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KOMMUNFULLMÄKTIGES ANTAGANDE
Utdrag ur KS protokoll § 169, 2007-09-11. Dnr KS0144/04

Samhällsplaneringsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört utställning av översiktsplan för Ale kommun - Ale ÖP 07.
Sammanfattningsvis bedöms de synpunkter som framförts och kommenterats i
samråds- och utställningsskedet, vara av stort värde och har i möjligaste mån beaktats i översiktsplanearbetet.
Arbetet med översiktsplanen har varit en ﬂerårig process. Översiktsplanens förutsättningar vad gäller bland annat nivån på behovet av nya utbyggnadsområden har
varit den vision 2020 som antogs av kommunfullmäktige under 2005 och de målsättningar om befolkningstillväxt som har varit en del av visionen. Under arbetet
med den nya strategiska plan som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i
september och gälla från och med 2008 har visionen utvecklats och nya högre målsättningar för befolkningstillväxten diskuterats. Översiktplanens grundläggande
inriktning och förslag förändras inte till följd av detta men däremot tidsaspekterna
för föreslagna nya områden. Antas de nya högre målen för tillväxt kommer utbyggnadsområdena att behöva tas i anspråk i snabbare takt än vad som tidigare beräknats och kommande revideringar av översiktsplanen kommer att behöva innehålla
ytterligare nya områden för bostäder och verksamheter.
Den enda förändring som skett beträffande markanvändningen efter utställningsskedet är att området A8 Rished utmed Alingsåsvägen (verksamhet-bostäder) föreslås utgå och därmed består nuvarande markanvändning för området.
Översiktsplanearbetet har utmynnat i ett behov av utredningar som behöver tas
fram.
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska bifogas översiktsplanehandlingarna.
Beslutsunderlag:Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 200708-16.
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsplaneringsavdelningen att genomföra de
föreslagna förändringar och kompletteringar som framgår av utställningsutlåtandet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att samordna arbetet med utredningsuppdragen i kapitel 6 och till kommunstyrelsen presentera förslag till uppdragsbeskrivning, budget och tidplan för respektive uppdrag.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsplaneringsavdelningen att ta fram en förenklad variant av Ale ÖP 07 efter antagandet.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utifrån föreliggande skrivelse från Jan A Pressfeldt, dat 070822, arbeta fram riktlinjer som klarlägger frågorna kring exploatering på olika klasser av jordbruksmark. Utredningen skall redovisas till Kommunstyrelsen senast under december 2007.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till översiktsplan, enligt planoch bygglagen, PBL 4 kap 11 §.
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Utdrag ur KF protokoll § 119, 2007-09-24.

Inlägg
Rolf Gustavsson (s), Jan Skog (m), Åsa Kasimir-Klemedtsson (mp), Kjell Klerfors
(kd), Roland Wall (c) och Rose-Marie Fihn (fp).
Yrkanden
Rolf Gustavsson (s), Jan Skog (m), Kjell Klerfors (kd), Roland Wall (c), Rose-Marie Fihn (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Protokollsanteckning
Roland Wall (c) föreslår att kommunfullmäktige fogar in en anteckning om att den
mark som tilldelats för verksamheter inte är tillräcklig. Kommunfullmäktige medger att anteckningen får föras till protokollet:
”Den mark som tilldelats för verksamheter inte är tillräcklig”.
Protokollsanteckningen biträds av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Aledemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till översiktsplan, enligt planoch bygglagen, PBL 4 kap 11 §.
Beslutet har vunnit laga kraft.
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1.1

1.1 VISION – ALE KOMMUN 2020
Antagen i Kommunfullmäktige § 82, 2005-06-20.

Positiva Ale, ett bättre alternativ där samverkan lokalt, regionalt och internationellt ger mer.
En Alebo säger följande om sin hemkommun:
Utvecklingen i Ale kommun har verkligen varit positiv de senaste åren. En
fokusering har gjorts på två orter med ett komplett handelsutbud. Vi har väl
utbyggda kommunikationer inom kommunen och till/från Göteborg, ett attraktivt boende, väsentligt höjd utbildningsnivå och en suverän marknadsföring av aktiviteter i vår natur. Med Göta Älv i centrum, har Ale givits en
positiv och välkänd proﬁl i omvärlden. Här ﬁnns många bra och intressanta
arbetsplatser. Till detta kan läggas en kommunal verksamhet med fokus på
trygghet, delaktighet och respekt. Jag känner mig helt enkelt stolt över att bo
och leva i Ale kommun.
1. Utbildning – det livslånga lärandet
Aleborna har en hög utbildningsnivå.

I Ale får barn och ungdomar en bra start i livet genom en trygg och stimulerande förskola och en skola som ger varje elev lika möjlighet att utvecklas
efter sina förutsättningar. Elever och föräldrar är tillsammans med personal
delaktiga i planering och utveckling av förskola och skola. Eleverna erbjuds
varierade pedagogiska metoder och möjlighet till ett tidigt lärande. Skolorna
har därigenom skapat ett starkt intresse för lärande. Trygghet och gemenskap
i skolan förhindrar mobbing.
Ale gymnasium och Komvux erbjuder, genom samverkan inom Göteborgsregionen, ett framsynt och varierat programutbud som speglar efterfrågan
på arbetsmarknaden. Utbildningen genomförs i ett väl fungerande samarbete med näringslivet i kommunen vilket ger eleverna en tidig kontakt med
näringslivet. Gymnasieskolans entreprenörskapsproﬁl väcker stort intresse
bland regionens ungdomar.
Eleverna har möjlighet till internationella utbyten via utvecklad teknik, personliga möten eller utbildning i annat land.
Högskolans lokala kurs- och programutbud ger ﬂer Alebor tillgång till kvaliﬁcerad utbildning. Näringslivet kan erbjuda anställda kvaliﬁcerad kompetenshöjning. Kommunens satsning på det livslånga lärandet bidrar till Göteborgsregionens starka tillväxt.
2. Befolkning och boende

Aleborna har blivit ﬂer och nya bostäder byggs.

I Ale bor drygt 30 000 invånare som är trygga i sitt boende och med den
kommunala servicen. Närheten till fungerande kollektivtraﬁk, kommersiell
service och kommunens vackra naturområden gör kommunen attraktiv. Ale
erbjuder möjligheter att bo på landsbygden med närhet till storstaden vilket
efterfrågas av många.
6
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Det ﬁnns bostäder för livets olika behov och intressen och med alla upplåtelseformer. Längs älven ﬁnns bostadsområden med fantastisk utsikt. Våra tätorter har
bostäder med närhet till arbetsplatser och tilltalande mötesplatser som gör orterna
levande. Studentlägenheterna i närheten av pendelstationerna är eftertraktade av regionens studenter.
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I Ale har skapats boendemiljöer där gemenskap, delaktighet och ansvar är den bärande idén.
3. Arbete och näringsliv

Ett starkt näringsliv och ﬂer i arbete.

Arbetsmarknadsområdet, såväl söder- som norrut, har blivit mer tillgängligt för inoch utpendling och ökat möjligheterna för Aleborna att få arbete.
Genomförd utbyggnad av väg och järnväg har också gjort det möjligt för beﬁntliga
företag att växa och för nya företag att etablera sig i kommunen. Ale har ett differentierat och livskraftigt näringsliv. Intresset för entreprenörskap och eget företagande har ökat.
Nols industripark (Teknikpark) är ett centrum för energiteknikföretag. Centrumet
utvecklas i nära samarbete med högskolan och näringslivet och utgör ett nytt blomblad på Göteborgsregionens näringslivsblomma. Älvängen och Ale Centrum är för
Aleborna självklara handelsplatser. Ale Centrum är också ett administrativt centrum då kommunhuset numera ﬁnns på orten. I övriga orter ﬁnns en levande närservice med ﬂera småföretag.
Höjden är ett eftertraktat verksamhetsområde med många nya arbetstillfällen. Det
har ett attraktivt läge med utsikt över älven och närhet till traﬁkplatsen Stora viken,
Rv 45 och E6. En föredömlig samverkan mellan näringslivets aktörer och kommunen har resulterat i starkare företag och ﬂer arbetstillfällen. Kommunen har en hög
beredskap när det gäller att erbjuda mark för byggnation för såväl företag som enskilda.
Ale lyckas väl med personalrekrytering genom sin goda personalpolitik och sitt
geograﬁska läge.
4. Fritid, kultur och turism

Närhet till storstad och natur samt ett livaktigt och kreativt kultur-och
föreningsliv ger livskvalité

Ales rika kultur- och föreningsliv erbjuder mötesplatser där många är engagerade
och drivande. Föreningslivets breda utbud och engagemang ger särskilt barn och
unga goda uppväxtmiljöer.
Det historiska kulturarvet har manifesterats i Glasbruksmuseet, Repslagarmuseet
och Vikingabyn. Vikingabyn är idag en upplevelseby med många besökare från när
och fjärran.
I Ale Naturum visas kommunens unika djur- och naturliv. De utländska turisterna
uppskattar den lättillgängliga vildmarken och de goda ﬁskemöjligheterna. Den nya
campingplatsen har många besökare.
I småbåtshamnarna trivs gästande båtturister och badplatserna i Göta älv har många
Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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besökare. Längs gång- och cykelstråket vid Göta älv, mellan Surte och Alvhem,
ﬁnns grill- och rastplatser, som är välbesökta och uppskattade.
En resa med tåget till Göteborg för ett besök på teatern, operan eller något idrottsevenemang är en fantastisk möjlighet för att öka livskvaliten.
5. Infrastruktur

Ale har en god traﬁksäkerhet, en bra kollektivtraﬁk och tillgängliga
samhällen

Rv 45 och Norge - Vänernbanan utgör tillsammans med Alingsåsvägen basen i
kommunens infrastruktur. Traﬁkmiljön har förbättrats både vad avser säkerhet och
utsläpp av avgaser. Resandet med kollektivtraﬁk har ökat väsentligt. Pendeltågstraﬁk ger närhet till arbetsmarknad både norr- och söderut i regionen. Lokala busslinjer mellan bostadsområden och kommunens tätorter ger alla, inte minst personer
med funktionshinder, en god tillgänglighet både till kommunal och kommersiell
service och förbindelse till en väl utvecklad kollektivtraﬁk i regionen med tåg- och
busspendel. Bostadsområden och tätorterna är väl förbundna med lokalvägar och
gång- och cykelvägar. Hamnarna är mycket traﬁkerade. De används både av näringslivet och turistnäringen.
6. Miljö

Ale - den vackraste delen av Göta Älvdalen

Den yttre miljön i kommunen ger ett välkomnande intryck. Strandängarna utefter
Göta Älv är intressanta naturområden med gång- och cykelvägar. Våra rekreationsområden, bestående av natur och kulturstigar och ren vildmark, är en tillgång för
hela regionen.
Skolan bidrar i hög grad till ett starkt miljömedvetande. Efterfrågan på närproducerade, ekologiska livsmedel har ökat. Ale kommun har en hög miljöproﬁl och invånarnas miljömedvetenhet är stor.
Bostadsbyggandet är naturanpassat och erbjuder en vacker och ren närmiljö. Miljövänlig energi används som uppvärmning i de ﬂesta bostäder.
Tätorterna har tankställen för alternativa drivmedel och detta har stimulerat till
ökad användning av miljöbilar. I kommunen ﬁnns bilpooler som ett miljömedvetet
komplement till kollektivtraﬁken.
7. Demokrati

I Ale är invånarna delaktiga i de gemensamma frågorna

Det medvetna och långsiktiga arbetet med demokratiutveckling som pågår inom
kommunen innebär att barn, ungdomar och vuxna aktivt deltar i arbetet kring olika
gemensamma frågeställningar som angår alla inom kommunen.
Traditionen av öppenhet och delaktighet innebär att arbetet med att underhålla och
skapa mötesplatser inom föreningslivet, skolan, näringslivet och kommunen är något självklart. Lika självklart är kommunens arbete för ökad tillgänglighet på alla
områden som ger personer med funktionshinder möjlighet till full delaktighet, värdighet och självbestämmande. Medborgarna tycker att det är roligt och inspirerande
att delta i arbetet med att utveckla samhället.
Kommunfullmäktige är i denna tradition det demokratiska nav där partierna samlas
för avgörande diskussioner och beslut.
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8. Välfärd

1.1

Ale kommun är en trygg och stimulerande kommun att leva i.

