invånare, ligger i Västsverige, nästan 
mitt i Västra Götalands län, i ett strate-
giskt läge på axeln mellan Oslo och Gö-
teborg och vidare ner mot Öresunds-
regionen. Kommunikationsförutsättning-
arna är unika för en kommun av denna 
storlek. Förutom väg, järnväg och flyg 
finns en omfattande sjöfart på Göta älv.  
 
Älven som rinner genom staden och för-
binder Vänern med västerhavet utgör 
grunden för Trollhättans tillblivelse och 
historia; med älven som transportled, 
dess slussar och kanaler samt som kraft-
källa för industrialiseringen med utbyggd 
elkraft. Fallen är även upphov till turist-
evenemanget ”Fallens dagar” som inträf-
far i juli varje år och som lockar tusen-
tals turister till staden.  
 
Trollhättans historia som industristad är 
tydlig än idag. Den industribransch som 

dominerar är transportmedelsindustrin, 
genom Saab och Volvo flygmotor samt 
alla underleverantörer.  
 
En nyare bransch i utveckling är film-
industrin. Sedan 1990-talet har denna 
verksamhet vuxit starkt i Trollhättan, 
och idag är staden och dess omgivning 
ett av Sveriges nyckelområden när det 
gäller filmskapande.  
 
Högskolan Väst etablerades 1990 och 
har idag ca 500 anställda och ca 9 000 
studenter. Fram till nu har verksamheten 
varit fördelad på de tre orterna Troll-
hättan, Vänersborg och Uddevalla, men 
från och med 2008 kommer hela Hög-
skolan Västs verksamhet att bedrivas i 
Trollhättan. Högskolan Västs specialitet 
är dess starka koppling till näringslivet 
genom sin profil ”arbetsintegrerat läran-
de”. Inom Innovatumområdet sker 
forskning kopplad till Högskolan. 

 
 

Planområdets läge och omfattning 

Östra älvstranden, Innovatumområdet- 
Nysätra ligger i Trollhättans tätort, nära 
såväl stadens centrum som det turisttäta 
Fall- och slussområdet. Planområdet av-
gränsas av Trollhätte kanal i väster, La-
sarettsvägen/Erik Carlssons rondell i 
norr, Nysätersvägen/Göteborgsvägen     
i öster och Ryrvägen i söder. 

 
 
 

Upphovsrätt: Trollhättans Stad 
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Planens huvuddrag/Sammanfattning  

 
Planen innehåller två delområden – In-
novatumområdet och naturområdet runt 
Nysätra idrottsplats. De två delarna har 
olika problem och möjligheter inför sin 
framtida utveckling. 
 
 
• Nya bostäder byggs i planområdets 

södra delar, dels inom den sydligaste 
delen av Innovatumområdet, dels 
inom Nysätraområdet.  

 
• För Innovatumområdets olika typer 

av verksamheter, näringsliv/teknik-
park, turistrelaterade aktiviteter, bo-
städer och park/rekreation anges en 
flexibel framtida utvecklingsinrikt-
ning.  

 
• De kulturhistoriska värdena i om-

rådet tas tillvara genom bevarande 
och omvandling/upprustning.  

 
• De befintliga cisternerna vid Rysska-

jen avses tas bort.  
 
• Möjligheter lämnas öppna för bredd-

ning av Trollhätte kanal. 
 
• Trafiken mellan E45 och Östra älv-

stranden styrs genom en utformning 
och framkomlighet som gör det mest 
attraktivt att angöra området från 
norr via Lasarettsvägen. Områdets 
huvudentré fortsätter att vara Erik 
Carlssons rondell i norr. Inom Skof-
tebyn får trafiken ”sippra” igenom på 
befintliga gator där i huvudsak 30 
km/tim gäller. Trafiksäkerhetshöjan-

de och bullerdämpande åtgärder ska 
genomföras.  
 

• Åkerssjövägen ges funktion som hu-
vudgata till bostäder och turister me-
dan Nohabgatan är infart till verk-
samheterna. Åkerssjövägen omge-
staltas för att fungera som huvudga-
ta med en stadsmässig utformning 
samt förses med gång- och cykelväg.  

 
• Tvärande stråk genom Innovatum-

området minskar den barriäreffekt 
som området skapar idag, mellan bo-
stadsområdet Skoftebyn och Bergka-
nalen. Samtidigt delas det stora In-
novatumområdet upp i mer hanterli-
ga och överskådliga volymer. Dessa 
tvärande stråk ger även möjlighet till 
kontakt med angränsande park- och 
rekreationsområde inom Fall- och 
slussområdet på andra sidan kanalen 
med en ev. gång- och cykelbro. 

 
• VA-frågorna till följd av den stora 

exploateringen kräver en upprustning 
av det befintliga ledningssystemet 
samt separering av spill- och dag-
vattnet. Det bidrar också till att för-
bättra befintliga VA-problem inom 
Skoftebyn. 

 
• Idrottsanläggningen inom Nysätra 

flyttas till Slätthult, som utvecklas för 
frilufts- och idrottsverksamheter. 
Detta medför behov av en ny tillfart 
till Slätthult. Alternativa lösningar 
med anslutning från E45 redovisas 
samt förbättrade gång- och cykel-
stråk från Skoftebyn.  
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Upphovsrätt: Trollhättans Stad 

Grunddragen i markanvändningen. 
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Områdets historia 

 
Innovatumområdet var ursprungligen ett 
industriområde där man mellan 1865 och 
1986 tillverkade bl.a. lok och tryck-
pressar under företagsnamnet Nydqvist 
och Holm AB (NOHAB). De Nohabtill-
verkade loken är världskända. Under 
industrins storhetstid exporterades ett 
lok varannan dag från Trollhättan till 
Ryssland, via ”Rysskajen” vid Åkers sjö, 
där loken lastades på ångbåtar.  
 
Industrihistoriskt sett har Nohab haft en 
stor betydelse för både den svenska in-
dustrin och Trollhättan.  

Området har under lång tid varit en vik-
tig arbetsplats i regionen och bär än idag 
viktiga identitets- och symbolvärden för 
svensk industrihistoria och Trollhättans 
uppkomst.  
 
Det industrihistoriska arvet på Inno-
vatumområdet har medvetet bevarats 
efter att industrin upphört. Området har 
de senaste åren tydligt vitaliserats och 
blivit en spännande och utvecklingsbar 
del av såväl näringslivet som kultur- och 
turistutbudet i Trollhättan.  

Slätthults läge i förhållande till Nysätra. 
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Planområdet gränsar också till Bergkana-
len, som är av riksintresse för sjöfarten, 
och som delvis ligger inom det riksin-
tresse för kulturminnesvården som ut-
görs av Trollhättans Fall- och sluss-
område, stadens absolut största turist-
attraktion.  
 

 
Slussområdet – stadens absolut största 
turistattraktion. 
 

Nysätra idrottsplats 
Nysätra är det parkområde i stadsdelen 
Skoftebyn som ligger mellan villaom-
rådet och slussområdet. Idag finns Ny-
sätra idrottsplats här, med en fotbolls-
plan och en klubbstuga för Skoftebyns 
IF. Inom området finns också en 24 me-
ter hög 3G-mast med tidsbegränsat 
bygglov t.o.m. 2009-10-31.  
 

Idrottsplatsen i Nysätra. 

 

 

Bostäder och service 
Idag finns endast ett fåtal bostäder i om-
rådets östra del som en del i stadsdelen 
Skoftebyn. Planer finns på ett stort antal 
nya bostäder inom både södra Inno-
vatumområdet och Nysätraområdet. 
Inom Innovatumområdet pågår arbete 
med ett planprogram för 300-400 nya 
bostäder i form av punkthus och slutt-
ningsradhus. Nya bostäder i Nysätra-
området möjliggörs genom flyttning av 
Nysätra idrottsplats till Slätthultsområdet 
sydväst om staden. Även cisternerna 
som står längs Åkerssjövägen planeras 
att tas bort. 
 

Befintliga bostäder utmed Nysätersvä-
gen. 
 
Inom Nysätraområdet ligger den kom-
munala förskolan Vitsippan. Den plane-
ras att byggas ut med en avdelning un-
der 2009. De närmaste kommunala 
grundskolorna är Karlstorpsskolan och 
Skoftebyskolan, ca 1 km öster och söder 
om planområdet. Friskolan Nya skolan 
bedriver skolverksamhet F-9 i närheten 
av planområdet i Karlstorp och Skofte-
byn. Ytterligare kapacitet, i första hand 
för förskola, behövs för att klara behovet 
efter den planerade bostadsutbyggna-
den.  
 
Service av olika slag finns huvudsakligen 
inom de närliggande stadsdelarna Cent-
rum och Skoftebyn.  
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Kommunikationer 

Gatunätet och biltrafiken i och kring Östra älvstranden 
Huvudtillfarter till planområdet är Drott-
ninggatan och Kungsgatan från centrum 
i norr och Lasarettsvägen från E45 i ös-
ter, båda via Erik Carlssons rondell. Det 
är även möjligt att nå planområdet från 
öster via Nysätersvägen/Göteborgsvägen 
och från söder via Sörvallavägen och 
Ryrvägen.  
 
Inom planområdet sker trafiken främst 
via Åkerssjövägen och Nohabgatan från 
Erik Carlssons rondell i norr. Åkerssjö-
vägen har även en funktion för trafik 
mellan södra Skoftebyn och centrala 
Trollhättan. En mindre väg går genom 
Nysätraområdet.  
 
Enligt en trafiknätsanalys för Trollhättan 
år 2002 är följande gator definierade 
som huvudgator: Åkerssjövägen, Drott-
ninggatan, Lasarettsvägen, Göteborgs-
vägen samt delar av Sörvallavägen, 
Modhs väg, Syltevägen och Ryrvägen. 
Trafikräkningar finns gjorda i och kring 
planområdet, några av dessa redovisas 
på nästa sida.  
 
Lasarettsvägen och Drottninggatan är 
kapacitetsstarka. Separat GC-väg finns 
utmed Lasarettsvägen och utmed delar 
av Drottninggatan. Göteborgsvägen i 
öster har blivit ”trafiksanerad” som en 
del i den s.k. Nollvisionsslingan, d.v.s. 
det finns separat GC-väg utmed hela 
sträckan och gångpassagerna är hastig-
hetssäkrade. På Lasarettsvägen behövs 
trafiksäkerhetsåtgärder för de oskyddade 
trafikanterna samt bullerskydd för de två 
förskolorna invid gatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inom planområdet har Åkerssjövägen 
bedömts vara kapacitetsstark, få mål-
punkter finns utmed gatan, men separe-
ring av oskyddade trafikanter saknas. 
Nohabgatan är upprustad som en gata 
för verksamheterna inom Innovatum-
området. Utmed gatan finns flera mål-

punkter och parkering, biltrafik och GC-
trafik samsas på gatan. 
 

Åkerssjövägen mot norr. 
 
