
Ale Vision 2025 – Lätt att leva 

Välkomna!



Upplägg för dagens dialogmöte
• Mötet inleds med information om förutsättningar för att placera den nya 

skolan i antingen Nol eller Alafors.
• Grupparbete. Du kommer under 40 min att kunna framföra relevanta 

åsikter som du anser att kommunen ska tänka på i samband med 
byggandet av en ny skola, antingen i Nol eller Alafors.

• Avsluta dialogen med att under 10 min besvara frågan: Av vad som nu har 
sagts under den här dialogen, vad anser vi är viktigast beslutsfattarna 
tänker på?



Politisk styrning
Beslut fattade om:
• Strategier för lokalförsörjning (2016)
• Lokalförsörjningsplan (2016 -
• Ramprogram för skolor och förskolor (2020)



Underlag för planering
• Elevtalsutveckling
• Resurseffektivitet
• Markförhållanden/fastighetsförvärv
• Utemiljö
• Social bärkraft
• Tillgänglighet, närhet
• Evakueringsförutsättningar
• Dialog/synpunkter vårdnadshavare



Nuvarande grundskolor
Nolskolan
F-6

360 elever

5 permanenta byggnader

2 paviljonger

Behov av anpassning och upprustning

Himlaskolan
F-6

215 elever

Avvecklas på sikt



Elevunderlag
Nol, Alafors, Starrkärr/Kilanda/Ryd
Elevantal för Ahlafors Fria skola är exkluderade från diagrammet

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6-12 546 535 526 529 543 550 571 591 610 636 659 687 710
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Elevtalsutveckling
Folkbokförda barn per ort, inklusive Ahlafors Fria skola

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6-12 Nol 343 343 333 345 348 358 372 383 398 417 434 452
6-12 Alafors 203 201 209 210 217 226 232 240 245 250 257 261
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Elevtalsutveckling per ort för åldrarna 6-12

6-12 Nol 6-12 Alafors



Resurseffektiv skola
• Användandet av salar
• Grupp- och klassindelningar
• Personalens tjänster och tjänstefördelning; resurseffektivitet 
• Samarbete och samplanering
• Attraktivitet och effektivitet

- arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter

Resurseffektivitet gynnar barnen på så sätt att medel går till personaltäthet 
och attraktivitet ger kompetens/behörighet och kontinuitet



Markförhållande och fastighetsförvärv

Nol
• Längre tid
• Ny detaljplan
• Fastighetsförvärv
• Sanering kan behövas
• Geoteknik?

Alafors
• Kortare tid
• Detaljplan finns
• Befintlig skoltomt
• Ingen sanering
• Geoteknik?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lars bild



Skolområde Nol 
ca 24 000 kvm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lars bild



Skolområde Alafors 
ca 30 800 kvm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lars bild



Utemiljö
Nol
• Mindre tomt

• Längre till naturen

• Acceptabla ljudnivåer

• Acceptabel luftkvalité

• Skola mitt i samhället

Ytan är begränsad

Alafors
• Större tomt

• Natur i anslutning till skolan

• Buller

• Acceptabel luftkvalité

• Inget sammanhang med omgivningen

Utmaning med ljudmiljön



Social bärkraft
För en långsiktigt god utbildning för alla och god resultatutveckling 
visar forskning att en variation och god sammansättning av elever är 
viktigt. Detta har utbildningsnämnden förhållit sig till och fastslagit i 
nuvarande ramprogram. 

En översiktlig bedömning av socioekonomiska indikatorer ger att en 
blandning av elever från de två befintliga upptagningsområdena ger 
en gynnsam sammansättning av elever. 

Samhällsutveckling



Att barn kan ta sig till och från skolan på egna ben

Positiva effekter – fysisk aktivitet, minskad trafik runt skolorna, ökad 
koncentrationsnivå och stärkt självförtroende hos barnen

Viktigt att skapa lösningar för att skapa trygga miljöer och vägar till skolan.

God utbyggnad av gång – och cykelnät mellan Nol och Alafors

Viktigt med input från boende i närområdet.



Kollektivtrafiknära läge
Skapa förutsättningar för en fossilfri framtid

Kompetensförsörjning - rekrytering av lärare och annan personal underlättas genom att skolor är 
placerade i kollektivtrafiknära läge, når större målgrupp.

Skapar tillgänglighet för människor med olika behov och möjligheter

Nolskolan 300 meter från pendel och buss

Himlaskolan 300 meter från busshållplats och 2 km till pendel

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kombination av buss och tåg kräver matarbussar



Samutnyttjande och trygghet

• Skolgården skapar mötesplatser och trivsel för boende i området
• Genom att koppla på andra aktörer till skolan ex föreningar och 

fritidsgårdar skapas en tryggare och säkrare plats där lokaler kan nyttjas 
på ett effektiv sätt.

• Övrig offentlig och kommersiell service i närheten av skolan skapar 
trygghet, närhet och underlättar vardagen



Scenarier för ny skola
Teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och nyckeltal

• 700 elevplatser
• 10 kvadratmeter per elev inomhusmiljö
• 30 kvadratmeter per elev utomhusmiljö
• Byggnad i minst 2 plan
• Idrottshall på ca 600 kvadratmeter
• Ale kommuns parkeringsnorm har beaktats



Förstudierapport våren 2020 
• Fortsatt utredning

• Föroreningar (Klar)
• Geoteknik
• Kalkyl markinlösen
• Detaljplan
• Idrottshall
• Evakuering under byggtid
• Preliminär tidplan
• Kostnadskalkyl 
• Driftskostnadskalkyl
• mm.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tonys bild



Dags för dialog om var den nya skolan ska placeras

• Ni kommer nu att delas in i grupper med en politiker som leder samtalet 
och en tjänsteperson som antecknar vad som sägs.

• Framför under 40 min alla relevanta åsikter som du anser att kommunen 
ska tänka på i samband med byggandet av en ny skola, antingen i Nol 
eller Alafors.

• Använd sedan 10 min till att besvara frågan: Av vad som nu har sagts 
under den här dialogen, vad anser vi är viktigast beslutsfattarna tänker 
på?



Vad händer efter dialogen?
• Vi fortsätter att använda www.ale.se/nyskola till att informera om var vi 

befinner oss i processen fram tills beslut fattas av kommunfullmäktige
• Om du har några frågor, mejla till e –postadress: nyskola@ale.se

Underlag Dialog pedagoger Dialog 
vårdnadshavare

Sammanställning 
Bearbetning Information Beslut av 

politiken

http://www.ale.se/nyskola
mailto:nyskola@ale.se
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