Ale kommun är känd för en positiv inställning till förändringar och för förmågan
att ﬁnna nya vägar för att möta förändrade behov.
Kommunen, vårdcentralerna och sjukhusen samarbetar väl och kan därför erbjuda
kommuninvånarna en tillgänglig och god vård. Den offentliga servicen präglas av
invånarnas rätt till valfrihet, trygghet och eget ansvarstagande. Kommunens offensiva förebyggande arbete för hälsa och säkerhet bidrar till kommunens förhållandevis låga ohälsotal. Särskilt positivt är att kriminalitet och droger har minskat sedan
början av 2000-talet. Pensionärs-, handikapp- och frivilligorganisationer står för en
viktig och betydelsefull del av stödarbetet för enskilda.
9. Omvärldsrelationer

Ale kommun bidrar till Göteborgsregionens betydelsefulla roll i Europa

Ale – en stark del av Göteborg
Tätorten Ale är välkänd och har gett kommunen en geograﬁsk identitet. Ale är i
regionen känd för en bra skola, god kommunal service samt trygga och tilltalande
livsmiljöer med omtalat god kollektivtraﬁk. Kommunens medborgare är stolta över
sin kommun och för hur väl demokrati och inﬂytandefrågor hanteras. Energiteknikcentret i Ale är en välkänd verksamhet i hela Sverige, och en aktad part vid industrialisering av ny energiteknik. Det resulterar i nya affärsidéer och nya företag.
Utbildning och forskning inom området utvecklar utbildningsutbudet lokalt och
regionalt.
Ales internationella kontakter består av ett väl utvecklat samarbete och utbyte mellan skolor, företagare och föreningar huvudsakligen inom Europa. Detta har lett till
ett ökat resande hos Aleborna ut i Europa.
Köpenhamn-Göteborg-Oslo – en ledande region i Europa
Samarbetet inom Köpenhamn-Göteborg-Osloregionen har stärkt Ale kommun och
Ale som en stark del av Göteborg. Regionen är känd för sin starka tillväxt baserad
på kunskap, företagande, handel och utmärkta kommunikationer. Regionen är omtalad i Europa för ett modernt utbildningssystem och välutbildade invånare. Framgångsfaktorn är en väl utvecklad samverkan inom regionen samt på internationell
nivå.
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1.2 HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Agenda 21
Agenda 21 är det handlingsprogram för hållbar utveckling som antogs vid FN:s
konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Med hållbar utveckling
menas en samhällsutveckling där nuvarande generationers behov tillfredställs utan
att samtidigt framtida generationers möjligheter till ett gott liv försvåras.
Habitatagendan från Istanbulkonferensen 1996 är en vidareutveckling av Agenda
21-handlingsprogram avseende hållbar utveckling inom samhällsplaneringen.
Miljöpolicy
Ale kommun startade sitt Agenda 21-arbete 1994 och inom det arbetet togs bl a en
miljöpolicy för det kommunala arbetet fram.
Kommunfullmäktige satte i miljöpolicyn som mål att den kommunala verksamheten ska skapa förutsättningar för en bärkraftig samhällsutveckling som bygger på
följande fyra grundbultar:
• Begränsa uttaget ur jordskorpan
• Undvika att använda naturfrämmande ämnen
• Bevara förutsättningarna för alla djur- och växtarter att fortleva
• Sluta slösa med resurserna
Ett hållbart samhällsbyggande måste genomsyras av en helhetssyn där ekologiska,
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter vävs samman. Olika intressen måste
vägas samman när det gäller bebyggelse, infrastruktur och anläggningar.
Miljömålen
Nationella och regionala miljömål
Ett övergripande mål för miljöarbetet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa
generation, dvs om ungefär 25 år, där de stora miljöproblemen är lösta.
Med detta riktmärke har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål, varav det sista ”Ett
rikt växt- och djurliv” antogs i november 2005. Målen beskriver de kvaliteter som
miljön och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
- Målen är följande:
- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Bara naturlig försurning
- Giftfri miljö
- Skyddande ozonskikt
- Säker strålmiljö
- Ingen övergödning
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Myllrande våtmarker
- Levande skogar
- Ett rikt odlingslandskap
- Storslagen fjällmiljö
- God bebyggd miljö
- Ett rikt växt- och djurliv
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Av dessa har följande tre miljökvalitetsmål särskilt stor betydelse för arbetet med
ett hållbart samhällsbyggande. Preciseringarna under respektive rubrik är de delmål
riksdagen beslutat om, med sikte på 2010, som kan anses vara särskilt revelanta för
översiktsplaneringen.

1.2

• Begränsad klimatpåverkan

- Minskade utsläpp av växthusgaser
• God bebyggd miljö

- Planering för a) miljöanpassade och resurssnåla transporter, b) kulturhistoriska
och estetiska värden, c) grön- och vattenområden, d) effektivare energianvänd
ning och förnyelsebar energi
- Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
- Minskat buller
- Bättre energianvändning i byggnader
• Ett rikt växt- och djurliv

- Hejdad förlust av biologisk mångfald
- Minskad andel hotade arter
I rapporten ”Miljömålen i Västra Götaland” redovisar länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen de särskilda regionala miljömål som beslutats för länet. Genom tydliga kopplingar till riksdagens beslutade mål och delmål har de regionala miljömålen getts erforderlig stadga och legitimitet. I rapporten anges också en rad exempel
på åtgärder som bl a kommunen ansvarar för på den lokala nivån. De regionala
miljömålen har i huvudsak samma innebörd som de nationella. Avsikten är att de
regionala miljömålen ska ges en lokal anpassning genom kommunala beslut.
Lokala miljömål
Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-29 att gällande miljöprogram ska vara ett
styrdokument för miljömålsarbetet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade
2006-09-25 om nya reviderade miljömål för kommunen.
En grundtanke med allt Agenda 21-arbete och hållbar samhällsutveckling är att
miljöarbetet ska bli en del av de vanliga rutinerna och ej ligga ”vid sidan om”. I
linje med dessa tankar sägs i miljöprogrammet att Ales miljömål ska behandlas i de
program där de naturligt hör hemma. Miljöprogrammet föreskriver därför att miljömålen under hushållning med mark och vatten samt en god bebyggd miljö behandlas i översiktsplanen. De miljömål som avses vara relevanta är mål inom följande
områden: God bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, naturvårdsprogrammets
miljömål, (till vissa delar), energiplanens miljömål (till vissa delar)
Följande lokala miljömål föreslås gälla under ämnesområdena God bebyggd
miljö och Begränsad klimatpåverkan:

• Planera för en samhällsutbyggnad där färre transporter av människor och varor
krävs
• Främja en utveckling som erbjuder alternativ till bilen i form av attraktiv kol
lektivtraﬁk och bra cykelvägnät
• Bevara beﬁntliga grönområden nära bebyggelse
• Genomför kretsloppslösningar där så är möjligt
• Miljöanpassade drivmedel, biobaserade respektive fordonsgas, ska ﬁnnas till
gängliga på ﬂera tankställen i Ale.
Förutom ovanstående miljömål är även relevanta mål i gällande Energiplan samt
Naturvårdsprogram vägledande för samhällsplaneringen.
Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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1.3

1.3 SAMMANFATTNING AV MÅL
Mål – bebyggelseutveckling
Inriktningen på översiktsplanearbetet har varit att i första hand ge förslag på nya utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter.
Kommunens målsättning är att planera för fortsatt utbyggnad av bostäder och verksamheter inom kommunen. Målet, enligt vision 2020, är att kommuninvånarna ska
öka till drygt 30 000 invånare fram till år 2020. Detta innebär cirka 1500-2000 nya
lägenheter inom 15 år som har närhet till etablerade handelscentrum samt väl utbyggd kommunal och kommersiell service. Fördelningen av dessa föreslås ske med
tyngdpunkt på Nödinge och Älvängen, men även så att samtliga orter får ett bebyggelsetillskott.
Boendemiljön är ett konkurrensmedel för att kommunen ska locka till sig och även
för att behålla invånare och näringsliv, och därmed också skatteintäkter. Målet är
att få fram en lockande och attraktiv boende- och arbetsmiljö för alla. Vad som betraktas som en attraktiv boendemiljö förändras över tiden och påverkas av samhällsförändringar och var i livet man beﬁnner sig.
Nödinge, Nol och Alafors kommer troligen att byggas ihop på sikt och även
Älvängen med Skepplanda och till viss del med Alafors. För Bohus och Nödinge
planeras för ett gemensamt framtida verksamhetsområde i Höjden norra. Nya lägen
för vägkorridorer föreslås för att på sikt hålla samman samhällena i öster och för att
möjliggöra ytterligare utbyggnadsområden på lång sikt.
Utefter älvstranden från kommungränsen med Surte i söder upp till Älvängen i norr
ﬁnns ingen bostadsbyggnation med direkt älvkontakt. Detta beror på olika faktorer men kanske först och främst på bullret och vibrationerna från väg och järnväg.
Dessutom är de geotekniska förutsättningarna mycket svårbemästrade. Traditionellt har det inte varit lockande att bebygga de låglänta, sanka strandängarna utan
bebyggelsen har sökt sig till fastare marker. Det är först efter stora utfyllnadsarbeten som älvstränderna tagits i anspråk och då till olika verksamhetsområden och
inte till bostäder. Idag värdesätter vi naturen och strandängarna så mycket att de har
skydd genom att de förklarats som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Under översiktsplanearbetets gång har både områden med älvkontakt liksom områden med älvutsikt studerats. Här kan exempelvis nämnas Osbacken, Kattlebergs
sydvästsida samt omvandling av verksamhetsområden som p g a strukturomvandling kan omvandlas till bostadsområden. De har dock inte pekats ut som expansionsområden i denna revideringsomgång av översiktsplanen.
- Kommunens struktur med många mindre samhällen ses som positiv. Livskraftiga
samhällen i kombination med en levande landsbygd ses som en förutsättning för
kommunens utveckling.
- Vid en fortsatt bebyggelseutveckling, inom både tätorter och landsbygd, bör hänsyn tas till den lokala byggnadskulturen samt värdefulla natur- och kulturmiljöer.
- Goda kommunikationer ska eftersträvas. Den kollektiva traﬁken på väg och järnväg bör även fortsättningsvis förbättras för att underlätta resandet och minska bilberoendet.
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1.3

Mål - Bostäder
- Möjligheterna att förtäta bebyggelsen i samhällenas centrala delar och i anslutning till kollektivtraﬁken ska tas tillvara.
- Nya bostäder lokaliseras så att de har god tillgänglighet och attraktiv närmiljö.
Områdena utformas med utgångspunkt i landskapets och platsens förutsättningar
samt ges en egen karaktär.
- Utbyggnad sker etappvis med beaktande av investeringsbehov och utnyttjande av
redan utbyggd infrastruktur och service.
- Varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer ska eftersträvas.

Utsikt från Bohushöjd mot
Bohus fästing.

- Integration av bostäder för funktionshindrade och annat specialboende i framtida
bostadsområden är en förutsättning för bra boendeplaneringen. Oftast behövs bostäder i nära anslutning till service, nöjen, kultur och kommunikationer.
- Trygga och säkra bostadsmiljöer och naturliga mötesplatser som stimulerar till
aktivitet ska eftersträvas.
- Allt byggande ska gradvis anpassas till att bli långsiktigt hållbart ur ekologisk
synvinkel.
- En positiv grundinställning till hästhållning inom givna ramar ska eftersträvas.

Nybyggda villor kring gemensam gröning i Bohus.

- Nya områden för fritidshus föreslås inte i översiktsplanen.
Mål - Verksamheter
- Nya verksamheter lokaliseras i huvudsak utmed de större traﬁklederna och i områden som kan försörjas med kollektivtraﬁk.
- Förnyelse och omvandling i beﬁntliga verksamhetsområden skall eftersträvas.

Lägenheter i Alafors.

- Funktionsblandning och integrering ska eftersträvas i allt byggande så långt det är
möjligt
- I alla verksamhetsområden medges både verksamheter och kontor i den mån störningar inte uppstår.
- Det bör ﬁnnas möjlighet att vid behov etablera verksamhet även utanför redovisade utbyggnadsområden. Detta skall då i sedvanlig ordning prövas i detaljplan.
- Verksamhetsområdena skall utformas med hänsyn till landskapets och platsens
förutsättningar samt ges en egen karaktär. Möjligheter till rekreation och kreativ
miljö för de anställda skall eftersträvas.

Butiker i Surte.

- Byggnaderna ska utformas ändamålsensligt och gestaltningen ska vara estetisk
tilltalande.
- Öka sysselsättningen och öka antalet arbetstillfällen i kommunen.
Glashytta i Surte.

Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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2.1

2.1 SYFTE OCH INNEHÅLL
Detta är antagandehandlingen för kommunens nya översiktsplan
”Översiktsplan för Ale – Ale ÖP 07”.
Kommunens gällande översiktsplan, ”Översiktsplan för Ale” - Ale ÖP 90, antogs
av kommunfullmäktige 1992-03-30. Denna plan används ännu och kommer att
gälla till den nya planen antagits.
ÖP 90 har fungerat väl som beslutsunderlag för kommunens ställningstagande i frågor som rör den fysiska miljön fram till nu. Förändrade förutsättningar för utveckling och byggande, nya krav och delvis förändrad lagstiftning gör det emellertid
befogad med en översyn och omarbetning av översiktsplanen.
En översiktsplan är en kommunomfattande plan som visar kommunens syn på hur
mark och vatten ska användas i framtiden. Översiktsplanen är kommunens mest
långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Den berör ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med
anknytning till bebyggelse, natur, miljö mm. Både bevarande- och förändringsintressen ska beaktas. Tidsaspekten för planerad markanvändningen är fram till 2020.
Kommunen har ett stort ansvar för den fysiska miljön och för att vi hushåller med
våra naturresurser, vårt kulturarv och vår livsmiljö på ett långsiktigt hållbart sätt.
Innehållet i översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Översiktsplanen utgör en utgångspunkt inför ställningstagande vid den
fortsatta planeringen.
PBL reglerar inte i detalj vad översiktsplanen skall innehålla, utan kommunen har
stor frihet att utforma den efter lokala förutsättningar och skiftande planeringsbehov och resurser. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för myndigheter och
enskilda. Däremot uttalar planen en kommunal vilja och är vägledande för efterföljande beslut. Den är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur
riksintressena beaktas.
Av PBL framgår vidare att översiktsplanen skall redovisa kommunens uppfattning
om hur de allmänna intressena samt miljö- och riskfaktorer som anges i PBL och
MB skall beaktas för att en från allmän synpunkt lämplig utveckling skall åstadkommas.
För att kunna bedöma om utvecklingen är lämplig från allmän synpunkt fordras en
helhetssyn på användningen av mark och vatten och på bebyggelsefrågor i kommunen där sambanden mellan utveckling i kommunens olika delar, i tätorter och på
landsbygden beaktas.
Vad skall redovisas enligt plan- och bygglagen?
2 kap 1 §
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning.
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4 kap 1 §
I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. och de miljöoch riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vid redovisningen skall riktintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
anges särskilt.