Gatorna i Skoftebyn bedöms inte ha er-
forderlig standard, särskilt inte för en 
ökad trafik. De är relativt smala, ofta 
med en vägbredd kring 6 m, separata 
cykelvägar saknas, gångbanorna är ofta 
smala kring 1 m, tomtutfarter förekom-
mer frekvent och parkering sker på ga-
tumark. Dessa gator bedöms därför inte 
vara lämpade för en väsentligt ökad tra-
fikmängd. 
 
Motionsanläggningen i Slätthult trafik-
matas via gatunätet inom Skoftebyn. Det 
bedöms inte vara lämpligt vid den plane-
rade utökningen av verksamheterna vid 
Slätthult.  
 

Kollektivtrafik 
Idag trafikeras Innovatumområdet och 
Skoftebyn av busslinje 21 med två tu-
rer/timme. Linjesträckningen är anpas-
sad till dagens koncentration av boende i 
Skoftebyn och behöver ses över vid den 
planerade utökningen av bostäder i Ny-
sätra och Innovatumområdet. 
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De blåa linjerna illustrerar huvudgator, de röda linjerna illustrerar busslinje 21 och siff-
rorna illustrerar nuvarande trafikflöden (fordon/dygn). 
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Gång- och cykeltrafik 
Det övergripande cykelnätet i Trollhättan 
finns redovisat i Trafiknätsanalysen för 
Trollhättan. Kartan ovan visar stadens 
cykelnät 2002 samt planerade nya cy-
kelvägar. I övrigt sker cykeltrafik på ga-
torna.  
 

Sjöfart 
Varje år passerar cirka 2 000 fartyg med 
gods (olja, skogsprodukter, jord-
bruksprodukter) genom Trollhättan. Un-

der sommarmånaderna passerar dessut-
om ca 3 500 fritidsbåtar.  
 

Möjligheterna att bygga nya och större 
slussar i Trollhätte kanal har utretts av 
Sjöfartsverket, men ännu är inget be-
slutat i denna fråga. Denna utbyggnad 
skulle innebära att mark intill nuvarande 
slussled och kanal kan komma att tas i 
anspråk. En utökning av slussområdet 
kan innebära krav på ytterligare riskana-
lyser för Östra älvstrandens sydligaste 
delar. 

Cykelnätet. De blåa heldragna linjerna illustrerar befintliga cykelvä-
gar och de prickiga linjerna illustrerar planerade cykelvägar. 
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Risker  

Transporter med farligt gods 
 

 

Den allvarligaste riskfaktorn inom områ-
det är transporter av farligt gods med 
fartyg. På Trollhätte kanal transportera-
des totalt 721 ton farligt gods under 
2000, se även vidstående tabell.  
 
I kommunens ”Riskhanteringsplan 04” 
rekommenderas att ett område av 20 m 
längs kanalen ska vara bebyggelsefritt. 
Inom området mellan 20 och 60 meter 
kan bostäder, mindre verksamheter och 
mindre samlingslokaler få förekomma 
men med vissa restriktioner. I området 
mellan 60 och 100 m finns inga be-
gränsningar avseende typ av verksam-
het, men bebyggelsen ska utformas en-
ligt särskilda regler. Över 100 meter 
krävs inga särskilda hänsyn, se vidstå-
ende figur.  
 
För Åkers sjö och den där belägna s.k. 
Rysskajen behöver särskilda bedöm-
ningar göras. Rysskajen används bl.a. 
för att kunna förtöja fartyg med farligt 
gods som skadats inom ett område på 
10 km längs kanalen.  
 
Riskerna kring transport av farligt gods 
genom Trollhättan och situationen vid 
Rysskajen har behandlats i ett antal rap-
porter, bl.a.: 
 
- Scandiakonsult 1995  
- FOA 1999  
- Sweco FFNS 1999  
- Lg Riskteknik HB 2005  
 
Rapporterna är entydiga när det gäller 
situationen vid Rysskajen och anger att 
särskilda hänsyn måste tas vid ev. be-
byggelse nära kajen. Det som skiljer 
rapporterna åt är att de anger olika 
minsta acceptabla avstånd till denna be-
byggelse.  
 
Rekommenderat minsta avstånd till be-
byggelsen anges till olika mått i interval-
let 20-50 meter, beroende på vilket 
olycksscenario som anses vara dimen-
sionerande och vilka konsekvenser 

scenarierna kan få. Samtliga utredningar 
anger att den närmaste bebyggelsen 
måste utformas så att konsekvenserna 
av en ev. olycka minimeras. Dessutom 
anges att personer som vistas utomhus 
vid en olycka kommer att drabbas av 
betydligt större konsekvenser än perso-
ner som vistas inomhus. Se vidare under 
”Risker” i konsekvenskapitlet, kap. 5. 
 
Klass Grupp Ton/år, 

Trollhätte kanal
3 Brandfarliga 

vätskor 
660 000 

8 Frätande ämnen 32 000 
9  Övriga farliga 

ämnen 
29 000 

Totalt  721 000 

 

 
Rekommendationer i Riskhanteringsplan 2004 
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Förorenad mark 
Större delen av området har utnyttjats 
av verksamheter som kan ha gett upp-
hov till föroreningar i mark, bl.a. tung 
verkstadsindustri, lackeringsverkstad och 
uppställning av oljecisterner. Vid cistern-
området finns tydliga indikationer på att 
marken är förorenad av petroleumpro-
dukter.  
 

 
Cisternområdet vid Rysskajen. 
 
PEAB har genomfört en översiktlig mark-
undersökning av de södra delarna av 
Innovatumområdet. Totalt togs elva 

jordprover och metall- och petroleum-
föroreningar kunde konstateras i sju av 
dessa. Med förorening menas här halter 
som överskrider riktvärdena för känslig 
markanvändning t.ex. bostäder. Det är 
troligt att övriga Innovatumområdet ock-
så är ställvis förorenat av tungmetaller 
och petroleumprodukter.                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

En mindre oljeförorening har konstate-
rats i ett jordprov i Nysätra. I denna del 
av området har ingen industriverksam-
het bedrivits. Delar av Nysätraområdet 
är utfyllt med sprängsten från bl.a. ka-
nalbygget, vilket ev. kan förklara spår av 
oljeförorening. I övrigt finns ingen kän-
nedom om markföroreningar inom detta 
område.  
 
I planområdets nordvästra hörn, utmed 
Bergkanalen, har Trollhättans Stad sin 
snötipp. Snön innehåller föroreningar, 
t.ex. petroleumprodukter, tungmetaller, 
klorider, partiklar och näringsämnen, 
som rinner ut i kanalen tillsammans med 
smältvattnet.  

 
 

 

  

Vatten- och avloppsförhållanden

Vattenförsörjning  
Planområdet försörjs med vatten från 
Överby vattenverk, som tar råvatten 
från Göta älv. Verket har mycket hög 
kapacitet. Innovatumområdet är anslutet 
till vattenledningsnätet norr om området. 
Utmed Nysätersvägen finns också ett 
vattenledningssystem.    
 

Spillvatten och dagvatten 
Spillvatten från centrala Trollhättan av-
leds till reningsverket i Arvidstorp som 
har kapacitet för 62 000 personer. Idag 
renar verket spillvatten från ca 48 000 
personer, vilket innebär att verket har 
god möjlighet att rena spillvatten även 

från den planerade utvecklingen inom 
planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stor del av avloppsledningsnätet i cen-
trala Trollhättan är gammalt och består 
av kombinerade ledningar d.v.s. spillvat-
ten och dagvatten blandas och leds bort i 
samma rör. Detta skapar problem vid 
kraftiga regn och snösmältning. 
 
Dagvatten och spillvatten från Skoftebyn 
leds i kombinerade ledningar med stora 
kapacitetsproblem till tunnelsystemet 
och vidare till reningsverket. Dagvatten 
och spillvatten från Innovatumområdet 
avleds dock i separata ledningar, där 
dagvattnet avleds till Bergkanalen från 
tre olika områden. 
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Naturmiljö och rekreation 

Planområdet gränsar till Göta Älv och 
därmed också riksintressen för friluftsliv 
och kraftproduktion. Göta Älv har stor 
betydelse som vandringsled för lax och 
havsöring och hela älvdalen är en viktig 
flyttled för nordliga häckfåglar. Göta Älv 
är även ett vikigt rekreationsområde för 
fritidsfiske och fritidsbåtliv.  
 
Naturmiljön inom planområdet utgörs 
idag av igenväxande blandskog kring 
Nysätra idrottsplats i söder och fortsätter 
i ett grönt stråk med träd och buskar 
längs kanalen. Dessa grönområden är 
idag viktiga delar i stadens grönstruktur, 
och har betydelse både för människor 
som rör sig i området och som sprid-
ningskorridor för växter och djur. Grön-

stråket längs kanalen skuggar vattnet i 
viss mån, vilket är positivt för djurlivet. 
Rötter, nedfallna grenar och dylikt ska-
par småmiljöer i kanalen som utnyttjas 
av både fisk och bottenfauna. Enligt 
Trollhättans Stads kännedom rymmer 
området inga arter eller naturmiljöer 
med särskilt bevarandevärde.  
 
Till följd av dessa grönområdens karak-
tär och centrala placering i staden Troll-
hättan har de större värde för rekreation 
än för den rena naturvården. Nysätra 
idrottsplats utnyttjas framför allt av 
Skoftebyns IF, som har sin seniorverk-
samhet där. Området utnyttjas också 
som promenad- och närrekreationsom-
råde, kopplat till Fall- och slussområdet.

 

Kulturhistoriska värden 

Fall- och slussområdet 
Trollhättans Fall- och slussområde är av 
riksintresse för kulturminnesvården en-
ligt 3 kap. 6 § Miljöbalken (MB), dels för 
att området bär tydliga spår av utveck-
lingen från stenåldern och framåt, dels 
genom väl bevarade slussar, broar och 
industribyggnader från 1800-talet och 
framåt. Det finns få bevarade verkstads-

industrier av denna storlek och området 
utgör en provkarta av industrihallar som 
speglar verkstadsindustriarkitekturens 
utveckling under 1900-talet. Planområ-
det innefattar södra stranden av Åkers 
sjö och Bergskanalen och berörs därige-
nom till en del av detta riksintresse.  

 
 

 
Bildkälla: Innovatums bildarkiv
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3. Så här vill vi ha det                                             
 
I detta kapitel ges beskrivning av hur vi vill att området ska se ut i framtiden med över-
gripande principer och rekommendationer för områdets exploatering.  
 
 

Övergripande vision  

Mötesplats Innovatum 
Aktiviteten inom Innovatumområdet har 
ökat, från att idag sysselsätta ca 650 
personer, till 2 000-2 500 personer. Ny-
etableringar har skett inom såväl kultur 
och turism som forskning och näringsliv. 
Här har bl.a. utvecklats ett Produktions-
tekniskt centrum, ett Ungdomens 
hus/kulturskola och ett Nationellt be-
sökscentrum för film. Här har skapats 
bra klimat för groddföretag med möjlig-
heter till ”avknoppningar”. 
 
Trollhättans Stad har tillsammans med 
olika aktörer på Innovatumområdet ut-
vecklat området till ett evenemangs- och 
mässområde av hög klass. Området har 
ett stort antal utifrån kommande besöka-
re och erbjuder en variation av tillställ-
ningar. Ett högklassigt hotell och en 
eventhall för ca 1 000 besökare har ska-
pats.  
 