2.1

Av planen skall framgå:

- grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
- kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras
- hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårigheter.
Lagstiftningen ändrades 1996, vilket bl a innebar att översiktsplanens betydelse
stärktes. Kraven på planeringen skärptes och behovet att bedriva en rullande översiktsplanering förstärktes. Detta skedde genom att:
- översiktsplanens status som vägledande för efterföljande beslut höjdes
- kraven på planens innehåll samt på tydlighet och konsekvensanalyser ökades
- samrådet gavs ökad tyngd
- aktualitetskravet och kravet på uppföljning preciserades.
Översiktsplanen ska hållas levande genom att kommunfullmäktige, minst en gång
under varje mandatperiod, tar ställning till översiktsplanens aktualitet.
Miljöbedömning

I plan- och bygglagen gäller från och med 2004-07-21 bestämmelser om miljöbedömningar av planer och program. Ett EG-direktiv ligger bakom de nya bestämmelserna. Planerna och program skall därför genomgå en miljöbedömning om
deras genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I miljöbalken
anges vad en miljöbedömning är och att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas.
För översiktsplanen har därför en miljökonsekvensbeskrivning upprättats, och denna ﬁnns redovisad i kapitel 5.

Allé vid
Livered.
Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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2.2

2.2 PLANERINGSPROCESSEN
Kommunstyrelsen beslutade i september 2004 att intensiﬁera arbetet med att ta
fram en ny kommunövergripande översiktsplan för Ale kommun. Kommunstyrelsen utsåg då sitt arbetsutskott till styrgrupp samt en ledningsgrupp på tjänstemannanivå för planarbetet. Ledningsgruppen består av representanter från miljö- och
byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och samhällsplaneringsavdelningen på
kommunledningskontoret.
Utgångspunkten för planarbetet är en arbetsplan med tillhörande tidplan som godkändes av styrgruppen 2004-11-30 samt Ale kommuns ”Vision 2020” antagen
2005-06-20.
Det praktiska arbetet med översiktsplanen har letts av samhällsplaneringsavdelningen med stöd av ledningsgruppen. I planarbetet har även ingått att utreda vissa
prioriterade frågor. De frågor som behandlats särskilt är kommunal service (skola,
fritid, gymnasieskolan inkl. komvux/lärcentrum, särskilda boenden), kommersiell
service, tätort – landsbygd, infrastruktur, grönstruktur, kollektivtraﬁk, kultur – turism, expansionsområden för bostäder, expansionsområden för verksamheter samt
Göta älv och området vid älven. Inom dessa sakområden har samtliga förvaltningar
varit involverade.
Kommunfullmäktige har tillsammans med Göteborgsregionens Kommunalförbund,
GR, haft ett antal rådslag/seminarier där man diskuterat viktiga frågor för hållbar
utveckling i Göteborgsregionen. Resultaten från rådslagen och visionsarbetet utgör
också vägledning för översiktsplanen.
Information
Information om översiktsplanearbetet har under hand lämnats till olika intressenter
inom kommunen, däribland företrädare för näringslivet, LRF, handikapporganisationer samt på ortsutvecklingsmöten. Informationsutbyte har även skett med länsstyrelsen, Göteborgs, Kungälvs, Lerums, Trollhättans och Lilla Edets kommuner
under våren 2005.
Medborgarinﬂytande
Under hösten 2004 informerades på ortsutvecklingsmötena i Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Starrkärr-Kilanda, Skepplanda, Alvhem och Hålanda om att översiktsplanearbetet just startat upp. Därefter följde information bl a
i den lokala tidningen, AleKuriren, samt en förnyad information på samtliga ortsutvecklingsmöten under våren 2005. Här redovisades också ett tidigt förslag på i första hand tänkbara utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter.
Samtidigt startades dialoggrupper i samtliga orter, som på eget initiativ arbetade
fram underlag och synpunkter för sitt samhälle/ort som lämnades in till kommunen
under våren 2005. Det var totalt 13 grupper, Surte, Bohus, två i Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Starrkärr, Kilanda, Ryd, Alvhem, Skepplanda och Hålanda, med
i genomsnitt 10 personer/grupp som träffades 5-6 gånger. Dessutom har enskilda
skrivelser kommit in angående översiktsplanearbetet. Detta material har också utgjort underlag i planeringsprocessen. Under ”Alemässan” våren 2005 fanns möjlighet att framföra synpunkter och förslag till översiktsplanearbetet.
Det har varit ett mål att alla som bor och är verksamma i Ale kommun får möjlighet
att tycka till om kommunens framtida utveckling. Det är till god hjälp i kommu-
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nens planering att få ta del av de stora kunskaper som medborgarna har om Ale och
förhållandena i den egna orten.

2.2

Barn- och ungdomsperspektivet
Fysisk planering utgör en grund för hur vi vill att våra samhällen skall utvecklas i
syfte att tillgodose de krav och förväntningar våra barn och ungdomar har på sin
fysiska miljö.
I arbetet med prioriterade frågor framkom synpunkter från förskole- och skolbarnen om sin skolmiljö. Dessutom har en geograﬁklass från gymnasieskolan i Nödinge medverkan genom ett projektarbete som lämnat synpunkter på planeringen
för några av våra samhällen.
Ale kommun har valt att prioritera FN:s barnkonvention som en grundförutsättning
för de beslut som fattas i kommunen. För den fysiska planeringen innebär det att
skapa en samhällsutveckling där barns behov i den fysiska miljön beaktas och där
hänsyn tas till barnens utsatthet vid bedömning av miljö- och hälsorisker i samhället. Det samhälle vi planerar idag skall våra barn och ungdomar leva i för framtiden.
Översiktsplaneprocessen
Utarbetandet av översiktsplanen kan delas in i tre olika skeden; program, samråd
och utställning. Programskedet/tidigt samråd som är det första skedet, är inte formellt reglerat i lagstiftning, utan stor frihet råder både innehållsmässigt och vilka
remissinstanser som tillfrågas. Samråds- och utställningsskedena är däremot formellt reglerade och samråd sker då med berörda myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt med allmänheten. Inkomna synpunkter redovisas dels i
samrådsredogörelse efter samrådsskedet dels i ett utlåtande efter utställningen.
Under utställningstiden granskas översiktsplanen av länsstyrelsen, som avger ett
granskningsyttrande. Av detta ska framgå om staten har erinringar mot kommunens
behandling av riksintressen, i frågor som rör andra kommuner eller i frågor rörande
hälsa och säkerhet.
Föreliggande förslag till översiktsplan har under upprättandet kontinuerligt stämts
av med styrgruppen för översiktsplanearbetet, kommunstyrelsens arbetsutskott, beträffande inriktning och innehåll mot de politiska besluten och visionen och vilka
ändringar som ska göras med anledning av framförda synpunkter.
Slutligen går förslaget till kommunstyrelsen som bereder ärendet inför kommunfullmäktiges antagande av planen.
Tidplan
Kommunstyrelsen beslöt 2006-04-11 att genomföra samråd av förslag till ”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 06”. Samråd har skett under tiden 2006-05-23
-- 2006-08-31. Ett 70-tal synpunkter inkom under samrådstiden. Samrådsredogörelse har därefter upprättats och beslut om utställning har fattats av kommunstyrelsen 2007-02-13 Planförslaget, Ale ÖP 07, ställdes ut under mars-april 2007. Under
utställningstiden inkom 30 yttranden som sammanfattats i ett utställningsutlåtande.
Antagandehandlingar har sänts till kommunstyrelsen för beslut om antagande av
Kommunfullmäktige i september 2007.
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Synpunkter inhämtas
från ﬂera håll under planeringsprocessen, här
har skolbarn ritat och
beskrivit önskemål i sin
närmiljö.
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2.3

2.3 FYSISK PLANERING I GÖTA ÄLVS DALGÅNG
Här nedan redovisas kortfattat den långsiktiga planering som utgjort en primär utgångspunkt vid ställningstaganden i samband med planeringsarbetet i Ale kommun
och till kommunens utveckling.
Tidigare översiktsplaner och gällande översiktsplan Ale ÖP 90 har utgjort de
grundläggande planinstrumenten för utvecklingen i kommunen. Fördjupningar av
översiktsplanen har antagits för Nödinge och Göta älvs dalgång under år 2000.
Dessförinnan har den sociala och fysiska utvecklingen beskrivits i olika översiktliga planer för de övriga tätorterna.
Angränsande kommuners översiktsplaner såsom för Lerum, Lilla Edet, Trollhättan, Göteborg, Alingsås och Kungälvs kommuner har studerats i samband med att
Ale kommun medverkat i den regionala planeringen med yttranden mm över såväl
Göteborgsregionens ”Så ska vi ha´t” och Vägverkets samt Banverkets infrastrukturplanering.
Det viktigaste och mest genomgripande planeringsarbetet för Ale kommuns framtida utveckling utförs i samverkan mellan Vägverket/Banverket och kommunen
inför den förestående väg- och järnvägsutbyggnaden i Göta älvs dalgång genom
Ale kommun. Vid sidan av vägens och järnvägens tekniska utformning har frågor
om den framtida gestaltningen och miljöupprustningen i Göta älvs dalgång haft en
framträdande position i planeringsarbetet.
Planeringen för väg- och järnvägsutbyggnaden i Göta älvs dalgång inom Ale kommun bedrivs i samverkan med Vägverket Region Väst och Banverket Västra banregionen enligt följande redovisning.
Vägverket/Banverket har i samverkan med kommunen färdigställt en förstudie och
en väg- och järnvägsutredning. Regeringen har lämnat tillåtlighet för väg- och järnvägsutbyggnaden i Göta älvs dalgång genom Ale kommun enligt reglerna i miljöbalken.
Vägverket/Banverket har i samverkan med Ale kommun upprättat ett underlag till
förslag till arbetsplan för vägutbyggnaden och järnvägsplan för järnvägsutbyggnaden med miljökonsekvensbeskrivning mm. Utställning av arbetsplaner/järnvägsplaner beräknas äga rum under år 2007.
Med utgångspunkt från den av Västtraﬁk och Ale kommun upprättade kollektivtraﬁkutredningen år 1999 har den framtida kollektivtraﬁken beskrivits med pendelstationer mm i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och i Älvängen där denna föreslås utvecklas till ett resecentrum med koppling till busstraﬁken.
Med planeringsunderlag från Vägverk/Banverk som grund utförs ett omfattande
arbete i Ale kommun med att upprätta 9 st förslag till detaljplaner inklusive konsekvensbeskrivningar för miljön mm för den större delen av sträckan mellan SurteÄlvängen.
För sträckan Älvängen- Alvhem- Hede pågår arbete med att upprätta en järnvägsplan baserad på den järnvägssträckning som bl a redovisats i fördjupningen av
översiktsplanen för Göta älvs dalgång. Järnvägen skall byggas med snabbtågsstandard och med dubbelspår mellan Trollhättan - Göteborg.
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För vägsträckan Älvängen- Alvhem- Kärra upprättar Vägverket en arbetsplan för riksvägsutbyggnaden med 4 körfält och planskilda korsningar. Lokaliseringen av vägen följer
de synpunkter som Ale kommun under hand har framfört. Vid det fortsatta arbetet kommer val av traﬁkplatslägen mm att diskuteras med berörda parter.

2.3

Så som det inledningsvis har framförts är ovanstående redovisning en kortfattad beskrivning av det mest strukturbildande planeringsunderlaget som utgör grund för det pågående
arbetet med att upprätta en översiktsplan för Ale kommun.
Tillgänglighet utmed Göta älv.
Älven och dess stränder kommer att bli mer tillgängliga för kommunens invånare
genom att det på västra sidan av den nya järnvägen kommer att anläggas en serviceväg
som också skall vara tillgänglig för gång- och cykeltraﬁk. I samband med väg- och
järnvägsutbyggnaden kommer värdefulla naturområden längs älven att restaureras i
samband med kompensationsåtgärder. Kommunens ambition är att också göra älvstranden
mer tillgänglig på vissa platser i högre grad än tidigare.
Kompensationsåtgärderna skall genomföras i första hand p.g.a. att Göta älv med
strandområden är av riksintresse för naturvård. Andra motiv är att bevara en öppen
landskapsbild som är tilltalande för boende och resande. I kompensationsåtgärderna
ingår inte att planera för allmänhetens tillgänglighet till älvstranden, men det är viktigt att
tillgängligheten säkras dels för boende, dels för att det ﬁnns en potential för turism. Den
nya servicevägen är ett viktigt steg, som möjliggör för kommunen att fortsätta med en
egen planering för hur kommuninvånarna ska nå stranden och var det kan vara lämpligt
att anlägga t.ex. grillplatser, ﬁskeplatser, fågeltorn, informationstavlor mm. Frågan om ett
naturum någonstans längs älven har varit uppe och bör också ingå i planerna för att öka
tillgängligheten.
>> Se kapitel 9.8 Grönstruktur och 9.10 Friluftslivets intresseområde

Vy från söder på väg- och järnvägsutbyggnaden i Göta Älvs
dalgång i Ale kommun.

Bild på ny pendeltågstation i Ale kommun
Arkitekt: Frenning & Sjögren Arkitekter
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2.4

2.4 ALE I REGIONEN
Som grund för fortsatt utveckling av Västra Götaland har en regionövergripande
vision utarbetats - Vision Västra Götaland - Det goda livet. En av tre huvuddelar i
visionen talar om en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers framtid. Denna övergripande vision om utveckling
och tillväxt skall stöttas av regionalt samarbete för att åstadkomma ett livskraftigt
näringsliv, kunskapsutveckling, bra kommunikationer, ledande kulturaktivitet och
en god hälsa.
Med utgångspunkt från denna vision har Göteborgs kommunalförbund, GR, arbetat
fram och antagit en vision för göteborgsregionens utveckling (kommunförbundets
13 medlemskommuner). Den benämns Uthållig tillväxt - mål och strategier med
fokus på hållbar regional struktur. I denna ﬁnns fem mål- och strategiområden identiﬁerade som viktiga i arbetet med att utveckla regionens struktur i syfte att skapa
gynnsamma förutsättningar för en uthållig tillväxt. De fem områdena är kortfattat:
fortsatt befolkningstillväxt, ta tillvara boendekvalitéer, utveckla storstadsområdets
möjligheter, hållbar infrastukturutveckling och fördjupat samarbete.
Enligt tillgängliga teorier har stora regioner större tillväxt än mindre varför göteborgsregionens ansvariga politiker strävar efter att öka regionens storlek dels i form
av förtätning men även genom regionförstoring. Ale kommun har goda förutsättningar att bidra till att öka antalet invånare i regionen utan ökad miljöbelastning för
regionens centrala delar. På grund av utbyggnaden av dubbelspårig järnväg genom
kommunen möjliggörs pendeltågstraﬁk mellan Göteborg och Älvängen. Med pendelstationer även i Surte, Bohus, Nödinge och Nol kompletterad med matarbusstraﬁk erhålls en bekväm och tillgänglig kollektivtraﬁk för kommunens invånare för
sina arbets- och fritidsresor. När dessutom Västlänken, en citytunnel under Göteborgs centrum, byggs ut nås stora delar av Göteborgs omland via pendeltåg.
En ökad bostads- och verksamhetsutveckling i Ale kommun ligger alltså helt i linje
med Västra Götalands och GR:s vision om en hållbar utveckling. Fördelaktigast är
att koncentrera bostäder och verksamhetslokaler på gång- eller cykelavstånd från
de nya pendeltågstationerna i älvdalen. Utanför dessa centra är det viktigt att utforma och placera nya bostads- och verksamhetsområden så att god kollektivtraﬁkmatning är möjlig.
Med bakgrund av regionala utredningar som visar på att endast cirka 24 % av dagens totala resande sker med kollektivtraﬁk är detta av särskild vikt. Regionens mål
är att denna siffra skall höjas till 40 % år 2025. Det är alltså en kraftig ökning av
kollektivtraﬁkresandet som efterstävas och som kräver eftertanke vid utformning
av våra framtida samhällen.
Befolkningstillväxt i regionen och Ale kommun
Göteborgsregionen har idag en befolkningstillväxt på i snitt cirka 1 % per år och
beräknas få en likvärdig tillväxt under de närmaste 15 åren. Befolkningsökningen i
göteborgsregionen skall vara minst 8000 invånare per år enligt GR:s vision. Detta
innebär enligt visionen en befolkningsökning i Göteborgs kärna med 30 000 invånare och samtidigt en ökning i stråk och regiondelscentra med 90 000 invånare till
år 2020. GR:s vision har även inriktning på att skapa en befolkningsmässig balans
nord-syd med älven och Säveån som mittaxel.
Kranskommunerna visar olika tillväxttakt med Kungsbacka och Stenungsund i
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topp med cirka 1,5-2,5 % befolkningsökning. Ale har under åren 2000-2005 vuxit
med i medeltal 200 personer per år vilket motsvarar en befolkningsökning på cirka
0,8 % per år, men under det senaste året har ökningen varit något mer än 1 %. I Ale
kommuns framtidsvision -Vision 2020- är målsättningen en framtida befolkningstillväxt på cirka 1 % per år för Ale kommun. En beredskap för en högre tillväxttakt
diskuteras och motiveras av den stora infrastrukturutbyggnaden genom Ale kommun med ombyggnad av E45 och dubbelspårig järnväg som beräknas ske under
perioden 2007-2012.

2.4

>> Se kapitel 7.3 Befolknings- och bostadsstruktur

Figur över befolkningsutvecklingen i Göteborgsregionen år 2000-2005
(Ale markerat med röd
färg och pil).

En lokal arbetsmarknadregion
I Västra Götaland utgör göteborgsregionen en stark del. När man talar om göteborgsregionen menar man idag allt tydligare det geograﬁska område som har ett
funktionellt samband. Det vill säga det område som har en gemensam arbetsmarknad med goda kommunikationer. Göteborgsregionen betraktad på detta sätt har
cirka 940 000 invånare. Insatt i ett europeiskt perspektiv är göteborgsregionen relativt liten. Omkring 70 europeiska regioner är större eller i samma storlek som Göteborgs. Enligt GR:s vision skall Göteborgs lokala arbetsmarknad år 2020 omfatta
närmare 1,5 miljoner invånare.
Invånarna i Ale kommun är i stor utsträckning beroende av den regionala arbetsmarknaden. Cirka 8400 personer i Ale pendlar varje dag ut till arbetsplatser utanför
den egna kommunen. Samtidigt sker en inpendling till kommunen av 2400 personer. Målet är att öka antalet arbetsplatser i kommunen och därmed minska behovet
av pendlingsresor och därmed minska belastningen på miljön. Göteborgsregionens
centrala delar rymmer emellertid många verksamheter som normalt inte ﬁnns i en
medelstor kommun som Ale. Utredningar visar att en storstadsregion skapar underlag för 700-800 olika branscher medan en mindre ort kanske innehåller 150-200.
För att få ett konkurrensstarkt regioncentra visar utredningar på att Göteborgs kärna
bör förstärkas med ytterligare verksamhetsetableringar. I GR:s vision har detta konkretiserats till 40 000 nya arbetsplatser fram till år 2020. Större täthet i regionkärnan ger synergieffekter i form av ökad tillväxt och ökat välstånd som kan komma
hela regionen till del.
En väsentlig del av regionens vildmark ﬁnns i Ale
I Ale kommun ﬁnns två stora naturområden tillgängliga för regionens rörliga friluftsliv. Det är Vättlefjäll i söder och Risveden i norr. Vättlefjällsområdet går även
in i Lerums kommun och Göteborgs kommun och utgör där ett Natura 2000-område. Området är av riksintresse för friluftsliv och Länsstyrelsen arbetar aktivt för att
säkerställa en långsiktig, hållbar positiv utveckling som gynnar det rörliga friluftslivet. I det stora Risvedenområdet ﬁnns södra Sveriges största vildmarksområde,
omfattande cirka 10 000 ha. Delar av området är belägna i Alingsås och Lerums
kommuner. Området är av riksintresse för naturvård och det rörliga friluftslivet.
Risveden rymmer i Ale kommun fyra naturreservat på tillsammans ca 500 ha. Båda
områdena är väsentliga från naturvård- och friluftssynpunkt samt har potential för
att skänka ﬂer stressade regioninvånare ro och avkoppling.
Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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3. PRIORITERADE FRÅGESTÄLLNINGAR
Medverkan från förvaltningarna
Inom översiktsplanearbetet har nedanstående frågor prioriterats. Dessa sakområden har utretts i särskilda arbetsgrupper. Grupperna har bestått av tjänstemän inom
kommunens förvaltningar. Arbetsgrupperna har, under olika perioder i översiktsplanearbetet, medverkat med att ta fram planeringsunderlag. Dessa rapporter/underlag
har varit värdefulla vid upprättandet av översiktsplanen.
Arbetet delades upp i fyra delar:
- Beskrivning av nuläget och bakgrundsfakta.
- Diskutera principiella frågeställningar inom sakområdet som berör översiktsplaneringen. Diskutera mål och önskvärda tillstånd hur Ale kommun ska utvecklas och
upplevas år 2020.
- Beskrivning av förslag och idéer på hur den önskade utvecklingen kan uppnås.
- Medverka och diskutera förslag till inriktning och utveckling för översiktsplanen.
Prioriterade sakområden/utredningar
• Kommunal service; skola och fritid, gymnasieskolan inkl. komvux/lärcentrum
och särskilda boenden
• Kommersiell service,
• Tätort – landsbygd,
• Infrastruktur,
• Grönstruktur,
• Kollektivtraﬁk,
• Kultur – turism,
• Expansionsområde för bostäder,
• Expansionsområde för verksamheter samt
• Göta älv och området vid älven.
Direktiv
För varje prioriterad fråga gavs följande direktiv angående utredningens syfte.
Kommunal service (Skola, fritid, gymnasieskolan inkl. komvux/lärcentrum och särskilda boenden)
Utredningssyfte: Ale kommun har under senare år haft en positiv befolkningsutveckling. Den kommunala servicen har hittills kunnat balansera den ökande efterfrågan på kommunal service i form av förskolor, skolor och särskilda boenden. En
framtida förväntad ökad inﬂyttning till kommunen kommer framför allt att sätta
press på kommunens förmåga att tillhandahålla elevplatser i förskolor och skolor.
Utredningens syfte är att studera lokalbehovet och behovet av byggbar mark i ett
framtida inﬂyttningsscenario med utgångspunkt från ”Vision 2020”.
Idag avsätts en allt större del av den lediga tiden till fritidsaktiviteter. Det är positivt att vara aktiv tillsammans med andra människor med samma intressen. Utredningen bör studera hur efterfrågan på fritidsaktiviteter kommer att se ut i framtiden.
Deﬁnition av kommunal service: Kommunal service har begränsats till att här redovisa följande sakområden som tar mark i anspråk ur planeringssynpunkt, såsom
förskola, grundskola, skolidrotts- och fritidsanläggningar, gymnasieskolan inkl.
komvux/lärcentrum och särskilt boende (äldre-, funktionshindrade-, servicehusoch korttidsboende).
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Kommunal service såsom vatten och avlopp kommer att studeras i samband med
genomgång av ”Infrastruktur och teknisk försörjning” när förslag till nya utbyggnadsområden tas fram.
>> Se kapitel 7.5 Kommunal service

Kommersiell service - handel
Utredningens syfte; En utvecklad kommersiell service är en viktig del av samhällets funktioner. Utredningen skall belysa den nuvarande situationen i kommunen
och i de olika orterna samt beskriva en nödvändig och önskvärd utveckling på kort
och lång sikt.
Deﬁnition av kommersiell service: Kommersiell service avses i detta fall den typ
av handel som tar mark i anspråk ur planeringssynpunkt. Med begreppet handel avses dels dagligvaror, hushållsnära service/tjänster såsom frisör, tandläkare m ﬂ och
dels sällanköpsvaror.
>> Se kapitel 7.6 Näringsliv

Infrastruktur
Utredningens syfte; Den stora statliga infrastruktursatsningen i form av nybyggnad
av E45 och NorgeVänerbanan genom Ale kommun medför nya utvecklingsmöjligheter för kommunens olika orter. Med utgångspunkt från bl a redovisningen i fördjupningen av Göta älvs dalgång skall utredningen studera hur den nya vägen och
järnvägen påverkar traﬁken och resandet i och genom Ale. Utredningen skall översiktligt beskriva förbättringsmöjligheterna på det beﬁntliga väg- och gc-vägnätet
till väsentliga målpunkter i de olika orterna.
Deﬁnition av infrastruktur: I begreppet infrastruktur inkluderar man normalt de
ﬂesta funktioner som får samhället att fungera såsom vägar, järnvägar, VA, el, tele,
IT, fjärrvärme o s v.
Inom infrastruktur har utredningen i detta fall begränsats till att belysa kommunikationsrelaterade frågor såsom vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar av större betydelse för samhällsplaneringen. Detta beroende på vad den nya infrastruktursatsningen kommer att innebära för Ale kommun.
>> Se kapitel 9.5 Kommunikation

Grönstruktur
Utredningens syfte; Målet med att säkerställa parker och grönområden i våra tätorter är att skapa en god livsmiljö med ren luft samt möjligheter för samhällets invånare att uppleva ett varierat växt- och djurliv, att få träffas och umgås med andra
i samhällets uterum, att som barn få leka i en stimulerande och trygg miljö liksom
som vuxen ha möjlighet till rekreation och motion. Vid sidan om detta kommer det
att bli ännu viktigare framöver att säkerställa tillgången på någorlunda oexploaterade naturområden i eller i närheten av samhällena.
Utredningens syfte är att ta fram och föreslå markområden som i översiktsplanen
bör redovisas som grönområde/natur och som kopplas till närströvområden i anslutning till samhället. (Dessa områden kommer att tas fram i det pågående arbetet
med naturvårdsplanen.)
Deﬁnition av grönstruktur: Grönstruktur beskriver allt som grönskan, vattnet, marken och allt levande står för i tätorten. Grönsstrukturen fyller tre huvudfunktioner:
Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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den ekologiska, den kulturella och den sociala. Uthållig grönstruktur är en förutsättning för en tätort i balans.
>> Se kapitel 9.8 Grönstruktur

Tätort – landsbygd
Utredningens syfte; Vid översiktsplanering uppkommer alltid diskussioner om hur
bostadsbebyggelsen ska fördela sig inom kommunen. En speciell fråga är fördelningen mellan planlagd tätortsbebyggelse och bebyggelse på landsbygden. Utredningen skall beskriva för- och nackdelar och visa på ett synsätt som skulle kunna
ligga till grund till anvisningar för bebyggelseutvecklingen i Ale.
>> Se kapitel 7.3 Bebyggelse och befolkningsstruktur

Kollektivtraﬁken
Utredningens syfte; Ale har idag en väl utvecklad kollektivtraﬁk som bygger på
busstraﬁk samt tågstopp i Älvängen. För närvarande planeras intensivt för pendeltågstraﬁk mellan orterna i Ale och Göteborg-Trollhättan. Samtidigt pågår också regionsövergripande utredningar i syfte att öka kollektivtraﬁkens andel av totalresandet. Utredningen skall beskriva konsekvenserna av förändringarna och de framtida
kollektivtraﬁksystemen i och genom Ale.
>> Se kapitel 9.5 Kommunikationer

Kultur – turism,
De två sakområdena har mycket gemensamt, därför har en gemensam arbetsgrupp
ansetts vara värdefull.
Kultur
Utredningens syfte; Kulturen är viktig för människorna. Kulturarvet handlar inte
bara om att bevara föremål och byggnader från förr, utan det handlar också om vårt
sätt att leva här och nu.
Utredningen skall syfta till att beskriva kommunens kulturvärden och kulturmiljöer
som berör landskapet, bebyggelse och verksamheter. Utredningen skall också syfta
till att beskriva hur Alebons liv nu och i framtiden skall fyllas med innehåll, glädje
och stolthet.
Redovisa kulturens betydelse för kommunens innevånare och för samhällets utveckling samt beskriv Ale kommuns kulturella värden och på vilket sätt detta påverkar mark- och vattenanvändningen i Ale. Se även på kopplingen med kulturturism.
Turism
Utredningens syfte; Ale kommun upplevs ha en större potential som turistkommun.
Utredningen syftar till att undersöka möjligheter att bättre ta till vara på och utveckla turistverksamheten samt skapa nya turistmål och anläggningar.
>> Se kapitel 7.5 Kommunal service
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Expansionsområden för bostäder
Utredningens syfte; Ale kommun bedöms stå inför en fortsatt befolkningsökning.
Detta är möjligt då kommunen kommer att få kraftigt förbättrade kommunikationer
även kollektivt.