Den ökade aktiviteten har stärkt områ-
dets ställning som en viktig kultur- och 
utvecklingsnod i hela regionen. Funktio-
nen som mötesplats stimuleras och väx-
er – ett viktigt nav för besöksnäringen. 
 
Kulturmiljön har tagits tillvara som en 
viktig resurs för utvecklingen. De gamla 
vackra industribyggnaderna har fått nytt 
liv och innehåll, deras interiörer har om-
strukturerats till mindre lokaler. Ett antal 
nya byggnader och tillbyggnader har 
tillkommit, väl inpassade i miljön.  
 
 

Attraktiva bostäder 
 
Ett stort antal nya attraktiva bostäder i 
varierande storlek, utformning och upp-
låtelseformer har tillkommit i Södra In-
novatumområdet och Nysätra. Det fan-
tastiska läget har tagits tillvara genom 
att utnyttja utblicksmöjligheterna och 
närheten till Fall- och slussområdet.  
 
Tydliga kommunikationsstråk 
 
Trafiken till och från området har kanali-
serats norrifrån via Lasarettsvägen och 
Drottninggatan som utformats för denna 
trafikbelastning och för säker GC-trafik. 
Åkerssjövägen utgör områdets huvudtill-
fart och har gestaltats som en vacker 
gata utmed kanalen med bl.a. GC-stråk 
och en tydlig entrépunkt till turistaktivi-
teterna inom Innovatumområdet.  
 
En ny GC-bro över kanalen i ett centralt 
läge finns med i visionerna för att under-
lätta kontakterna med Fall- och slussom-
rådet både för de boende och för turis-
terna. Tvärgående GC-stråk inom Inno-
vatumområdet har öppnats upp för att 
ge bättre orienterbarhet och överblick 
inom området samt bättre kontakter 
mellan Skoftebyn och kanalen. 
 
Kollektivtrafiken har getts en linjesträck-
ning som ger närhet till de många nya 
boende och verksamma inom området. 
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Grunddragen i markens användning  

Plankartan på nästa sida redovisar 
grunddragen i markens framtida an-
vändning och möjlig utveckling inom 
planområdet. Plankartan finns även i 
större format invikt sist i rapporten. 
 
Den norra och östra delen av Innova-
tumområdet inriktas främst mot ett 
blandat och rikt och diversifierat närings-
liv. Utveckling av forskning kopplat till 
Högskolan Väst ges goda möjligheter. 
Möjligheter till lokalisering av en livsme-
delsbutik i den norra delen med god till-
gänglighet till huvudtrafiknätet. Plats ges 
också för ytterligare parke-
ringsmöjligheter. 
 
Den centrala och västra delen av Innova-
tumområdet utvecklas som det turistiska 
och besöksintensiva området men även 
för näringslivsutveckling i större skala. 
Det kan innebära evenemangs- och 
mässhall, hotell, nationellt besöks-
centrum för film, kontor och handel 
m.m. Även ytterligare bostäder kan vara 
möjligt för att få en mer integrerad och 
levande stadsdel. Här ges också bered-
skap för framtida okända möjligheter och 
behov.  
 
Gränsen mellan de olika huvudinrikt-
ningarna är flexibel och de olika markan-
vändningarna kan integreras med var-
andra. En styrning mot icke störande 
verksamheter bör ske för att klara ett 
blandat innehåll. Allt med syfte att nå 
visionen om Mötesplats Innovatum. 
 
Vid all förnyelse och komplettering inom 
Innovatumområdet ska bevarande och 
stort hänsynstagande till de kul-
tur/industrihistoriska värdena som häng-
er samman med områdets historiska 
utveckling tas. Planeringen bör vidare 
ske utifrån s.k. känslig markanvändning 

med avseende på ev. markföroreningar 
redan vid ombyggnationer.    
 
Den södra delen av Innovatumområdet 
samt Nysätraområdet bebyggs med nya 
bostäder av varierande storlek, utform-
ning och upplåtelseformer samt med 
tillhörande bostadskomplement som 
t.ex. förskola. 
 
Den befintliga förskolan Vitsippan ligger 
kvar inom ett relativt stort bevarat na-
turområde. Cisternerna avses tas bort 
för att ge bostäderna den attraktiva mil-
jö och utsikt som läget erbjuder. Risker 
från sjöfarten medför krav på anpass-
ning av bebyggelsen med hänsyn till 
avstånd från kanalen.  
 
De befintliga bostäderna utmed Nysä-
tersvägen ligger kvar, ett antal nya tom-
ter har tillskapats mot väster inom det 
tidigare skyddsområdet Nohabparken. 
Inom områdets större obebyggda mark 
kan en förskola lokaliseras.  
 
Park och rekreationsområden finns i 
stråket utmed kanalen, Nohabparken 
samt invid bostäderna i Nysätra. Fall- 
och slussområdets unika miljö komplet-
terar.  
 
Vägtrafiken kanaliseras via Åkerssjövä-
gen med förbindelser i söder till Sörval-
lavägen och en ny gata genom Nysätra. 
Nohabvägen utgör tillfart huvudsakligen 
till verksamheterna. 
 
GC-trafiken ges förbättringar dels genom 
stråket utmed kanalen/Åkerssjövägen 
och dels genom tydligare tvärstråk ge-
nom Innovatumområdet. Entrépunkten 
för besökare/turister tydliggörs. Möjlig-
heter lämnas öppet för en framtida GC-
bro över kanalen. 

 
 
 

 



3. Så här vill vi ha det                                           Översiktsplan Östra älvstranden  
 

Fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun 
 

 20

Upphovsrätt: Trollhättans Stad 
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Bostäder med bostadskomplement   

Ett stort antal bostäder avses tillkomma i 
de två delarna Södra Innovatumområdet 
och Nysätraområdet. Det unika läget 
innebär att de speciella kvaliteterna 
måste tas tillvara. Det gäller både närhe-
ten till kanalen och Fall- och slussområ-
det, en kompletterande del i stadsdelen 
Skoftebyn och ett centrumnära område.  
 
Skoftebyn innehåller i huvudsak villabe-
byggelse. För att få en allsidig bebyggel-
se- och befolkningssammansättning med 
möjligheter till kvarboende i stadsdelen 
bör bebyggelsen i huvudsak bestå av 
lägenheter i flerbostadshus. Även möj-
ligheterna att ge många människor till-
fälle att njuta av den vackra utsikten 
över kanalen och Fall- och slussområdet 
samt bo nära centrum talar för att om-
rådet bör bebyggas relativt tätt. Det sto-
ra landskapsrummet och den täta och 
storskaliga bebyggelsen inom Innovatu-
mområdet gör det vidare passande med 
relativt hög exploatering som tål även 
höga hus. Närmast Skoftebyn får en an-
passning av skalan ske till den befintliga 
villabebyggelsen. Sluttningen upp från 
kanalen gör det möjligt att ge goda ut-

blicksmöjligheter från många av bostä-
derna.  
 
Vid utformningen av bostadsområdena 
behöver också beaktas att de ligger inom 
ett område som besöks av många turis-
ter och andra besökare.  
 
Bebyggelsens lokalisering och utform-
ning mot kanalen ska ske med hänsyn 
till riskerna från transporter med farligt 
gods enligt riskanalysen för området. Se 
vidare kap.5.   
 
För att ge den eftertraktade attraktivite-
ten och utsikten behöver de befintliga 
cisternerna tas bort. 
 
Bostäderna utmed Nysätravägen 
kompletteras med nya bostäder/villor i 
”luckorna”. 
 
Inom bostadsområdena ska också ges 
utrymme för erforderliga bostadskom-
plement såsom förskolor. Ytterligare 
förskole- och skolkapacitet planeras till-
komma i förskolan Vitsippan samt  i Nya 
skolans regi i angränsade stadsdelar.  
 

 

Naturmiljö och rekreation

Naturområden vid Nysätra bevaras för 
att ge goda möjligheter till närrekreation 
för de boende. Även ett stråk utmed 
Bergkanalen bevaras grönt, dels som 
miljö utmed kanalen och dels som 
skyddszon.  
 
Nohabparken mot Skoftebyn bevaras i 
vissa delar som ”avskärmare” mellan 

den befintliga bebyggelsen i Skoftebyn 
och den nya i Innovatumområdet.  
 
Ytterligare, fantastiska naturområden för 
rekreation finns inom det stora Fall- och 
slussområdet på andra sidan kanalen. 
Den nya GC-bron förbättrar tillgänglighe-
ten till området.  
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Entrépunkten för besökare d.v.s. det 
tvärgående GC-stråket genom Innova-
tumområdet vid bl.a. turistinformationen 
görs tydligt och utformas som en plats 
med torgkaraktär för att reducera has-
tigheten. Till denna plats ges även möj-
ligheten att ansluta en GC-bro över ka-
nalen. 
 

Nohabgatan 
För verksamheterna inom området utgör 
Nohabgatan den huvudsakliga tillfarten. 
Gatan ges en koppling och avslutas på 
ett tydligt sätt vid de nordligaste bostä-
derna i Södra Innovatumområdet. Den 

utformas inte för genomfartstrafik efter-
som gatan inte tål en sådan stor trafik-
belastning. För att tillskapa en mer le-
vande gatumiljö även kvällstid ges dock 
viss möjlighet att ansluta delar av bostä-
derna inom Södra Innovatumområdet. 
Cykel- och biltrafiken samsas på gatuut-
rymmet. Utformningen i den norra delen 
bör fortsätta vid upprustningen av den 
södra delen av gatan. 
 
 
 
 

De tvärgående GC-stråken genom Inno-
vatumområdet ansluter till Nohabgatan 
och erbjuder möjligheter för GC-
trafikanter att röra sig tvärs igenom om-
rådet.

Planerade förändringar i trafiknätet. 
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Kollektivtrafik 
Nuvarande linjesträckning får bedömas 
om den i framtiden ger tillräckligt god 
tillgänglighet för de många boende i de 
nya bostäderna. Med den förslagna ut-
vecklingen inom planområdet finns un-
derlag för utökad turtäthet – 2 000 nya 
invånare i södra delen av området, en 
fyrdubbling av antalet arbetsplatser i 
Innovatumområdet, publika verksamhe-
ter som evenemangsarena, Ungdomens 
hus m.m. – allt detta innebär samman-
taget ett väsentligt ökat resandeunder-
lag.  
 
Framtida linjesträckningar får utredas 
närmare i det fortsatta arbetet med syfte 
att få en attraktiv och tillgänglig sträck-
ning för både Skoftebyn och Östra älv-
stranden.  
 

Gång- och cykeltrafik 
Verksamheterna och bostäderna som 
planeras inom planområdet genererar 
även en ökad GC-trafik.  
 
En GC-väg byggs utmed Åkerssjövägen 
och vidare längs Drottninggatan mot 
övriga centrum och Resecentrum. Vidare 
kompletteras med GC-banor i Skoftebyn 
och olika trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der genomförs. Möjligheterna till en GC-
bro över Bergkanalen för att ge närhet 
till Fall- och slussområdet både för de 
boende och turister hålls öppen i plan-
förslaget. Ett lämpligt läge kan vara vid 
entrépunkten till besöksverksamheterna. 
Förutsättningen för genomförandet av 
GC-bron är att den kan placeras och ut-
föras så att riksintresset för sjöfarten 
inte skadas. 
 