3

Ale kommuns nya vision ”Vision 2020” beskriver befolkningsökning till år 2020.
Utredningen skall visa på lämpliga nya bostadsområden som motsvarar den befolkningstillväxt som visionen anger.
>> Se kapitel 4.3 Förslag till utbyggnadsområde för bostäder i respektive
ort.

Expansionsområden för verksamheter
Utredningens syfte; En stark efterfrågan på planlagd mark för verksamheter kan
förväntas på grund av nybyggnaden av Väg 45 och järnvägen. Utredningen skall
visa på dels nya verksamhetsområden och dels beﬁntliga områden som kan omvandlas och utvecklas.
>> Se kapitel 4.3 Förslag till utbyggnadsområde för verksamheter i
respektive ort.

Göta älv och området vid älven
Utredningens syfte; Göta älv och området omkring älven har under århundraden utnyttjats på olika sätt. Utredningens syfte skall vara att beskriva ett användningssätt
som överensstämmer med dagens syn och tillvaratar/tillgodoser miljöns, samhällets
och människans behov.
>> Se kapitel 7.2 Historia och kapitel och 1.3 Sammanfattning av mål

Motiv från Ale golfklubb i Alvhem.
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4.1

4.1 STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER
Inom plan
Inom tätorterna redovisas förslag till nya utbyggnadsområden för bostäder och
verksamheter. Dessutom föreslås omvandling av vissa verksamhetsområden samt
förtätning av bostäder i tätorterna.
Utom plan
Önskemål om att få bygga nytt, bygga om eller ändra beﬁntliga byggnaders användning på landsbygden förekommer fortlöpande. Eftersom detaljplaner eller områdesbestämmelser vanligen saknas inom landsbygdsområden skall den planmässiga lämpligheten av sådana åtgärder i första hand prövas mot översiktsplanen. Det
är i detta sammanhang angeläget att nödvändig hänsyn tas till jordbrukets eller andra näringars behov, till landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt till den beﬁntliga bebyggelsestrukturen, dessutom i förekommande fall till riksintressen eller
andra konkurrerande intressen. Härutöver skall beaktas eventuella risker för miljö-,
hälso-, traﬁk-, VA-frågor, ekonomiska konsekvenser mm. För planering och byggande gäller den avvägning som gjorts avseende utbyggnadsstrategin geograﬁskt
för Ale kommun. Följande fyra nivåer redovisas:
Göta älvdalen/Tätorter - Samlad tätortsbebyggelse med full infrastruktur.
Inom Götaälvdalsstråket bör översiktsplanen fördjupas för enskilda tätorter. Restriktivitet med enskilda bygglov i randzonen till tätorterna bör iakttas eftersom
dessa områden behöver kunna planeras med större långsiktighet avseende disposition mellan expansionsområden och rekreations/naturmark. Ny sammanhållen bebyggelse inom detta stråk ska alltid detaljplaneläggas.
Byar
- Samlad bebyggelse i äldre byformationer med ofullständig infrastruktur.
Fördjupad översiktsplan/områdesbestämmelser/ortsanalyser; natur- och kulturmiljöer, villor, ev. mindre bostadsgrupper o s v. Vissa byar med tät bebyggelse kan visa
sig lämpliga att förstärka med nybebyggelse. Här föreslås en medveten förtätning/
komplettering för de fyra gamla byarna i kommunen med ”kyrka mitt i byn” d v s
Hålanda, Starrkärr och Kilanda samt Ryd. Denna typ av komplettering bör föregås
av en fördjupad översiktsplan/ortsanalys för respektive område.
Landsbygd - Gles bebyggelse med ofullständig infrastruktur.
Den glesa bebyggelsen saknar detaljplan. Här sker komplettering för bl a generationsboende och gårdar kompletteras för jordbrukets behov. Enstaka villor kan uppföras här för de som söker ett lantligt boende med låg tillgänglighet till kommunal
och privat service, om det sker med utgångspunkt från landskapsbild, natur- och
kulturmiljövärden.
Skogsbygd i Risveden och Vättlefjäll - Mycket låg servicetillgänglighet.
Stor restriktivitet för tillkommande bebyggelse p g a riksintressena för naturvård
och friluftsliv samt ur miljö- och kulturhistoriskt perspektiv.
För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen i tätorterna ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt Plan- och bygglagen och kommunens generella riktlinjer. Bl a är det viktigt att tänka på att ny bebyggelse harmonierar med landskapet och tar stöd i beﬁntliga terrängformationer och skogsbryn, komplettering av
gårdsbebyggelse sker så att en sammanhållen bebyggelsegrupp bildas, när mindre
byar byggs ut så bör det ske i lucktomter så att bebyggelsen hålls ihop på ett naturligt sätt. >> Se även 4.2 Generella rekommendationer
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4.2 GENERELLA REKOMMENDATIONER
Kommunens generella hänsynsregler/viljeriktning
För ett antal frågor har kommunen formulerat rekommendationer som är generella
i hela kommunen. Rekommendationerna anger kommunens bedömning av hur de
olika allmänna intressena bör avvägas mot varandra och vilka hänsyn som bör tas
vid planering, prövning av lov och tillstånd samt andra åtgärder, både av kommunen och av andra myndigheter och aktörer, så att vi tillsammans samverkar mot en
önskvärd utveckling.
Lagstiftning

Utöver dessa rekommendationer gäller självfallet de hänsyns- och avvägningsregler som anges i den gällande lagstiftningen i såväl plan- och bygglagen, miljöbalken som en mängd olika speciallagar. De viktigaste reglerna redovisas i kapitel 11
Gällande bestämmelser. Se även kapitel 7.7 Hälsa och säkerhet.
Lokalisering av bebyggelse på landsbygden
Bebyggelse

All bostadsbebyggelse, både helårsbyggelse och fritidshusbebyggelse, ska betraktas som helårsbostäder vid lokaliseringsprövning.
Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för samlad bebyggelse utanför planlagt område.
Möjligheter till samhällsservice

Nya byggnader eller anläggningar bör förläggas till platser där det inom överskådlig tid kommer att ﬁnnas möjlighet att tillhandahålla allmän samhällsservice. Lokalisering av nya bostäder bör eftersträvas i närhet av allmän väg och kollektivtraﬁk.
Beﬁntliga enskilda vägar och anslutningar till allmän väg bör nyttjas i första hand.
Enskilda avlopp måste lösas på ett godtagbart sätt

För att skydda grundvattnet och minska belastningen av näringsämnen på kommunens sjöar och vattendrag är det betydelsefullt att enskilda avlopp utformas på rätt
sätt. För ny eller ändrad avloppsanordning krävs tillstånd av eller anmälan till miljö- och byggnämnden. Ansökningar och anmälningar bedöms utifrån naturvårdsverkets rekommendationer och gällande policy i Ale kommun.
Vatten

Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och god kvalitet måste gå att ordna för den tilltänkta bebyggelsen.
God boendemiljö
Hållbart samhällsbyggande ska eftersträvas

Vid planering och nybyggelse av bostäder bör efterstävas ett hållbart samhällsbyggande. Detta innebär bland annat att välja lämplig mark och lokalisering, utforma
husen, marken och de tekniska systemen med social, ekologisk och ekonomisk
långsiktighet och hållbarhet i fokus. Energieffektivt byggande ska eftersträvas och
energisystemet ska till övervägande del baseras på förnyelsebara energikällor och
andra energisnåla system som spillvärme och bergvärme mm.

28

Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24

En god gestaltning viktig

4.2

Bebyggelsen ska anpassas till förutsättningarna på platsen och gestaltningen av
byggnaderna och boendemiljön skall vara ändamålsenlig. Upplevelsen av tilltalande arkitektur och formgivning påverkar folkhälsan positivt och är kulturskapande.
Den bebyggda miljön skall präglas av goda planeringsegenskaper. Antalet byggnader per fastighet för bostadsändamål skall anpassas till omgivande och beﬁntlig
miljö. På samma fastigheter bör en av bostadsbyggnaderna utgöra huvudbyggnad
storleks- och upplevelsemässigt. >> Se illustrationer! Undvik att schakta och fylla
ut marken i större omfattning. En sluttningsvåning kan med fördel tillämpas för att
ta upp nivåskillnad för att följa naturens förutsättningar.
En bra omgivning

Bostadens omgivande miljö skall vara fri från miljöstörningar som buller och dålig
luftmiljö, ha ett gott lokalklimat avseende sol- och vindförhållanden etc. Dessutom
skall det ﬁnnas naturområden för rekreation i närheten av bostaden samt en god
tillgänglighet. Gårdsmiljöer skall utformas med tanke på både barns, ungdomars
och äldres behov.
Gemenskap och trygghet behövs

I alla boendemiljöer ska eftersträvas gemenskap och ett gott socialt liv mellan människorna som bor där. Bostadsgrupper av begränsad storlek ”det lilla grannskapet”,
bör åstadkommas. Det ger också goda förutsättningar för trygghet i bostaden och
dess närmiljö. De boende bör ges ett stort inﬂytande och ansvar över den egna boendemiljön. Boendeservicen bör utvecklas med en helhetssyn på de boendes behov
och i samverkan med dem.
God tillgänglighet för alla

Tillgängligheten för människor med olika former av funktionshinder ska vara tillgodosedd såväl i bostaden som i den yttre miljön. Att behovet tillgodoses belyses
såväl i detaljplaneprocessen som i bygglovskedet och vid utformning av våra traﬁkmiljöer. Även tillgängligheten till naturmiljöer är viktig för att uppleva en god
livsmiljö även med ett funktionshinder. Äldre och funktionshindrade skall kunna
bo kvar hemma och känna sig trygga med sitt boende, genom anpassat boende.
Tillgängligheten till lokaltraﬁken skall byggas ut till 2010 för att alla skall få tillgång till en bra kollektivtraﬁk.
Variation och etappvis utbyggnad

En allsidig befolknings- och hushållsstruktur ska eftersträvas i alla boendemiljöer.
Bebyggelsen bör därför vara varierad och blandad med olika upplåtelse- och förvaltningsformer samt varierade lägenhetsstorlekar och bebyggelsetyper för att tillgodose olika önskemål och behov hos skilda grupper och skeden i livet. Utbyggnaden bör ske etappvis.
Bra kommunikationer och samordning av infrastrukturen

Bostäder och bostadsområden bör lokaliseras så att det ﬁnns goda kommunikationsmöjligheter. Det gäller för såväl biltraﬁk med t ex säkra utfarter, närhet till
kollektivtraﬁk, traﬁksäkra gång- och cykelvägar liksom för annan infrastruktur som
VA, el, tele, bredband m ﬂ. Vid utbyggnad av större områden bör samordning ske
mellan olika ansvarsområden.
Två lägenheter/bostadshus – generationsboende alternativt kontor

Två lägenheter är tillåtet om inte gällande detaljplanen redovisar en bestämmelse
om en lägenhet/bostadshus. Möjlighet till generationsboende skall befrämjas. Inom
jordbruksfastighet kan ﬂer hus/lägenheter vara möjligt.
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Natur, kulturmiljö, friluftsliv, jord- och skogsbruk
Nödvändiga hänsyn till särskilt värdefulla områden

Kommunen har tagit fram ett naturvårdsprogram parallellt med översiktsplanen.
Där anges värdefulla områden av olika slag samt vilka hänsyn som bör tas till dessa
vid anspråk från andra konkurrerande intressen. Se även kapitel 9.7 Naturvård;
Riktlinjer vid planering och tillstånd.
Hänsyn till landskap, natur- och kulturmiljö

Nya byggnader bör i första hand placeras intill beﬁntlig bebyggelse. Placering och
utformning ska ske med hänsyn till förutsättningarna på platsen t ex landskapsbild
och byggnadstradition. Bebyggelsen bör utformas så att olika stilar och tidsepoker
är tydligt avläsbara i det totala fastighetsbeståndet. Områden med särskilda natur-,
kultur- eller friluftsvärden ska bevaras såsom riksintresse, förordnande o s v. Därutöver ﬁnns rekommendationer för områden och objekt i kulturminnesvårdsprogrammet från 1986. Arbete pågår också med att ta fram ett kulturarvsprogram.
Hänsyn till jord- och skogsbruksnäringarna