Bilaga om trafiken 
Förslag till möjliga åtgärder avseende 
trafiken på Lasarettsvägen, Drottningga-
tan, Kungsgatan och i Skoftebyn redovi-
sas i en separat bilaga. De där översikt-
ligt föreslagna åtgärderna måste utredas 
mer detaljerat inför genomförandet.   

 

Trafik till Slätthult 
Biltrafiken till Slätthultsområdet avses 
förändras till en ny anslutning från E45 
vid den nya cirkulationsplatsen för an-
slutningen av Sjuntorpsvägen. Inom om-
rådet har två principiella lösningar före-
slagits. Se karta nedan. Det fortsatta 
utredningsarbetet kring Slätthult får 
även lösa vilket alternativ som är lämpli-
gast. 
 
Den befintliga tillfarten genom Skofte-
byn/Rödklintsvägen avses stängas för 
trafik till Slätthult.  
 
GC-trafik mellan Skoftebyn och 
Slätthultsområdet avses däremot för-
bättras för att ge gena och trygga för-
bindelser. Lämpliga lösningar får utredas 
närmare i det fortsatta arbetet.  

Pilarna illustrerar möjliga alternativ till an-
slutningsvägar från E 45 till Slätthult.  
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Vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten 

 
De planerade nya bostäderna försörjs 
genom en anslutning till dricksvatten-
ledningen i Nysätersvägen. Tryckstegring 
måste ske inom området för att klara 
trycket i de planerade höghusen.  
 
Spillvatten från de nya bostäderna av-
leds i östlig riktning till befintlig spillvat-
tenledning (S900) i Nysätersvägen. En 
förutsättning för att detta ska vara möj-
ligt är att kapaciteten i ledningen i Nysä-
tersvägen ökas. Detta kan göras genom 
att dagvattnet från Skoftebyn separeras 
från spillvattenledningen och avleds i en 
separat dagvattenledning. Det är därför 
en förutsättning att dagvattensystemet 
byggs ut i Skoftebyn innan de nya områ-
dena ansluts till befintligt spillvatten-
system i Nysätersvägen. Avrinning från 
de lägre liggande delarna inom Södra 
Innovatumområdet kan inte ske med 
självfall, men ska ombesörjas av exploa-
tören.  
 
Inom Innovatumområdet skapas i fram-
tiden arbetstillfällen för ca 2 000-2 500 
personer. Antalet besökare i framtiden 
avses också öka väsentligt. Befintliga 

spillvattenledningar åt norr har dock god 
kapacitet att avleda spillvatten från om-
rådet till huvudtunnelsystemet.  
Dagvatten inom bostadsområdena Ny-
sätra och Södra Innovatumområdet ska 
hanteras lokalt. Dagvattnet från Skofte-
byn, Innovatum och Nysätraområdet kan 
inte avledas till Åkers sjö med hänsyn till 
Sjöfartsverkets behov av att stänga av 
kanalen och tappa ut allt vatten för un-
derhållsarbeten ca vart 7:e år. 
 
Eftersom marken inom Nysätraområdet 
till stor del består av rester från kanal-
bygget bl.a. mycket sten, kan antas att 
markens förmåga att släppa igenom 
dagvatten är god, vilket är mycket för-
delaktigt. Det är då viktigt att skapa ytor 
eller anläggningar där dagvattnet har 
möjlighet att infiltrera ner i marken. 
Inom Södra Innovatumområdet består 
marken till största delen av naturmark 
som kan ge vissa möjligheter till infiltra-
tion.  
 
Avledning av dagvattnet ska i möjligaste 
mån ske i öppna synliga system istället 
för slutna system. 

 
 

Upphovsrätt: Trollhättans Stad 

Det inringade området illustrerar översiktligt arbetsom-
råde för VA-saneringsarbeten. 
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4. Så här har vi resonerat                                  
 
Här redovisas hur vi analyserat förhållandena och resonerat kring de övergripande frå-
gorna samt motiven till de valda lösningarna och förslagen.  
 
 
Att skapa “Mötesplats Innovatum” i Sve-
rige samt den mängd bostäder i det at-
traktiva läget som är målsättningen in-
nebär en mängd överväganden och det 
krävs ett antal åtgärder för ett bra hel-
hetsresultat, även utanför planområdet. 
Resonemangen har främst kretsat kring 
följande huvudfrågor:  
 

 
Östra älvstranden med Innovatumområ-
det, en mötesplats för näringsliv, kultur 
och turism samt attraktiva nya bostäder. 

• Hur tar vi till vara de unika förut-
sättningarna för just Innova-
tum/Nysätraområdet, bl.a. läget 
invid Fall- och slussområdet?  

 
• Hur kan området utvecklas till en 

naturlig del av Trollhättans cent-
rum?  

 
• Hur kan de befintliga byggnader-

na och anläggningarna inom In-
novatumområdet nyttjas så att 
deras kulturvärden och karaktärer 
blir en tillgång och inte går förlo-
rade?  

 
• Vilka typer av bostadsbebyggelse 

passar in i området, kompletterar 
Skoftebyn och utnyttjar läget?  

 
• Hur klaras trafiktillgängligheten 

för besökande, verksamma och 
de nya boende och hur påverkar 
det framkomligheten och trafik-
säkerheten inom Skoftebyn?  

 
• Vad innebär närheten till kanal-

trafiken, påverkar den utnytt-
jandemöjligheterna inom om-
rådet? Vilka risker finns?  
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Innovatumområdet en del av Trollhättans centrum 

Hela Innovatumområdet har setts som 
en viktig del av utvecklingsmöjligheterna 
för Trollhättans centrum. Centrum i öv-
rigt innehåller ett fåtal kompletterings- 
och ombyggnadsmöjligheter. Utveck-
lingen inom planområdet med lokalise-
ring av en del stora publika anläggningar 
bedöms dock inte komma att innebära 
en verklig centrumvandring men väl en 
tyngdpunktsförskjutning mot söder. Där-
för har knytningen mellan Innovatum-

området och centrum i övrigt bedömts 
mycket viktig och måste ägnas stor om-
sorg. Drottninggatan utgör den huvud-
sakliga länken och dess omgestaltning 
behöver därför fortsätta ända upp till 
Resecentrum såsom påbörjats i den söd-
ra delen. Ett trevligt sammanhängande 
gångstråk kan utvecklas längs kanalen 
från Strandgatan i centrum ända ner till 
Slussområdet. 

 
                   Trollhättans centrum- respektive turismområde.  
 
Det har bedömts viktigt att speciella och 
ytkrävande funktioner, bl.a. de av eve-
nemangskaraktär, som inte kan eller bör 
placeras inom den gamla stadskärnan, 
istället kan etableras inom Innovatum-
området. Innovatumområdet ska funge-
ra som ett komplement, inte som en 
konkurrent. 

De stora och kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna och anläggningarna har 
bedömts innebära en tillgång att ta till 
vara för de nya användningarna. Det ger 
området en speciell karaktär som ökar 
dess attraktivitet som mötesplats. 
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Bostäder 

Trollhättans Stads mål är 70 000 invåna-
re år 2030. Det kräver ett stort utökat 
bostadsbyggande med sådan attraktivi-
tet att det lockar nya invånare. Östra 
älvstranden har bedömts vara ett sådant 
attraktivt område. Läget gör att det med 

fördel kan exploateras med relativt tät 
och hög bebyggelse. De två delområde-
na bör dock ges skilda identiteter. Villa-
området Skoftebyn kompletteras med 
andra boendeformer vilket ger variation 
och möjligheter till t.ex. kvarboende.  

 
 

Kommunikationer  

Staden har i hög grad utvecklats kring 
fallområdet, vilket innebär att området 
nu ligger mitt inne i en omgivande 
stadsbebyggelse. Denna bebyggelse är 
övervägande småhus med ett successivt 
utvecklat småskaligt gatunät. Att belasta 
dessa bostadsområden och bostadsgator 
med väsentligt ökad trafik till verksam-
heter, evenemangsområde, turism och 
nya bostäder är inte rimligt. Tillkom-
mande trafik till ”mötesplatsen” Innova-
tumområdet och dess verksamheter 
samt de nya bostäderna måste därför 
ske från norr, via Lasarettsvägen och 
Erik Carlssons rondell. 
 
Den största delen av den tillkommande 
bostadstrafiken har bedömts ha mål-
punkter i norr och gå via Erik Carlsson 
rondell och Åkerssjövägen. Vår bedöm-
ning har vidare varit att en viss andel 
(max 10 % av tillkommande) trafik har 
målpunkter i söder/E 45. Det har då be-
dömts acceptabelt att en trafikökning av 
denna begränsade storlek kan silas ige-
nom Skoftebyn på befintliga gator. Det 
är inte heller rimligt, bl.a. från säker-
hetssynpunkt, att så många bostäder 
kan nås endast från ett håll. Det skulle 
också ge onödigt stort trafikarbetet när 
man ska söderut. För att klara trafiksitu-
ationen inom Skoftebyn behöver vissa 
gator ges en förbättrad trafiksäkerhet för 
GC-trafiken.  
 
Även bostäderna i Nysätra behöver ges 
anslutningsmöjligheter åt söder, bl.a. 
från säkerhetssynpunkt. Den föreslagna 
nya gatan genom Nysätra avses utfor-
mas integrerat i bostadsbebyggelsen och 
inte för övergripande genomfartstrafik.    
 
Åkerssjövägen är redan och blir alltmer 
ett huvudstråk. Vägen är lång och rak 
och inbjuder därför till hög fart. Vägen 

behöver därför ges en ny utformning, 
dels för att fungera som huvudgata till 
bl.a. de nya bostäderna, dels för skapa 
ett attraktivt GC-stråk. Möjligheter ges 
till en ny vägdragning i den norra delen 
för att ge en större utvecklingsbar yta 
innanför vägen. Genomförandemöjlighe-
terna med hänsyn till geoteknik och 
kostnader m.m. får utredas i det fortsat-
ta arbetet.  
 
Nohabgatan har bedömts kunna fungera 
även i framtiden med den utformning 
och karaktär den har idag i den norra 
upprustade delen. Här blandas biltrafik 
och cykeltrafik, parkering sker längs ga-
tan och gångtrafiken ligger på gångbanor 
utmed fasaderna.  
 
Fall- och slussområdet avses utvecklas 
till ett av Sveriges mest besökta turist-
mål. Både SAAB-museet och Science 
center tillsammans med turistinforma-
tionen utgör en viktig utgångspunkt för 
den turistiska utvecklingen inom hela 
Fall- och slussområdet.  En stor del av 
trafiken till området behöver därför ka-
naliseras via Innovatumområdet för att 
inte belasta Fall- och slussområdet med 
alltför mycket trafik. Parkeringsplatser 
behövs därför inom Innovatumområdet 
liksom GC-förbindelse över kanalen. En 
ny GC-bro har bedömts lämplig i den 
centrala entrépunkten från Åkers-
sjövägen. Denna ger också de boende 
betydligt bättre tillgång till naturområdet 
för närrekreation. 
 
Kollektivtrafiken till området är idag ut-
formad efter dagens bebyggelse- och 
befolkningskoncentration i Skoftebyn. 
När Innovatumområdet och Nysätra ut-
vecklas med ett så stort antal verksam-
ma, besökare och boende måste den 
framtida linjesträckningen bedömas för 
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att ge god tillgänglighet också för den 
nya befokningskoncentrationen. En 
sträckning längs Åkerssjövägen – Sörval-
lavägen kan vara en möjlighet som får 
studeras vidare. 
 
Utvecklingen inom Slätthultsområdet, 
med bl.a. hela Skoftebyns IF:s fotbolls-
verksamhet, ställer krav på en ny or-
dentlig tillfart till området. En sträckning 
genom Ryrbäcken har inte bedömts 
lämplig med hänsyn till bäckravinens 
natur- och rekreationsvärden och det 
naturreservat som nu håller på att bil-
das. En tillfart direkt från E45 strax sö-

der om staden har därför bedömts som 
den lämpligaste. Staden avses byggas ut 
åt söder vilket innebär att tillfarten på 
sikt kommer att ligga inom stadens be-
byggda område och inte upplevas så 
långt bort. Det ger en lätt tillgänglighet 
till bl.a. bussar med besökande klubbar 
från andra orter. 
 
 
 
 
 

För de närboende i Skoftebyn, bl.a. alla 
barn och ungdomar, är dock gång och 
cykel ett utmärkt sätt att ta sig till Slätt-
hult. Därför avses trafiksäkra GC-vägar 
förbättras mellan Skoftebyn och Slätt-
hult. 

 

Kanalen och sjöfarten 

Kanalen och miljön kring denna utgör en 
fantastisk attraktivitet. Samtidigt innebär 
det risker särskilt genom trafiken med 
farligt gods. Dessa risker måste beaktas 
på ett rimligt sätt.  
 

Enligt kommunens Riskhanteringsplan 
bör bebyggelse som uppförs närmare än 
60 m från kanalen utformas och utrustas 
enligt särskilda krav.  Se vidare under 
”Risker” i konsekvenskapitlet, kap. 5. 

 

Miljöbedömning/behovet av MKB 

För alla planer och program ska en be-
hovsbedömning genomföras där planens 
betydande miljöpåverkan bedöms. Över-
siktsplaner har enligt lagtexten alltid 
bedömts medföra betydande miljö-
påverkan. Trollhättans Stad har i Pro-
grammet för översiktsplanen bedömt att 
nedanstående frågor kan komma att 
utgöra betydande miljöpåverkan. Läns-
styrelsen har delat denna uppfattning.  
 

• Trafiken – luftmiljö, buller och 
trafiksäkerhet 

• Grönstruktur – expl. av naturen 
vid Nysätra samt väg till Slätthult 

• Kulturmiljö – expl. och förändring 
inom Innovatumområdet 

• Risker och störningar från sjöfar-
ten 

• Förekomsten av markföroreningar 
• Dagvattenhanteringen 

 

Vid betydande miljöpåverkan ska en mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB) upprät-
tas enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken. 
MKB:ns väsentliga syfte är att identifiera 
och beskriva de viktigaste miljöaspek-
terna, de s.k. miljöfaktorerna, i plan-
området och översiktligt bedöma konse-
kvenserna av den förändrade markan-
vändning som föreslås i den fördjupade 
översiktsplanen. MKB:n ska peka ut de 
strategiska frågor och konflikter som 
man måste hantera i den fortsatta plane-
ringsprocessen. En utgångspunkt är de 
konstateranden som gjordes i planpro-
grammet.  
 
Miljökonsekvenserna har inarbetats i 
kapitel 5, ”De viktigaste konsekvenser-
na”.  
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5. De viktigaste konsekvenserna                             
 
I detta kapitel redovisas de viktigaste konsekvenserna om området utvecklas i enlighet 
med planen samt vissa rekommendationer så att de negativa konsekvenserna kan undvi-
kas eller inte bli oacceptabla. 

 

Trafik 

Den mest påtagliga konsekvensen av 
den planerade kraftiga utvecklingen och 
exploateringen inom planområdet är den 
väsentligt utökade trafiken till och från 
området. Det är viktigt att den till-
kommande trafiken i så stor utsträckning 
som möjligt sker mot norr, då gatunätet 
i Skoftebyn inte är lämpat för större tra-
fikvolymer. Trafiken till och från Slätthult 
försvinner dock då en ny infart ordnas 
direkt från E45.  
 
Om planerade trafiksäkerhetsåtgärder 
genomförs så som anges i planen och 
huvudtillfarterna ordnas norrifrån via 
Lasarettsvägen, Åkerssjövägen och No-
habgatan, bedöms det vara möjligt att 
begränsa tillkommande genomfartstrafik 
i Skoftebyn till ca 1 000 f/d. I övrigt be-
döms cirka 500 f/d av den tillkommande 
trafiken komma att gå via Göteborgsvä-
gen och ca 6 000 f/d på Lasarettsvägen 
samt ca 3 500 f/d på Drottninggatan. 
Fördelningen mellan Lasarettsvägen och 
Drottninggatan är dock osäker. 

Trafiken till Slätthult blir betydligt enkla-
re direkt från E45 istället för den svårtill-
gängliga tillfarten på villagatorna. Troll-
hätteborna kan dock, särskilt i början, 
uppfatta det som en lång omväg. I takt 
med att staden byggs ut åt söder kom-
mer dock infarten med tiden att ligga 
inom stadsbebyggelsen. 
 
Kollektivtrafikens framtida sträckning 
behöver bedömas för att ge god tillgäng-
lighet även till de nya områdena med en 
tyngdpunkt av människor. Frågan får 
studeras vidare i det fortsatta planarbe-
tet för att finna lämpliga sträckningar 
och hållplatslägen. 
 
Förhållandena för gång- och cykeltrafi-
ken förbättras genom byggande av GC-
bro över kanalen, GC-vägar inom plan-
området, på vissa gator i Skoftebyn 
samt till Slätthult.  
 

 
Risker 
 
Den nya bebyggelsen och ökad besöks-
verksamhet innebär dels att fler männi-
skor kommer att bo i närheten av kana-
len och Rysskajen och dels att fler män-
niskor kommer att röra sig där. Det leder 
inte till ökade risker så länge inga ska-
dade fartyg ligger vid kajen, men ger 
upphov till att fler människor utsätts för 
risker när ett skadat fartyg har lagts vid 
kajen. Detta är dock en planerad händel-
se vilket underlättar hanteringen av de 
medföljande riskerna. 
 
Utifrån ovanstående och med stöd av 
tidigare genomförda riskanalyser be-
döms rekommendationerna i kommu-
nens Riskhanteringsplan 2004 i huvud-
sak vara tillräckliga. 

Vid Rysskajen behöver i första hand – 
om inte ytterligare säkerhetsåtgärder 
genomförs – rekommendationerna från 
Riskhanteringsplanen följas. Dock bör 
det bebyggelsefria s.k. A-området utvid-
gas till 60 meter. B-området utvidgas till 
60-100 meter och C-området behöver 
sträcka sig mellan 100 till 150 meter. 
Avstånden ska mätas från närmaste 
plats där ett skadat fartyg kan komma 
att lägga till. Vid avsteg från dessa av-
stånd bör risknivån utredas utifrån den 
aktuella situationen och ev. nödvändiga 
skyddsåtgärder tas fram. Exempel på 
sådana åtgärder är ett larmsystem som 
varnar boende och besökare när ett far-
tyg med farligt gods ska läggas till vid 
kajen, beredskapsplanering med Rädd-
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och Drottninggatan medför ökade ekvi-
valenta ljudnivåer. 
 

Lasarettsvägen och Drottninggatan be-
döms redan idag ha ekvivalenta ljudni-
våer överskridande gällande riktvärden. 
Utmed Lasarettsvägen tangeras riktvär-
det för ekvivalent ljudnivå vid fasad på 
ett avstånd om ca 45 m. Riktvärdet för 
maximal ljudnivå vid särskilt anordnad 
uteplats tangeras på ett avstånd om ca 
40 m. Utmed Drottninggatan tangeras 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fa-
sad på ett avstånd om ca 50 m. Riktvär-
det för maximal ljudnivå vid särskilt an-
ordnad uteplats tangeras på ett avstånd 
om ca 40 m. 
 

Med bedömda trafikmängdsökningar på 
Drottninggatan (+3 500 f/d), Lasaretts-
vägen (+6 000 f/d) och inom Skoftebyn 
(+1 000 f/d) blir ökningen av den ekvi-
valenta ljudnivån ca 3,5 dB(A) utmed 
Lasarettsvägen, ca 2 dB(A) för Drott-
ninggatan, och upp till 3 dB(A) på de 
gator som får störst trafikökning i Skof-
tebyn. Om Nysätersvägen som idag har 
1 500 f/d får en trafikökning om 1 000 
f/d till  2 500 f/d, så kommer riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå att överskridas på 
ett avstånd om ca 15 m från vägmitt. 
 

Inom Skoftebyn på bl.a. Sörvallavägen 
och Ryrvägen bedöms gällande riktvärde 
avseende ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid fasad inte överskridas för hus beläg-
na på större avstånd från vägmitt än 10 
m. Riktvärdet för maximal ljudnivå ut-
omhus vid fasad och den maximala ljud-
nivån vid särskilt anordnad uteplats 
överskrids inte för hus belägna på större 
avstånd från vägmitt än 12 m.  
 

Särskilda mer detaljerade bullerutred-
ningar för hela det bullerpåverkade om-
rådet, även utanför detaljplaneområdet, 
behöver utföras i det fortsatta planarbe-
tet. Åtgärder kommer att behöva vidtas, 
så att gällande riktvärden klaras. Bl.a. 
behövs bullerplank/vall vid förskolorna 
utmed Lasarettsvägen. De föreslagna 
trafikåtgärderna inom Skoftebyn, enligt 
bilagan med sänkta hastighetsgränser, 
medför att bullerpåverkan minskar. 

 

Buller från sjöfarten 
 

Vid lågvatten kan det förekomma att 
fartyg lägger till vid kaj med följd att 
husen blir utsatta för buller från farty-
gens maskineri. Vid enstaka tillfällen är 
förhållandena på Vänern sådana att far-
tyg i kanaltrafik lägger till vid kaj intill 
Åkerssjövägen. Då fartyg ligger vid kaj 
en längre tid stoppas huvudmaskinen 
och endast en reservgenerator går för 
att försörja fartyget med ström. Reserv-
generatorn ger lägre bullernivå än hu-
vudmaskinen. Det är dock troligt att far-
tyg ligger en betydande stund med hu-
vudmaskinen igång.  
 