Landsbygdens traditionella näringar jordbruk och skogsbruk är av största betydelse
för en levande landsbygd och för att bibehålla det öppna landskapet. Ny bebyggelse
bör därför inte lokaliseras så att den begränsar möjligheten att bedriva ett effektivt
jord- och skogsbruk, vilket bl a innebär att sammanhängande brukningsenheter inte
bör splittras. Möjligheterna till kompletterande verksamheter i kombination med
jord- och skogsbruk ska stimuleras.
Nya bostäder exklusive för jordbrukets och hästgårdars behov bör inte lokaliseras
närmare än följande skyddsavstånd till bostad och skola (samma avstånd gäller för
alla djurslag):
Se även kapitel 7.7, avsnitt allergi/hästgårdar.
Mer än 100 djur
30 -100 djur
10 - 30 djur
1 - 10 djur

200 - 500 m till stall, 200 m till hage
200 m till stall, 100-200 m till hage
100-200 m till stall, 50-100 m till hage
lämpligt respektavstånd bedöms av kommunen, utgångspunkt 100 m till
stall, 50 m till hage

Kommunens mastpolicy för telemaster och basstationer

För telemaster och basstationer krävs bygglov. Mast bör placeras minst 5 gånger
masthöjden från bostadshus med hänsyn till trevnadsaspekter. Placering av telemast
inom parkmark enligt gällande detaljplan är inte att betrakta som en mindre avvikelse från gällande detaljplan och är således planstridig. Bygglov krävs dock inte
för basstationer på hus och antenner på hus eller andra byggnadsverk. För montering av antenner i beﬁntliga telemaster erfordras inget bygglov. Tillkommande teknikbodar erfordrar bygglov.
Bedömning av placeringen av master avgörs från fall till fall med hänsyn till stadseller landskapsbilden. Beﬁntliga kraftledningsstolpar och beﬁntliga telemaster skall
utnyttjas i första hand. Försvarsmakten kräver att alla inplaceringar i beﬁntliga
master skall prövas av myndigheten för att förhindra störning av existerande system. Luftfartsverket har tagit fram lämpliga minimiavstånd mellan kraftledningar
och master, då dessa kan utgöra en fara för haveri i samband med helikopterbesiktning om de byggs för nära intill kraftledningar.
Grönstrukturen viktig att behålla och utveckla

En viktig ingrediens i tätortsstrukturen är dess gröna områden – dess parker och natur. De bildar en grön infrastruktur som speglar en betydelsefull roll för rekreation
och biologisk mångfald. Grönstrukturen är en del i samhällsplaneringen och exploateringsanspråk bör vägas mot grönstrukturen i ett sammanhang.
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Illustrationer
Byggande i byar

Komplettering av byar bör ske genom förtätning, där den ursprungliga strukturen
bör utgöra vägledning vid val av lämpliga lägen för nya hus. På så sätt kan ökad
bykänsla tillskapas och byns struktur förstärkas genom den nya bebyggelsen.
Komplettering med nya
hus i en bybildning bör
ske i luckor mellan beﬁntliga hus eller om sådana inte ﬁnns i direkt
anslutning till byns bebyggelse. Husen bör ta
stöd i både beﬁntlig bebyggelse och vegetation.
Byggande vid gårdar

Den västgötska gårdstypen har varierande utseende. Gårdens bebyggelse är i regel
placerad i en samlad struktur utan att därför vara sammanbyggda som exempelvis
äldre skånegårdar. Gårdsbebyggelsen bör kompletteras på ett sådant sätt, att gårdsbildningen består eller förstärks. Enstaka hus bör placeras så att de ingår i gårdsbildningen. Dominanta blickfång bör undvikas, särskilt där gårdarna ligger tydligt
exponerade i landskapet.
Sammanhållen gårdsbebyggelse kompletteras i anslutning till beﬁntliga hus.

Byggande vid skogsbryn och i skogspartier

Traditionella byggnadsplatser bör sökas – höga och torra lägen med stöd i terrängformationer och vegetation, som lämnar den öppna jordbruksmarken obebyggd.
Avstyckning i anslutning till gårdsbebyggelsen bör följa naturliga gränser mot öppen mark eller skogsbryn. Det är även viktigt att bostadshuset upplevelsemässigt är
fastighetens huvudbyggnad.
Ny bebyggelse harmonierar med landskapet om den
tar stöd i terrängformer och
skogsbryn.
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4.3 FÖRUTSÄTTNINGAR
I följande avsnitt redovisas varje samhälles respektive orts förutsättningar och förslag till förändringar samt bevarande (10 delområden). Varje område har sin karaktär/proﬁl och olika utvecklingsmöjligheter. Avgränsning utgår från de områden som
används i samband med ortsutvecklingsmötena.
Antal föreslagna lägenheter i utbyggnadsområden har beräknats utifrån ytan på området dividerat med 1500/2000 kvadratmeters tomt per hektar vilket ger en preliminär uppfattning. I ytan för tomten ingår mark för gemensamma ytor som lek och
allmänna ytor som vägar, natur mm. Beﬁntlig bebyggelse, naturhänsyn, skyddsvärda områden, terräng- och geotekniska förhållanden kommer att påverka antalet lägenheter. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Sammanställning av utbyggnadsområden samt mark i redan detaljplanelagda
områden:
Surte

Bostäder -- lgh

I Surte pågår planprogram för Keillers väg, 65 lgh
Verksamheter

Inga nya områden föreslås.
I Surte ﬁnns ca 7 ha detaljplanelagd mark för verksamheter varav 5,6 ha är beroende av väg- och järnvägsutbyggnaden.
Bohus

Bostäder ca 170-225 lgh

B3. Vinningsbo, Jennylund - Källtorp 170-225 lgh
I Bohus pågår planprogram för Bohus Skansar, 200 lgh.
Verksamheter

Inga nya områden föreslås.
I Bohus ﬁnns mark för verksamhet norr och söder om Eka Chemicals industriområde, ca 5,5 ha.
Nödinge

Bostäder ca 170-225 lgh

B5. Lahallsåsen - 170-225 lgh bostäder
I Nödinge pågår planprogram för Ale Höjd, 430 lgh.
Verksamheter, ca 11 ha

A2. Höjden norra 11,0 ha
I Nödinge pågår planprogram för Norra Kilandavägen, 4,1 ha.
Nol

Bostäder, ca 300-400 lgh

B7. Nol Östra (Nolbergen) 90-120 lgh
B8. Lunnavägen-Bryggarebacken (Nol-Alafors) 210-280 lgh
Verksamheter

Inga nya områden föreslås.
Detaljplan ﬁnns för verksamheter norr om Axel Christiernsson, ca 6,6 ha.
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Bostäder, ca 110-140 lgh

B9. Rishedsområdet, 110-140 lgh
Verksamheter, ca 5,0 ha

A4. Osbacken 5,0 ha
Älvängen

Bostäder, ca 420-570 lgh

B12. Kronogårdsområdet, 240-325 lgh-s/f
B15. Torpvägen (Jutakärr) 180-245 lgh
I Älvängen pågår planprogram för Paradisområdet, 200 lgh och planprogram för
Vikadamm, 40 lgh
Verksamheter, ca 35 ha

A5. Häljered vid ställverket 17,3 ha
A9. Norr om reningsverket 17,9 ha
I Älvängen ﬁnns outnyttjad mark för verksamheter inom Älvängen södra -Tollered,
Älvängen västra och Älvängen norra på 19,8 ha, inkl. planprogram för Älvängen
Norra, 5,4 ha. Av dessa områden är 13,0 ha är beroende av väg- och järnvägsutbyggnaden.
Skepplanda

Bostäder, ca 105-135 lgh

B17. Området norr om Arnes väg, 35-45 lgh
B18. Området Vadbacka övre, 70-90 lgh
Verksamheter, ca 17 ha

A6. Området vid Skepplanda industriområde, 11,9 ha
A10. Området vid Vadbacka/Grönnäsvägen, 5,2 ha
I Skepplanda ﬁnns outnyttjad planlagd mark inom Skepplanda och Vadbacka industriområden, ca 16,0 ha.
Alvhem

Bostäder, ca 50-100 lgh

B19. Glänteviområdet, 50-100 lgh
Verksamheter, ca 3 ha

A7. Alvhem södra, (avgränsning enligt ÖP90) ca 3 ha
Totalsammanställning

För bostäder ﬁnns i nya expansionsområden ca 1625 - 2295 lgh, inkl ca 300 - 500
lgh på landsbygd. Därutöver ﬁnns ca 900 lgh inom redan planlagda områden eller
områden med pågående detaljplanering/fördjupning av översiktsplan. För verksamheter ﬁnns totalt ca 71 ha mark för inom föreslagna expansionsområden samt ca
80 ha i redan planlagda områden eller områden med pågående detaljplanering/fördjupning av översiktsplan.
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4.3.1 SURTE
Surte idag - förutsättningar
Surte har 2837 invånare (20051231).
Surte är kommunens sydligaste tätort och gränsar till Göteborg. Surte är ett gammalt brukssamhälle. Det nedlagda Surte Glasbruk har ersatts med ett 65-tal mindre
och medelstora företag i huvudsak inom västra industriområdet. Här ﬁnns också en
kajanläggning och lastkaj för järnvägstransporter.
De ﬂesta av ﬂerbostadshusen byggdes på 1940- 50-talen. Småhusen har tillkommit
från 1920 och framåt. Det största området Surte Södra (rasområdet) byggdes i början av 80-talet. I centrum ﬁnns ﬂertalet ﬂerfamiljshus med både hyresrätt och bostadsrätt.
Surte har två större verksamhetsområden, Surte Östra och Surte Västra. Inom västra industriområdet kommer intrång att ske p g a väg- och järnvägsutbyggnaden.
I Surte ﬁnns drygt 100 företag med ca 400 anställda inom bl a produktion, logistik,
handels- och tjänstesektorn. Surte har en väl fungerade kollektivtraﬁk med buss.

Flygbild över Surte
från söder med Keillers damm i bildens
underkant.
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Offentlig service
I Surte ﬁnns idag en skola (Surteskolan) med fritidshem från förskoleklass upp
till skolår 6 och två förskolor (Nordgärdet och Surte) med sammanlagt åtta avdelningar. Den provisoriska förskolan, i anslutning till Surteskolan, behöver troligvis
permanentas (förskola = två avdelningar). Från skolår 7 hänvisas eleverna till Bohusskolan. Gymnasieskola ﬁnns i Nödinge på ca 7 km avstånd och i Kungälv samt
Göteborg.
Äldreboende: Fridhem utgör särskilt boende. Handikappomsorg: Brattåsvillan utgör boende för funktionshindrade. Huvudbiblioteket ligger i Nödinge men ﬁlial
ﬁnns i Surte. Biblioteket (kulturhuset) är ett integrerat folk- och skolbibliotek.
Vårdcentral och tandläkare ﬁnns i Bohus. Dessutom ligger en av Ales två brandstationer i Surte.
Kommersiell service
I Surte centrum ﬁnns dagligvaruaffär, blommor, post, samt några specialaffärer.
Dessutom ﬁnns i anslutning till Bruksvägen två banker, ytterligare några specialaffärer, pizzerior, restaurang och café. I södra delen av samhället ligger Surte Hotell.
Idag ﬁnns en bensinstation i södra Surte som kommer att försvinna i samband med
utbyggnad av vägen och järnvägen (planskild traﬁkplats.)
Närrekreation/Friluftsliv/Turism
Små skogsområden runt bostäderna används som lekområden för barnen liksom de
olika lekplatserna.
I norra Surte ﬁnns en idrottsplats och en tennisbana. Öster om Surte ligger Baddammen och Fågeldammarna samt Surtesjön som används för både bad, kanoting
och ﬁske. Hamn ﬁnns för fritidsbåtar i norra Surte.
Industriarbetsmuseet, Surte glasbruksmuseum, ligger i f d kvarnhusbyggnaden och
här ﬁnns också Ale kommuns turistbyrå.
Teknisk försörjning

VA-kapacitet: Inga problem med nätet.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Bostäder:

Planlagda inkl. pågående planläggning innehåller cirka 110 lägenheter.
• Detaljplan för Danska vägen, 14 lgh-f
• Detaljplan för Skogsvägen, 8 lgh-f
• Detaljplan för Surte 8:1, 8 lgh-f
• Detaljplan pågår för Keillers väg, 4 lgh-s
• Detaljplan för Surte Centrum (påbyggnad), 6 lgh-f
• Detaljplan 4 för väg- och järnväg, 6 lgh-f
• Planprogram pågår för Keillers väg, ca 65 lgh
Verksamhet:

I Surte ﬁnns ca 7 ha mark för verksamheter varav 5,6 ha är beroende av väg- och
järnvägsutbyggnaden. Inom dessa områden ﬁnns mark anvisad för brandstation två
bensinstationer i norra Surte samt mark inom Surte västra verksamhetsområde, Gåsekullen, för industri/handel/kontor på 1,4 ha.
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Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden

Bostäder
Inga nya områden föreslås.
Verksamheter
Inga nya områden föreslås.
Förtätningar tillkommer:

Generellt ska förtätningar för bostadsändamål eftersträvas, t ex norr om Nordgärdesberget, Egnahems-/Bruksvägen, utmed Göteborgsvägen söder om centrum, nuvarande brandstationstomt m ﬂ platser. Område för kooperativt boende är också
aktuellt.
AF1 Surte Östra industriområde, (detaljplanelagd). Ca 6,6 ha av området är inte
fullt utnyttjat idag. Industriverksamheten bör förändras på sikt och nyetablering av
tjänsteföretag prioriteras. Detta kan innebära att bostäder eventuellt kan bli möjligt
inom den ostligaste delen av området på lång sikt. (Förtätning/omvandling)
Utvecklingsmöjligheter/bevarande

Möjligheter till utbyggnad är mycket begränsad p g a topograﬁn i öster samt kommunikationsstråken och älven i väster. Förtätning bör vara den största möjligheten
på sikt.
För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Området i anslutning till Surtesjön-Baddammen-Fågeldammarna m ﬂ platser redovisas som särskilt betydelsefullt för närrekreation. Även andra områden som har
stor betydelse för friluftsliv, naturvård/artbevarande, skolan och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på kartan för markanvändning.
I Surte är det inte planerat några nya bostadsområden som kräver förändring av
angöringsvägar. Dock kan man i framtiden tänka sig en förbindelse mellan Fågeldammsvägen med Rördalsvägen. Surtesjön är en attraktiv badplats och friluftsområdet runt Fågeldammarna-Baddammen är välbesökt. Hela friluftsområdet blir då
tillgängligare även från Bohus.
Pendeltågsstation planeras vara klar senast 2012.
Utredningsbehov/Synpunkter
• Studie över lämpliga förtätningsmöjligheter för bostadsändamål
• Ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter för den norra delen av Surte centrum
inkl. upprustning av den yttre miljön och parkeringsbehovet
• Dagvattenavledningen från Lövgärdet bör kontrolleras i samarbete med Göteborgs stad.
• Mötesplatser
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4.3.2 BOHUS
Bohus idag - förutsättningar
Bohus har 2976 invånare (20051231).
Bebyggelsen har byggts upp kring stationssamhället och den knutpunkt som förbindelsen över älven har utgjort sedan lång tid tillbaka. Numera är bron den enda förbindelsen över älven inom kommunen.
Bohus har ett strategiskt läge och har en väl fungerade kollektivtraﬁk med buss.
Genom Jordfallsbron ﬁnns även bra kommunikation till Kungälv och E6:an. Bohus
är mest känt för Eka Chemicals AB som är kommunens största företag.
Bohus centrum byggdes i början av 1970-talet. Bohushöjd och Källarlidens terasshus är de två senaste större bostadsområdena. Boendet i Bohus är varierat med villor, bostadsrätter, hyresrätter samt servicehus.
I Bohus ﬁnns över 50 företag med ca 800 anställda inom bl a produktion, handelsoch tjänstesektorn.
Offentlig service
Bohus har en F-9-skola och en förskola med sex avdelningar. Bohusskolan har för
närvarande även provisoriska lokaler i gamla kommundelskontoret. Elevantalet är
oförändrat.

Flygbild över
Bohus.
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Äldreboende: servicehuslägenheter i Bohus centrum
Vårdcentral och tandläkare ﬁnns i Bohus centrum.
Huvudbiblioteket ligger i Nödinge men skolbibliotek ﬁnns i Bohus.

4.3.2

Kommersiell service
I Bohus centrum ﬁnns daglivaruhandel, bankomat, blommor, cykelaffär, gatukök
och konditori.
Närrekreation, natur- och kulturvärden
Jennylunds motionsanläggning med ridanläggning, fotbollsplaner, isbana, och elljusspår används ﬂitigt. Jennylunds fritidsområde är porten till Vättlefjälls naturreservat med många mil vandringsleder.
Teknisk försörjning
VA-kapacitet: Vid ytterligare byggnation öster om Platåvägen skall ny vattenreservoar byggas.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Bostäder:

Planlagda inklusive pågående planläggning innehåller cirka 230 lägenheter.
• Detaljplan för Skårdalsvägen, ca 20 lgh
• Detaljplan pågår för Skolvägen, ca 12 lgh, kooperativt boende
• Planprogram pågår för Bohus Skansar (Platåvägen), ca 200 lgh
Verksamhet:

I Bohus ﬁnns mark för verksamhet norr och söder om Eka Chemicals industriområde, cirka 5,5 ha.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar.
Nya utbyggnadsområden
Bostäder

Förslaget innehåller cirka 170-225 lägenheter.
B3. Vinningsbo, Jennylund – Källtorp 170-225 lgh
Verksamheter

Inga nya områden föreslås.
Förtätningar tillkommer:

Generellt ska förtätningar för bostadsändamål eftersträvas.
Utvecklingsmöjligheter/bevarande
För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Områden i anslutning till Stora Mettjärn, Vinningsbo, m ﬂ platser redovisas som
särskilt betydelsefullt för närrekreation. Även andra områden som har stor betydelse för friluftsliv, naturvård/artbevarande, skolan och i vissa fall kulturminnesvård
har markerats på markanvändningskartan.
Alkalievägen, Källarliden och Rördalsvägen är idag den dominerande matarleden
i Bohus. Alternativa vägförbindelser bör i framtiden studeras t ex norrut till E45
över det planerade verksamhetsområdet Höjden. Genomfartstraﬁk bör undvikas
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på Klorvägen, Byvägen och Sandliden. Sörmossens deponi stängs vid årsskiftet
2008/2009, vilket minskar tung traﬁk på Alkalievägen.
I framtiden kan man tänka sig en förbindelse, enkel grusväg, mellan Rördalsvägen
till Fågeldammsvägen i Surte när hela området vid Platåvägen är färdigtbyggt. Surtesjön är en attraktiv badplats och friluftsområdet blir då tillgängligare även från
Bohus. På så sätt kan man minska traﬁkﬂödet i Surte.
Pendeltågsstation planeras vara klar senast 2012.
Utredningsbehov/Synpunkter
• Studie över lämplig förtätning av bostäder
• Eventuellt se över parkeringsbehovet i anslutning till pendelstationen
• Studera framtida kollektivtraﬁkförbindelser till pendelstation.
• Planera för ny förskola – 2009-2009.
• Planera för ny skoltomt.
• Skjutbanan måste troligen på sikt ﬂyttas till annan plats.
•Eventuellt ny vägförbindelse till Bohus från Stora Viken och även söderut mot
Surte på sikt.
• Intrång i riksintresse för friluftsliv. Utbyggnadsmöjligheterna av bostäder för Bohus del kan endast ske åt öster och planerad utbyggnad är en naturlig tätortsutveckling. Kommunen anser också att de vägutbyggnader som exploateringarna kräver
kommer att underlätta för kommuninvånarna att nå friluftsområdet mot Surtesjön.
Konﬂikten med riksintresset kommer även att behandlas i detaljplaneskedet.
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B3. VINNINGSBO, JENNYLUND – KÄLLTORP – BOSTÄDER
Inventering - beskrivning
Planförhållanden

Området är inte med i Ale ÖP 90 som ett utbyggnadsområde (endast i mindre omfattning vid Källtorpsvägen).
I dispositionsplanen för Surte-Bohus 1971 var ett större område av Vinningsbo dalar, längs Almekärrsbäcken och norrut mot Stora Viken, med som reservområde för
bostäder. Även i översiktsplanearbetet 1982 studerades området som ett tänkbart
utbyggnadsområde som senare togs bort. Området har delats upp i två delar p g a.
beﬁntlig kraftledning genom området. Areal ca 32.0 ha. Marken inom området är
både privat- och kommunägd. Markanvändningen idag är i huvudsak jordbruksändamål med bostadshus och ekonomibyggnader. I anslutning till Källtorpsområdet
ﬁnns ett antal fastigheter för permanentboende.
Naturvärden, se förslag till naturvårdsprogram

Områdets västra del består av öppen plan jordbruksmark och den östra och norra
delen av skog. Området används idag som närrekreation.
Lövskogsinventeringen: Ett värdefullt parti lövskog ingår i utbyggnadsförslaget.
Prioriterat grönstrukturområde: Jennylundsområdet har stor betydelse för friluftsliv,
idrott och närrekreation som innefattar idrottsplats, elljusspår, vandringsleder och
populär naturbadplats vid Stora Mettjärn. Här ﬁnns höga naturvärden bl a i form av
Västsveriges kanske största population av klockgentiana och alkonblåvinge. Grönstrukturområdet tangerar föreslaget bostadsområde och berör inte området med
klockgentiana. Området utefter Almekärrsbäcken är känsligt både ur natur- och
geoteknisk synpunkt.
Geoteknik

Till största delen utgörs jordlagren av fasta material. Centralt dominerar ett
bergsparti som i de södra delarna gränsar till isälvsavlagringar med sand och grus. I
norr ﬁnns ett område med morän och lokalt kan mossområden ﬁnnas inom fastmarken. I de sydvästra delarna ﬁnns mot väster sluttande lermark.
Byggbarheten inom fastmarksområdet bedöms som god. Geotekniska undersökningar erfordras för att klarlägga förhållandena i lerområdet.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området angörs via Källarliden. Kommunens huvudvattenledning mellan Bohus
och Nödinge går över Vinningsbo dalar i anslutning till området.
Restriktioner

Riksintresse: Planerad utbyggnad är beläget inom riksintresse för rörligt friluftsliv.
Intrånget i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: 2 st 130 kV kraftledning i västöstlig riktning korsar planområdet i
den norra delen.
Strandskydd: För Källtorpssjön gäller 100 meter. Ändring av strandskyddet krävs
vid detaljplaneläggning.
Skogsbruk: --Jordbruk: Jordbruksmark klass C. Den öppna marken används i huvudsak för hästbete.
Fornlämningar: Några lämningar ﬁnns i Källtorpsområdet.
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Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området beräknas rymma cirka 170-225 lgh beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet. Området har delats i en södra och norra del beroende på den beﬁntliga kraftledningen.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker från Källarliden via en ny matargata troligen i Vinningsbovägens läge. Den nya matargatan kan också bli aktuell som genomfartsväg mot Stora
Viken upp mot Nödinge.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats i Bohus Centrum är ca 1 km. Dessutom ﬁnns
nya hållplatser utbyggda utmed Källarliden strax ovanför Vinningsbovägens infart.
Energi

Fjärrvärme: Finns utbyggt i anslutning till området
El: Elledningarna genom området tas bort eller markförläggs
Teknisk försörjning

Kommunens huvudvattenledning mellan Bohus och Nödinge går över Vinningsbo
dalar. Höjdläget gör att nuvarande vattentryck inte räcker till utan måste höjas. Vatten kan dras från Jennylund, om en ny högreservoar byggs. Avloppet från vissa
delar kan anslutas i Källarliden. Från övriga delar är det möjligt att ansluta i Stora
Viken eller eventuellt med ett borrhål till Gryaabs tunnel. Del i högreservoar.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Bohus
Dagligvaruaffär: Dagligvaror ﬁnns i Bohus centrum på ca 1 km.
Service: Viss service ﬁnns i Bohus centrum på ca 1 km.
Arbetsplatser: Eka Chemicals AB m ﬂ, ca 1 km
Närmiljö - rekreation

Naturförutsättningarna kan ge området en omväxlande närmiljö. I närheten ligger
Jennylunds fritidsområde och Vättlefjällsområdet med stora strövområden.
Konsekvenser för omgivningen,
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4.3.3 NÖDINGE
Nödinge idag - förutsättningar
Nödinge har 4468 invånare (20051231).
Backaområdet är rikt på fornlämningar framförallt från stenåldern och i omgivande
landskap ﬁnns stora kulturvärden. Den vackra kyrkan ligger mitt i ”byn” och en tidigare medeltida kyrka var vida känd som offerkyrka. Till Nödinge räknas här också områden runt Hallbacken, Bönabo, Relsbo, Huvud och Lindåsen.
Nödinge var tidigare kyrkby och stationssamhälle. Den lilla byn började växa i slutet av 1960-talet. Flera hundra lägenheter byggdes under några år. De första ﬂerfamiljshusen byggdes vid Södra och Norra Klöverstigen. Orsaken till nybyggnationen var då den stora bostadsbristen i Göteborgsregionen. Huvuddelen av bostäder
byggdes under 1960- och 70-talen. Efter 1990 har tillkommit ytterligare byggnation inom Lillbackaområdet, ca 90 lgh. För närvarande pågår utbyggnad av bostäder inom Backaområdet.
Gymnasiet togs i anspråk hösten 1995 och det nya köpcentret, Ale Torg, började
byggas 1996. Nödinge har med sitt gymnasium och ett nytt stort handelscentrum
utvecklats till något av en centralort.