Med närmaste bostad 30 m från Åkers-
sjövägens mittlinje blir minsta avståndet 
från fasad till fartyg 38 m. Vid förtöjning 
vid kaj med huvudmaskinen på tomgång 
beräknas ekvivalent ljudnivå (frifält) 61 
dB(A) samt maximal ljudnivå 66 dB(A). 
Ett bebyggelsefritt område på 60 m från 
kanalen föreslås med hänsyn till riskerna 
vilket också är positivt för bullerförhål-
landena. Bullerfrågorna måste beaktas i 
det fortsatta planerings- och projekte-
ringsarbetet så att riktvärdena för buller 
klaras.

 

Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) finns fram-
tagna för bl.a. utomhusluft. Fler områ-
den kan bli aktuella i framtiden. Normer-
na ska i princip ange de föroreningsnivå-
er som människor eller miljön kan utsät-
tas för utan att skadas. Beträffande luft 

finns det MKN för kväveoxider, kvävedi-
oxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, ben-
sen, partiklar (pm10) och ozon. Om det 
finns risk för att någon MKN inte kan 
uppfyllas i tid ska ett åtgärdsprogram tas 
fram.  
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Utsläpp från trafik 
Trafik och andra utsläppskällor ger upp-
hov till luftföroreningar som vid höga 
halter är skadliga för människors hälsa. 
Utsläppen och halterna av partiklar har 
uppmärksammats mer och mer under 
senare år, dels därför att nya forsknings-
rön har visat på stora hälsorisker, dels 
därför att utsläppen ökat till följd av 
skärpningar av den s.k. dubbdäckslagen 
1999. Mätningar och analyser av parti-
kelhalter redovisas i ”Partikel- och ben-
sensituationen i Göteborgsregionen” 
(Göteborgsregionens luftvårdsprogram, 
2004). 
 
Luftföroreningar kan innefatta många 
olika ämnen, men vad avser trafikens ut-
släpp har följande störst betydelse: kvä-
vedioxid (NO2), kolväten, inandningsbara 
partiklar (PM10) samt bensen. Utsläppen 
av koldioxid (CO2) ger upphov till globala 
miljöproblem i form av ”växthuseffekt”, 
vägtrafiken står därvid för ett betydande 
bidrag. Utsläpp sker även av svaveldiox-
id, kolmonoxid m.m. 
 
Miljökvalitetsnormerna överskrids i vissa 
områden i Sverige för kvävedioxid, par-
tiklar och bensen, men sällan eller aldrig 
för övriga ämnen. En sammanställning 
av gränsvärdena för de tre kritiska äm-
nena återges i nedanstående tabell. De 
redovisade halterna ska underskridas 
fr.o.m. 2005 för partiklar, fr.o.m. 2006 
för kvävedioxid och fr.o.m. 2010 för 
bensen. 
 
Bensenhalterna har minskat markant 
under den senaste tioårsperioden i takt 
med att tillåten aromathalt i bensin har 
minskat. Enligt rapporten ”Partikel- och 
bensensituationen i Göteborgsregionen” 
har inga halter, uttryckta som års- eller 
vinterhalvårsvärden, uppmätts över 3,5 

mikrogram/m³ i Göteborgsregionen un-
der senare år. Med hänsyn till dessa ge-
nerella analyser bedöms bensenhalterna 
inom planområdet understiga miljökvali-
tetsnormerna med marginal.  
 
Luftföroreningshalterna i Trollhättan har 
inventerats med mätningar vid Drott-
ninggatan, Torggatan, Garvaregatan, 
Tingvallavägen, Bangårdsgatan och 
Slättbergsvägen. Dessa mätningar visar 
att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 
inte överskrids.  
 
Slutsatsen i rapporten (Göteborgsregio-
nens luftvårdsprogram, 2004) är att av 
fyra huvudtyper av trafikmiljöer 
överskrids sannolikt miljökvalitetsnor-
merna i miljön ”Hårt trafikerat, dåligt 
ventilerat vägområde”. Denna gatutyp 
bedöms inte komma att finnas inom 
planområdet.  
 
Utbyggnaden inom Östra älvstranden 
medför trafikmängdsökningar i anslut-
ning till området. Med hänsyn till trafik-
volymerna och gatornas ”ventilation” 
bedöms gällande miljökvalitetsnormer 
inte att komma att överskridas i eller i 
anslutning till planområdet. De ökade 
halter som trafikmängdsökningarna ten-
derar att leda till motverkas också av att 
det successiva införandet av bättre re-
ningsteknik i bilparken även i fortsätt-
ningen tenderar att sänka utsläppen.  
 
Utsläppen från fartygstrafiken på kana-
len antas inte innebära ökade störningar. 
De allvarligaste störningarna från fartyg 
uppstår mest vid långvarig drift av 
hjälpmotorer vid kaj och vid uppstart av 
kalla huvudmotorer. Inget av detta är 
aktuellt inom området. 

Ämne Medelvärde Halt 
(µg/m³) 

* Percentiler är ett begrepp som 
används inom statistiken. Om 
t.ex. 98-percentilen av timmedel-
värdet av en viss luftförorening 
högst får vara 90, så betyder det 
att timmedelvärdet av förore-
ningshalten ska vara lägre än 90 
under 98 procent av årets timmar. 
Under två procent av årets timmar 
(d.v.s. 175 timmar) får då förore-
ningshalten vara högre än 90. 
Motsvarande gäller för 90-
percentilen. 

Kvävedioxid Årsmedelvärde 40 
 Dygnsmedelvärde 

(98-percentil*) 
60 

 Timmedelvärde (98-
percentil*) 

90 

Partiklar Årsmedelvärde 40 
 Dygnsmedelvärde 

(90-percentil*) 
50 

Bensen Årsmedelvärde 5 

Miljökvalitetsnormer 
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Geoteknik  

En översiktlig geoteknisk kartering har 
genomförts inom Nysätraområdet för att 
klarlägga stabilitet och grundläggnings-
förhållandena. Utredningen visar att om-
rådet huvudsakligen består av berg med 
skrotsten från kanalbyggnationen på 
några ställen.  

Stabiliteten behöver särskilt beaktas i 
det fortsatta detaljplanearbetet i närom-
rådet vid kanalen, utfyllnadsområden 
med skrotsten i slänterna i norr och sö-
der om fotbollsplanen samt parkerings-
platsen vid kanalen. Se kartan nedan. 

 

 
 
Avseende grundläggning är fyllningens 
sammansättning och packningsegenska-
per ej kända och svåra att undersöka. 
Trots att fyllningarna är gamla och legat 
länge är detta ingen garanti för att de 

ska vara bra att grundlägga på. På om-
råden med utfylld skrotsten kan grund-
läggning med borrade pålar bli nödvän-
digt.  

 
 

Förorenad mark 

Översiktliga markundersökningar har 
visat att marken innehåller föroreningar.  
 
Innan bostäder kan byggas måste mar-
ken undersökas med avseende på even-
tuella markföroreningar. Sådan under-
sökning får sedan ligga till grund för en 
bedömning av behovet av efterbehand-
lingsåtgärder. Planförslaget innebär att 
eventuella föroreningar i marken i områ-
det kan behöva saneras, vilket är positivt 
ur miljösynpunkt. 

Generell försiktighet och uppmärksamhet 
på eventuella markföroreningar måste 
iakttas vid schakt inom planområdet. 
Massor från planområdet behöver troligt-
vis undersökas innan de kan återan-
vändas eller deponeras.  
 
En förutsättning för genomförande av 
planen är att de befintliga cisternerna tas 
ur bruk och monteras ner. Marken inom 
cisternområdet måste undersökas och 
vid behov saneras.  

Områden som 
bör beaktas 
med hänsyn 
till släntstabili-
tet. 

Upphovsrätt: Trollhättans Stad 
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Naturmiljö och rekreation 

Planen innebär att ca hälften av skogs-
området i söder får ge plats för bostäder, 
medan den andra hälften bevaras som 
grönområde. Det gröna stråket utmed 
kanalen bevaras och kan bindas ihop 
med de större grönytorna inom Fall- och 
slussområdet genom den framtida GC-
bron.  
 
Sammantaget innebär detta att den grö-
na ytan i området minskar, vilket är ne-
gativt ur naturmiljösynpunkt. Samtidigt 
blir tillgängligheten till grönområdena i 
och utanför området totalt sett större. 
Grönområdet kan också antas bli mer 
attraktiv ur rekreationssynpunkt än den 
delvis ganska snåriga skog som växer 
där idag. Detta är positivt ur rekrea-

tionssynpunkt. Grönområdets betydelse 
som spridningskorridor för växter och 
djur beror på naturområdets utformning, 
vilken bestäms i detalj i ett senare ske-
de. Minskningen av grönytan i sig behö-
ver inte ha några negativa konsekven-
ser.  
 
Idrottsplatsen flyttas till Slätthults-
gården. En negativ effekt av detta är att 
idrottsplatsen hamnar längre bort från 
centrum och flera bostadsområden. Å 
andra sidan skapas en mer attraktiv och 
sammanhållen idrottsplats, trafiksäkrare 
GC-förbindelser samt en allmän upprust-
ning av Slätthultsområdet vilket är posi-
tivt ur rekreationssynpunkt. 

 

Vatten- och avloppsförhållanden  

Vid en separering av avloppssystemen 
och en dimensionering efter dagens 
normer minskar risken för omfattande 
skador som källaröversvämningar ställer 
till.  
 
Göta älv är vattentäkt för en stor region 
och det pågår arbete med att skydda 
vattentäkten genom att upprätta skydds-
föreskrifter. Vid en utbyggnad av dag-
vattensystemet i Skoftebyn avlastas 
spillvattensystemet då dagvatten och 
spillvatten separeras. Detta är positivt 
för miljön, genom att mindre mängder 
dagvatten avleds till reningsverket, vilket 
i sin tur innebär mindre kemikalieför-
brukning och mindre energiåtgång vid 
pumpning av vattnet i verket. Om dag-
vatten separeras från spillvattnet blir det 
bättre kapacitet i ledningarna för spill-
vattnet som i sin tur ofta medför att 

mängden bräddat spillvatten minskar vid 
kraftigare regntillfällen, vilket är positivt 
ur övergödningssynpunkt.  
 
Ett ofta övergripande mål med dagvat-
tenhantering är att den naturliga vatten-
balansen inte ska påverkas mer än nöd-
vändigt. Det är därför mer positivt att 
låta så mycket som möjligt av dag-
vattnet infiltreras ner i marken enligt den 
nu föreslagna hanteringen, än att leda 
bort huvuddelen av dagvattnet via led-
ningar.  
 
Parkeringsplatser bör utföras med 
genomsläppliga beläggningar eller dag-
vattnet avledas via gräsbeklädda diken 
som har en både renande och flödesut-
jämnande effekt på dagvattnet. 
 
 

 

Kulturmiljö 

Planens intention är att så långt som 
möjligt bevara industribyggnaderna ex-
teriört, men medger viss ombyggnad, 
framför allt interiört, för att anpassa hu-
sen till andra verksamheter. Områdets 
rumsliga karaktärer kommer också att 
bevaras så långt som möjligt, även om 
vissa ur kulturhistorisk synpunkt negati-

va förändringar förmodligen sker även 
här. Detta kommer givetvis att påverka 
de kulturhistoriska värdena i området, 
framför allt de rent museala kvaliteterna. 
Å andra sidan blir området mer tillgäng-
ligt för allmänheten, vilket innebär att 
dessa miljöer kommer att upplevas av 
ett betydligt större antal människor.  
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Det finns ett bra underlag där områdets 
kulturhistoriska miljöer beskrivits och 
analyserats. Utifrån detta underlag bör 
konkreta förslag och åtgärder tas fram. 
Det kan exempelvis handla om att beva-
ra fasader och arkitektoniska element, 
äldre infrastruktur och andra anlägg-
ningar, järnvägsspår, öppna ytor m.m. 
Det är viktigt att byggnader och dekora-
tioner inom området utformas med hän-
syn till den kulturhistoriska miljön.  

Starkodders sten berörs inte fysiskt av 
planförslaget. Den översiktliga arkeolo-
giska undersökningen redovisar att ut-
över kolerakyrkogården finns inga forn-
lämningar inom planområdet. I den fort-
satta planeringen med utformning av 
bostadsbebyggelsen vid Nysätra ska 
hänsyn tas till kolerakyrkogårdens ut-
bredning. 

 
 

Sociala konsekvenser 

Ett ökat nyttjande av Östra älvstranden 
för bostäder och arbetsplatser, turism-
verksamheter och kulturevenemang krä-
ver ökad service i anslutning till områ-
det. Bostäderna behöver framförallt när-
belägen barnomsorgsverksamhet och 
livsmedelsaffär. Dessa nya funktioner 
bör lokaliseras så att de utgör en tillgång 
i Östra älvstranden.  

Den avsedda utvecklingen inom Innova-
tumområdet innebär att graden av of-
fentlighet ökar varför det är viktigt att 
miljöerna gestaltas så att detta beaktas. 
D.v.s. med särskild omsorg för att för-
tydliga profilen som en offentlig, tillgäng-
lig och välkomnande mötesplats för 
verksamma och besökare.  
 

 

Riksintressen  

Planförslaget bedöms inte medföra nå-
gon påtaglig skada på något riksintresse.  
 

• Kulturmiljövärdena tas tillvara 
genom att kanalen lämnas orörd. 

 

• Sjöfarten ges möjlighet att ut-
vecklas med en breddning av 
slussarna och kanalen. Den pla-
nerade GC-bron kan dock stå i 
konflikt med sjöfartens riksintres-
se. Detta kommer att tillgodoses 
om och när frågan blir aktuell.

 

Ekonomiska konsekvenser 

Se kap. 6 ”Åtgärder, kostnader och tid-
plan”. Kostnaderna för de övergripande 
åtgärderna t.ex. VA-anläggningar och 
åtgärder i trafiknätet är en följd av de 
stora utbyggnaderna inom området och 

avses därför fördelas mellan de berörda 
parterna. Exploateringskalkyler och för-
delningsmodeller får tas fram i det fort-
satta arbetet.  

 

Miljömålen 
 

Planen har relaterats till de 16 nationella 
miljömål som riksdagen beslutat ska 
utgöra utgångspunkt för samhällets mil-
jöarbete. Miljömålen är inte juridiskt bin-
dande men de en viktig utgångspunkt 
vid bedömning av miljökonsekvenser i 

allmänhet, och i synnerhet vid mer stra-
tegiska bedömningar, såsom denna plan 
innebär. Alla miljömålen redovisas på 
nästa sida samt en enkel bedömning om 
deras relevans för denna plan. De mest 
relevanta målen redovisas särskilt.  
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Nedan kommenteras de miljömål som 
har relevans för planen.  
 
1. Begränsad klimatpåverkan 
Planen innebär en trafikökning i området 
och därmed en utsläppsökning av växt-
husgaser och luftföroreningar. Klimatpå-
verkan och luftföroreningar till följd av 
ökad trafik är en följd främst av det öka-
de antalet boende och sysselsatta i Troll-
hättan med omland och en effekt av 
kommunens expansion och växande tät-
ort.  
 
Planområdet ligger dock väl till med av-
seende på cykelavstånd och kollektivtra-
fik till centrum och medger i princip ett 
boende utan bilberoende, vilket är posi-
tivt. 
 
Se vidare under det tidigare avsnittet 
Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer.  
 
2. Frisk luft 
Som föregående.  
 
4. Giftfri miljö 
I och med att Innovatumområdet plane-
ras och bebyggs kommer också marken 
att undersökas och vid behov saneras. 
Detta innebär att föroreningar i marken 
tas bort och behandlas eller deponeras 
på lämplig plats. Sanering av området 

kommer troligtvis inte att ske i samma 
utsträckning om ingen utbyggnad sker.  
 
8. Levande sjöar och vattendrag 
Göta älv påverkas inte fysiskt av planen, 
men en GC-bro över bergkanalen kan 
påverka båttrafiken något. Beträffande 
vattenkvaliteten innebär planen att dag-
vatten från området infiltreras i marken i 
mycket större utsträckning än i dag, vil-
ket är positivt.  
 
15. God bebyggd miljö 
Befintliga system och investeringar av-
seende gatunät, kollektivtrafik, GC-
vägar, ledningar och annan service som 
kommunen har byggt upp inom området 
utnyttjas väl. Aktuellt område är attrak-
tivt med närhet till både centrum, natur 
och rekreationsmiljöer. Planen ger förut-
sättningar för en hållbar utveckling av 
staden.  
 
Dock behöver frågor som rör t.ex. energi 
behandlas mer, detta får göras i nästa 
planeringsskede. Det finns möjligheter 
att utveckla kulturmiljövärden.  
 
16. Rikt växt- och djurliv 
Dagens grönområde vid Nysätra försvin-
ner delvis. I planen finns dock grönstråk 
med möjliga spridningskorridorer. Inga 
dokumenterat värdefulla naturvärden 
påverkas.

 
 

 

Mål Planens relevans för miljömålen 
1. Begränsad klimatpåverkan Måttlig 
2. Frisk luft Måttlig 
3. Bara naturlig försurning Ingen 
4. Giftfri miljö Liten 
5. Skyddande ozonskikt Ingen 
6. Säker strålmiljö Ingen 
7. Ingen övergödning Ingen 
8. Levande sjöar och vattendrag Liten 
9. Grundvatten av god kvalitet Ingen 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Ingen 
11. Myllrande våtmarker Ingen 
12. Levande skogar Ingen 
13. Ett rikt odlingslandskap Ingen 
14. Storslagen fjällmiljö Ingen 
15. God bebyggd miljö Stor 
16. Rikt växt- och djurliv Liten 
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Betydande miljöpåverkan 

I den inledande miljöbedömningen be-
dömdes följande frågor kunna komma 
att medföra betydande miljöpåverkan: 
 

• Trafiken – luftmiljö, buller och 
trafiksäkerhet 

• Grönstruktur – expl. av naturen 
vid Nysätra samt väg till Slätthult 

• Kulturmiljö – expl. och förändring 
inom Innovatumområdet 

• Risker och störningar från sjöfar-
ten 

• Förekomsten av markföroreningar 
• Dagvattenhanteringen 

 
 
I planarbetet har dessa miljöfrågor där-
för studerats särskilt noggrant. Bedöm-
ningen nu är att planförslaget med den 
utformning det har och de åtgärder som 
avses genomföras inte kommer att med-
föra någon betydande miljöpåverkan. 
 

Den mest omfattande miljöfrågan har 
varit trafiken – buller och trafiksäkerhet. 
De föreslagna trafikåtgärderna på ga-
tunätet och bulleråtgärderna medför 
dock att förhållandena bedöms bli god-
tagbara. 
 
Avseende grönstrukturen och kulturmil-
jö, sker en påverkan eftersom föränd-
ringar föreslås, men med den föreslagna 
markanvändningen och rekommendatio-
nerna bedöms den negativa påverkan bli 
liten.  
 
När det gäller riskerna från kanalen kla-
ras dessa med de redovisade skyddsav-
stånden m.m.  
 
För markföroreningar och dagvattenhan-
teringen innebär planförslaget en för-
bättring genom att markföroreningar 
saneras och VA-förhållandena i hela 
Skoftebyn förbättras.  
 

 

Nollalternativ 

I en MKB ska konsekvenserna för miljön 
av att ingen utbyggnad/förändring enligt 
planförslaget sker, s.k. nollalternativ. 
 
Positivt för omgivningen är att trafikbe-
lastningen inte ökar. Det medför dock att 
de föreslagna åtgärderna för att öka tra-
fiksäkerhet m.m. sannolikt inte genom-
förs vilket medför att nuvarande besvär-
liga förhållanden kvarstår.  
 
Positivt är också att naturområdet vid 
Nysätra och fotbollsplanen kan bevaras. 
Det medför dock att den efterlängtade 
upprustningen av Slätthult och dess till-
fartsväg sannolikt inte kommer till stånd.  
 
Den allvarligaste konsekvensen av nollal-
ternativet är dock att möjligheterna till 

förtätning av staden i ett centralt läge 
med minskade transportbehov och goda 
möjligheter till kollektivresande och GC-
trafik inte tas till vara, vilket är negativt 
för en hållbar samhällsutveckling. Det 
medför också att möjligheterna att beva-
ra de kulturhistoriska värdena inom In-
novatumområdet försämras. Risken finns 
att området lämnas att förfalla.  
 
Från markhushållningssynpunkt är det 
vidare positivt att ett stort, tidigare ex-
ploaterat område kan återanvändas 
istället för att exploatera jungfrulig mark 
på annan plats i staden.  
 
Sammantaget bedöms nollalternativet ge 
större negativa miljökonsekvenser än en 
förändring enligt planförslaget.     
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6. Åtgärder, kostnader och tidplan                          
 
I detta kapitel redovisas de åtgärder som erfordras för att planen ska kunna genomföras 
med en översiktlig exploateringskalkyl för de gemensamma åtgärderna. Kostnaderna för 
dessa ska fördelas mellan exploateringsområdena. 
 
 

Trafik 

För att klara den stora trafikökning som 
kommer till från E45 och centrum till 
Innovatumområdet och Nysätra erford-
ras en mängd gemensamma åtgärder på 
det befintliga trafiknätet för att ge både 
tillräcklig trafiksäkerhet och framkomlig-
het. Se vidare Bilaga. 
 
Lasarettsvägen 
Samla utfarterna, trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, bredda cykelbanan. 
 
Drottninggatan 
Fortsatt utformning fram till Gärdhems-
vägen som tidigare genomförts i den 
södra delen men bl.a. en cykelbana. 
 
Kungsgatan 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 
trädplantering 
 
 
 
 

Gator i Skoftebyn 
Enkelriktning av Nysätersvägen och Syl-
tevägen/Modhs väg, separerade GC-
banor samt hastighetssänkning. 
 
Åkerssjövägen 
GC-väg, entrétorg, trafiksäkerhetshöjan-
de åtgärder. 
 
 

Nohabgatan 
GC-väg som ansluter till Nysätersvägen. 
 
Kollektivtrafik 
Hållplatsåtgärder. 
 
Ny väg till Slätthult 
 
GC-väg till Slätthult 
 
Bullerskyddsåtgärder 
Hastighetsdämpning samt ev. andra åt-
gärder vid behov för att klara riktvärde-
na. 

 
 

Vatten och avlopp 

Den kraftiga utbyggnaden kräver ökad 
kapacitet i VA-systemet med en separe-
ring av dagvattnet av hela området upp-
ströms Nysätra för att inte ställa till pro-
blem nedanför exploateringsområdena. 
VA-utredningen visar att följande åtgär-
der krävs för att klara den planerade 
utbyggnaden. 

- Ombyggnad och anslutning av 
sträckorna som direkt angränsar 

till exploateringsområdena samt 
sanering för utlopp samt proviso-
risk ledning bakom kv. Vitsippan. 
Nödvändigt innan exploateringen 
påbörjas.  

- Saneringsarbeten i berörda delar 
av Skoftebyn under tiden som 
exploateringen pågår. 

 
 

Fritid 

Utbyggnaden av Nysätraområdet med 
bostäder förutsätter en flyttning av id-
rottsverksamheten där till Slätthult. Oli-
ka alternativ till utbyggnad har utretts 

där alternativen Slätthult 1 och Slätthult 
2 bedömts vara de möjliga. Båda innebär 
att en ny 11-mannafotbollsplan och två 
7-mannaplaner tillskapas på Slätthult 
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vilka överlåts till Skoftebyns IF (SIF) och 
den ena utgör ny matcharena. Skillna-
derna ligger i klubbhusen. 
 
I alternativ 1 byggs ett helt nytt klubb-
hus för SIF på Slätthults nedre parkering 
och den befintliga Slätthultsgården kvar-

står oförändrad för Trollhättans Sport-
klubb (TSK). 
 
I alternativ 2 renoveras och färdigställs 
hus B på Slätthultsgården som ny klubb-
lokal för SIF medan TSK är kvar i hus A. 
Nya omklädningsrum byggs. 

 
 

Service 

Det stora antalet nya bostäder medför 
behov av fler platser inom både försko-
lan och skolan. Behovet och hur utbygg-

naden ska ske kommer att utredas vida-
re i det fortsatta planarbetet. 

 

Övrigt 

Cisternerna: För att området vid Södra 
Innovatum och Nysätra ska få de kvalite-
ter med den vackra miljö och utsikt över 
kanalen/Åkers sjö som avses måste de 
befintliga cisternerna tas bort och en 
naturmiljö anläggs. 

Markundersökningar och sanering: Mer 
detaljerade undersökningar av marken 
med avseende på markföroreningar samt 
sanering av dem behöver göras i det 
fortsatta planerings- och exploaterings-
arbetet. 

 

Översiktlig fördelning av de gemensamma kostnaderna mellan berörda 
parter 

 

Åtgärd Thn Stad PEAB Nysätra Tomt AB 

Trafik och bullerskydd X X X X 

Vatten och avlopp X X X  

Fritid 

Slätthult 

  
X 

 

Service 

Skolor/förskolor 
X 

   

Övrigt 

Cisternerna/Natur 

 
X X 
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Tidplan 

Förslaget till översiktsplan ställdes ut 2 
månader under våren 2008 och antogs 

av Kommunfullmäktige den 23 juni 
2008. 

 

Detaljplaner  

S Innovatum: För södra Innovatumom-
rådet har ett ”Program för detaljplan” 
tagits fram och godkänts av Byggnads-
nämnden i november 2007. Programmet 
ska utgöra underlag för detaljplan/-er för 
fastigheten Nohab 1. Arbetet har bedri-
vits parallellt med fördjupningen av 
översiktsplanen och belyser de utveck-
lingsplaner som finns inom södra Inno-
vatum. Programmet lägger fast en lämp-
lig omfattning av exploateringen inom 
detta delområde medan fördjupningen 
av översiktsplanen klarlägger konse-
kvenserna av en fullt utbyggd stadsdel.  
 
Nu påbörjas detaljplanearbete för en 
första utbyggnadsetapp med målsätt-
ningen att antas under hösten 2008. 

Bostadsbebyggelse avses påbörjas under 
2009. 
 
N Innovatum: För den planerade utveck-
lingen inom norra Innovatumområdet 
planeras nya detaljplaner tas fram dels 
för en livsmedelsbutik hösten 2008 och 
dels för övriga området under 2009.  
 
Nysätra: För planerad bostadsbebyggel-
se inom Nysätra kommer ny detaljplan 
att arbetas fram efter det att fördjup-
ningen av översiktsplanen blivit klar. Ev. 
avses en ”tävling” genomföras som un-
derlag för detaljplanen för att få fram 
flera förslag till hur bebyggelsen skulle 
kunna lokaliseras och utformas för att ge 
en attraktiv och hållbar boendemiljö.  

  



 

   



 

   

Förslag till möjliga åtgärder avseende trafik och buller 
till följd av utbyggnad inom Östra älvstranden 

 
Den planerade utbyggnaden inom Östra älvstranden medför en ökning av biltra-
fiken till och från området. Den avses kanaliseras främst norrut via Lasarettsvä-
gen och Drottninggatan. Antalet fordon som kommer att trafikera Lasarettsvägen 
och Drottninggatan beräknas öka med 6 000/åmd. Lasarettsvägen och Drott-
ninggatan måste därför ges en starkare ställning som matargator till och från 
området. 
 
Skoftebyns infrastruktur är inte anpassad för en större trafikökning. För att 
minska genomfartstrafiken och förstärka den trafiksäkerhets nivå som finns i dag 
föreslås ett antal åtgärder där kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cy-
keltrafik inom området förbättras samtidigt som biltrafikens behov tillgodoses.  
 
Utifrån ovanstående kan följande åtgärder vara möjliga. Alternativa lösningar 
kan vara möjliga vilket får framkomma i det fortsatta mer detaljerade plane-
ringsarbetet inför genomförandet.  
 
Lasarettsvägen 
En möjlig åtgärd är att anlägga en cirkulationsplats som samlar flera utfarter 
samtidigt som vissa utfarter stängs, markerade med kryss.  För vårdcentralen 
och förskolan anordnas en ny gemensam parkering mitt emellan verksamheter-
na. För att öka trafiksäkerheten kan Hjortmosseporten demonteras och breddas 
för att ge plats för en breddad GC-bana och befintlig gata. Överskottsmassor kan 
användas till att anlägga bullervall/bullerplank längs Lasarettsvägen företrädesvis 
vid förskolorna. Cykelvägen på norra sidan breddas. 
 

 
 

Bilaga 



 

   

Drottninggatan  
Förslag till utformning av Drottninggatan bygger på Trafikutredning 2005 med en 
fortsatt utformning på resterande del fram till Gärdhemsvägen i likhet med den 
som tidigare genomförts i den södra delen i samband med nollvisionsslingan, då 
ett GC-stråk närmast fastigheterna anlades. 
 

 
 
Kungsgatan 
Man kan tänka sig att införa flervägsväjning i vissa korsningar för att trafiksäkra 
området.  I korsningar kan ett alternativ och komplement vara att trafikreglera 
så att trafiken hänvisas till Drottninggatan, exempelvis genom att skyltsätta eller 
fysisk åtgärd. Gatans karaktär och hastighet kan förändras genom trädplanter-
ingar.  
 

 
 



 

   

Skoftebyn 
För att minska genomfartstrafiken och göra Skoftebyn mer tillgängligt och trafik-
säkert för de oskyddade trafikanterna föreslås att enkelrikta de två huvudstrå-
ken, Nysätersvägen och Modhs väg/Syltevägen,  genom området och då även få 
plats med en väl tilltagen separerad gång- och cykelbana på resterande yta. En-
kelriktningen görs så att trafiken kör medurs för att hastigheten på stråken där-
igenom dämpas av att trafik från höger äger företräde enligt högerregeln. Även 
Sörvallavägen, delen mellan Syltevägen och Nysätersvägen, bör enkelriktas åt 
väster för att förhindra oönskad genomfartstrafik.  
 
Vägverket kommer under 2008 att introducera nya hastighetsintervaller, vilket 
innebär att huvudstråken/gatorna kan få en hastighet av 40 km/h med 30 km/h 
på resterande bostadsgator. Sänkt hastighet ger också en avsevärd bullerdämp-
ning. 
 

 
 
Det finns dessutom möjlighet att enstaka gator som ansluter mot Syltevägen och 
Nysätersvägen kan stängas/regleras för att minska antalet anslutningar och 
därmed konfliktpunkter. För att trafiksäkra bostadskvarteren ytterligare, om det 
visar sig finnas behov av det, är tänkbart att genomföra, flervägsväjning eller 
cirkulationsplatser i en eller flera korsningar på Skoftebygatan. 
 



 

   

Kollektivtrafiken 
Busstrafikens linjesträckning bibehålls med huvudstråken Nysätersvägen, Modhs 
väg/Syltevägen och Nohabgatan. Möjliga hastighetsdämpande och trafiksäker-
hetshöjande åtgärder som kan vidtas vid hållplatser är exempelvis att förlänga 
refuger eller olika former av timglashållplatser. 
 

 
 

 

 

 
 
Trafikbuller 
Två faktorer som har störst inverkan på bullernivån är hastigheten och antal for-
don (ådm), vilket innebär mindre buller vid sänkt hastighet och färre antal for-
don. Om åtgärder enligt ovanstående vidtas kvarstår dock att riktvärdena för 
trafikbuller ska uppfyllas och ytterligare åtgärder vidtas vid behov. 



 

   



 

   

            
 
 

ÖVERSIKTSPLAN ÖSTRA ÄLVSTRANDEN 
 

Fördjupning av översiktsplanen för               
Trollhättans kommun 

 

Denna rapport är en fördjupning av översiktsplanen och 
bygger vidare på det som anges i ”Vårt framtida Trollhättan 
– översiktsplan 2003 för Trollhättans kommun”. Syftet är att 
utifrån en vision om Östra älvstranden dels lägga fast en 
grundläggande struktur för bebyggelse, kommunikationer 
och natur som är robust och flexibel och kan stärka och sti-
mulera en önskvärd utveckling inom området och dels for-
mulera övergripande rekommendationer för de framtida för-
ändringarna och på så sätt fungera som program och väg-
ledning för kommande detaljplanering. 

Översiktlig planering är ett sätt att analysera, diskutera och 
redovisa en helhetssyn på den långsiktiga politiska färdrikt-
ningen som en del i kommunens gemensamma beslutsun-
derlag. Arbetet sker i en bred demokratisk process där hela 
samhället har möjlighet att göra sin röst hörd.  
 
Översiktsplanen för Östra älvstranden är en viktig del i 
kommunens framtidsplan. Den anger våra strategier och vår 
handlingsberedskap för att skapa gynnsamma förutsättning-
ar för en god utveckling i framtiden i Trollhättan. Den klargör 
hur vi ska bruka, utan att förbruka, de resurser kommunen 
har för att ge en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.trollhattan.se 
 

Rapporten ”Översiktsplan Östra älvstranden – Fördjupning 
av översiktsplanen för Trollhättans kommun” finns tillgänglig 
på Trollhättans Stads hemsida. 
 
 

Rapport 35 
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