Flygbild över Nödinge med Ale gymnasium och Ale torg
till vänster i bild.
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I samband med skapandet av nytt centrum ﬂyttades beﬁntliga verksamheter utmed
Nödingevägen och verksamhetsområdet vid Rödjans väg tillkom i början av 90-talet. I Nödinge ﬁnns ca 90 företag med cirka 530 anställda inom bl a handel-, produktion- och tjänstesektorn.
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Väg 1967, Norra Kilandavägen och Gamla Kilandavägen är en genomfartsväg mot
Ryd. Nödinge har en väl fungerade kollektivtraﬁk med buss.
Offentlig service
I Nödinge ﬁnns två skolor i dagsläget uppdelat på en F-5 (Nödingeskolan) och en
6-9 (Kyrkbyskolan) skola. Det ﬁnns tre förskolor med 13 avdelningar samt en enskild verksamhet i kyrkans regi. På Kyrkbyskolan och förskolan Mellangården
ﬁnns tillfälliga paviljonger.
Ale Gymnasium och Lärcentrum komvux ﬁnns i Nödinge. I anslutning till gymnasiet ﬁnns också idrottshall, fritidsgård, musik- och teaterlokaler.
Huvudbiblioteket ligger i Nödinge. Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Bokbuss betjänar landsbygd och skolor som inte har tillgång till fasta bibliotek.
Äldreboende: Trollevik med särskilt boende och Nödinge servicehus med servicehusboende. Handikappomsorg: Serviceboendet Klockarevägen och korttidsverksamheterna på Korttidshemmet och Aktiviteten för funktionshindrade. Vårdcentral
och tandläkare ﬁnns vid Klockarevägen. Arbetsförmedlingen i Ale ﬁnns i Nödinge
vid Ale Torg. Försäkringskassan ﬁnns också vid Ale Torg och har öppet vissa dagar
i veckan. Övriga dagar hänvisas till Kungälv.
Kommersiell service
I Nödinge vid Ale Torg ﬁnns dagligvaruhandel, klädbutiker, bank, post, apotek,
systembolag, blommor, optiker, bensin, restaurang, gatukök, konditori/bageri, m ﬂ.
Dessutom ﬁnns bilverkstad och veterinär/djurklinik.
Närrekreation, natur- och kulturvärden

Vid Vimmersjön ﬁnns en kommunal badplats och idrottsplatsen Vimmervi. Dammekärrs motionsområde med elljusspår och skidspårsanläggning ansluter till Vättlefjälls naturreservat med miltals vandringsleder. Utbyggnad av en ny golfbana
med 9 hål har påbörjats inom Backaområdet. Småbåtshamn ﬁnns vid älven.
Teknisk försörjning

VA-kapacitet: Det är inga problem med vattenledningsnätet. Ytterligare utbyggnad
söderut kan medföra problem med avloppet.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Bostäder:

Planlagda inkl. pågående planläggning innehåller cirka 590 lägenheter.
• Detaljplan för Norra Klöverstigen, 15 lgh
• Detaljplan för Backaområdet, 130 lgh
• Detaljplan för Vimmersjön, syd 6 lgh-s
• Detaljplan för Nödinge 5:78, 5 lgh-s
• Detaljplan för Ale Torg Syd, 75 lgh-f
• Detaljplan för Klockarevägen, 22 lgh
• Detaljplan pågår för Klockarevägen, 40 lgh (kooperativt boende)
• Planprogram pågår för Ale Höjd/Hallbacken, ca 430 lgh-s
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Verksamheter:

Vid Ale Torg ﬁnns 1,4 ha (handel och kontor) som är beroende av väg- och järnvägsutbyggnaden. Vid Rödjans väg ﬁnns ingen mark kvar.
• Detaljplan pågår för hästverksamhet i området ”Berget”.
• Planprogram pågår för Höjden, södra delen, 23,0 ha
• Planprogram pågår för Norra Kilandavägen, 4,1 ha
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden
Bostäder

Förslaget innehåller cirka 170-225 lägenheter.
B5. Lahallsåsen, 170-225 lgh bostäder integrerad med utbyggnad av golfbana.
Verksamheter

A2. Höjden norra (Stora Viken) 11,0 ha
Fritid

Utbyggnad av golfbanan redovisas som pågående planprogram för golf öster om
beﬁntlig golfbana i Backaområdet.
Området söder om Backa och beﬁntlig golfbana redovisas för rekreation och friluftsliv.
Enligt förslag i planprogrammet för AleHöjd/Hallbacken redovisas en ridstig i
nordsydlig riktning från Hagenområdet och söderut.
Förtätningar tillkommer:

Generellt ska förtätningar eftersträvas, t ex påbyggnad av hyreshusen bakom centrum och/alternativt förtäta med punkthus där det är lämpligt. Ändrat användningsätt av fritidshusbebyggelsen inom detaljplanen för Hallbacken o s v.
Utredningsområden
U1. Bräckans väg – Granåsvägen – Hållsdammsbäcken, odlingslandskap, öppet
landskap, bostäder
U4. Östra Nol, etapp 2, bostäder
Utvecklingsmöjligheter/bevarande
För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Områden i anslutning till Dammekärr, Hållsdammsbäcken, Stora Viken m ﬂ platser
redovisas som särskilt betydelsefullt för närrekreation. Även andra områden som
har stor betydelse för skolan, friluftsliv, naturvård/artbevarande och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på kartan för markanvändning.
Väsentligt för Nödinge är att även traﬁkplatsen i Stora Viken byggs ut samtidigt
som vägen och järnvägen. Pendeltågsstation planeras vara klar senast 2012.
Ytterligare bebyggelse i södra delen av Backaområdet skall i huvudsak traﬁkmatas
mot Stora Viken.
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En gång- och cykelvägsförbindelse bör på sikt byggas runt Vimmersjön.

4.3.3

I planprogrammet för Ale Höjd/Hallbacken föreslås en ny väganslutning till Gamla
Kilandavägen. Vidare utbyggnad i framtiden kräver god standard på denna angöringsväg, då det på sikt kan bli aktuellt att binda ihop Lunnavägen i Alafors med
Hallbacken.
Bergskrossverksamheten i verksamhetsområdet Höjden har tillstånd t o m 2025.
Utredningsbehov/Synpunkter
- Studera lämpligt läge för en ny skola/förskola inom Ale Höjd/Hallbacken - utredning pågår
- Studera framtida kollektivtraﬁkförbindelser till pendelstation.
- Studera vägangöring till nuvarande skolområde
- Utreda va-anslutning för Hallbackens ”fritidsområde” – utredning pågår
- Annan placering av gokartbanan – utredning pågår.
- Studera vägangöring söderut mot Stora Viken-Bohus – utredning pågår
- Framtida väg mot Nol-Alafors
- Studera GC-väg runt Vimmersjön
- Höjden-Jakobsdal, utfyllnadsområde (schaktmassor)
- Kabelläggning av större kraftledningar, speciellt i anslutning till bostadsområden
- Intrång i riksintresse för friluftsliv. Utbyggnadsmöjligheterna av bostäder och golf
för Nödinges del är en naturlig tätortsutveckling. Kommunen anser också att en
framtida exploatering kommer att underlätta för kommuninvånarna att nå friluftsområdet. Konﬂikten med riksintresset kommer även att behandlas i detaljplaneskedet.
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B5. LAHALLSÅSEN – BOSTÄDER
Inventering - beskrivning
Planförhållanden

Området är inte med Nödinge fördjupade översiktsplan eller i Ale ÖP90 som utbyggnadsområde. Området har efter samrådsskedet reducerats och omfattar i huvudsak Lahallsåsen inklusive Denofas bostäder samt även fastigheterna söder om
Backavägen.
Areal ca 34,0 ha. Marken inom området ägs till största delen av Denofa.
Naturvärden, se

>>

förslag till naturvårdsprogram

Lövskogsinventeringen: Delar av Lahallsåsen ingår i utbyggnadsförslaget
Prioriterat grönstrukturområde: Lodingebäcken är mycket viktig ur naturvårdssynpunkt och utgör en viktig lek- och uppväxtlokal för havsöring. Viktigt inslag i
landskapsbilden som också utgör en grön kil genom samhället. Lodingebäcken kan
eventuellt bli berörd indirekt av utbyggnadsförslaget.
Området med ädellövskogen vid Backa/Lahallsåsen har stort inslag av bok. De
grova träden utgör ett visst naturvärde. Området har stor betydelse för närrekreation och utnyttjas ﬂitigt av skolan och barn på fritiden. Prioriterat området för ädellövskog och närrekreation berörs delvis av föreslaget bostadsområde.
Geoteknik

I den norra delen ﬁnns i huvudsak berg i eller nära i dagen med mindre områden
med sand och silt samt att även mindre sanka områden kan förekomma. Söder om
bergspartiet ﬁnns ett område med lera där Lodingebäcken löper. Ytterligare längre
söderut utgörs jordlagren av isälvsavlagringar så som sand.
Större delen av området bedöms vara byggbart men grundförstärkning kan komma
att erfordras på grund av varierande förhållanden. Vid fastmarkspartierna bedöms
byggbarheten vara relativt god. Inom lerområdet måste de geotekniska förhållandena utredas och stabilitetsförhållandena i anslutning till Lodingebäcken klarläggas.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området angörs idag via Backavägen och i viss mån ﬁnns möjlighet från söder förbi Denofas bostäderna.
Huvudvattenledningar ﬁnns i den gamla järnvägsbanken. Nya VA-ledningar ﬁnns i
anslutning till området.
Restriktioner

Riksintresse: Området tangerar riksintresse för rörligt friluftsliv (Göta älv). Området berörs eventuellt av riksintresse för natur (Lodingebäcken).
Kraftledning: Öster om området går parallellt 2 st 20 kV och en 10 kV ledningar. I
den norra delen är dessa markförlagda i kabel.
Strandskydd: --Skogsbruk: Skogsbruk bedrivs
Jordbruk: --Fornlämningar: Fornlämningar ﬁnns registrerade i den nordöstra delen av Lahallsåsen i anslutning till beﬁntlig bebyggelse.
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: Området tangerar bevarandeplanen
i öster.
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Kultur: Denofas bostäder ligger inom värdefullt kulturområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet.
Buller och vibrationer: Avstånd från järnväg ca 120 m och från väg ca 90 m.

4.3.3

Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området beräknas rymma cirka 170-225 lgh beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Fritid

I anslutning till beﬁntlig golfbana i Backaområdet föreslås en utbyggnad av golfbanan göras åt öster.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning föreslås ske från Backavägen via en ny matargata söderut för att
minska trycket på Backavägen. Förstudier pågår för denna väganslutning mot lokalvägen, då området, f d grustäkten Jakobsdal, avses användas som utfyllnadsområde för schaktmassor i väg- och järnvägsprojektet.
En anslutning på sikt kan också bli aktuell mot Stora Viken och ner mot Bohus.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats i Nödinge centrum är ca 1-2 km.
Energi

Fjärrvärme: Finns utbyggt i anslutning till området.
El: Ledningar måste eventuellt ﬂyttas eller markförläggas.
Teknisk försörjning

Avlopp från norra delområdet kan troligen inte kopplas mot beﬁntligt VA vid Lillbacka. Nya ledningar bör gå i Backavägen mot Nödingevägen. Södra delen av området bör kunna anslutas mot Stora Viken. Lång ledningsdragning krävs, huvudvattenledningar ﬁnns i den gamla järnvägsbanken.
Avstånd till arbete och service:

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Nödinge
Dagligvaruaffär: Stort utbud av dagligvaror ﬁnns i Nödinge ”Ale Torg” på ca 1-2
km.
Service: Service ﬁnns i Nödinge på ca 1-2 km.
Arbetsplatser: Finns i Nödinge och i Bohus
Närmiljö - rekreation

Naturförutsättningarna kan ge området en omväxlande närmiljö. Området ligger
nära Vättlefjällsområdets stora strövområden. En 9-håls golfbana har byggts i anslutning till Backa Säteri. Vid Vimmersjön ligger idrottsplats och badplats samt öster om Dammekärrsområdet med stigar och vandringsleder.
Fornlämningar

Berör fornlämningsområde av stor betydelse som medför kostnader för undersökningar.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB:n
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4.3.3

A2. HÖJDEN, NORRA – VERKSAMHETER
Inventering - beskrivning
Planförhållanden

Området omfattar en platå på nivån +50 till +55 m ö h samt en mer kuperad del
med medelnivå på ca +70 m ö h. Området var med i Ale ÖP 90 som ett utbyggnadsområde för verksamheter. Delar av detta område har tagits i anspråk som
bergtäkt och denna verksamhet beräknas pågå t o m 2025. För bergkrossen och området söder därom pågår detaljplaneläggning (planprogram) för Höjden, södra delen. Utredning pågår också angående eventuell placering av gokartbanan i den södra delen. Areal ca 11,0 ha. Marken inom området är både privat och kommunägd.
Naturvärden, se förslag till naturvårdsprogram

Prioriterat grönstrukturområde: Utbyggnadsområdet gränsar till ett stort sammanhängande område med ädellövskog och välhävdad slåtteräng. Mycket höga naturvärden i form av stor artrikedom och hotade arter. Stor betydelse för närrekreation
och friluftsliv med bl a natur- och kulturstig, vandringsled och ett ﬂertal välanvända stigar samt ﬂera ﬁna utsiktsplatser mot älven. Lövskogsinventeringen: Ett värdefullt parti lövskog ﬁnns söder om utbyggnadsförslaget och bergstäkten.
Geoteknik

Området utgörs till största delen av berg som i väster sluttar brant. Lokalt förekommer omväxlande sand, lera och organiska ytlager. I de nordligaste delarna ﬁnns
isälvsavlagringar som övergår till lera längre norr över samt att det längst i söder
ﬁnns ett lerområde. I öster ﬁnns långsträckta mossar och söder om ﬁnns idag en
bergtäkt. Vid fastmarkspartierna bedöms områdets byggbarhet som relativt god
men osäker i resterande delar på grund av osäkra geotekniska förhållandena som
behöver utredas.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas från Stora Viken via vägen upp till bergstäkten.
Kommunens huvudledningar för vatten till Nödinge går igenom den södra delen av
området.
Restriktioner

Riksintresse: Planerad utbyggnad berör delvis riksintresse för rörligt friluftsliv.
Kraftledning: I väster går parallellt 2 st 20 kV och en 10 kV ledningar i nordsydlig
riktning.
Strandskydd: --Skogsbruk: Skogsbruk bedrivs
Jordbruk: --Fornlämningar: --Konsekvenser för exploateringen
Kvartersmark

Kommande verksamhet ska vid planeringen anpassas så att den inte stör framtida
bostadsbebyggelse norr om.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker från Stora Viken. Området kommer troligen att beröras av en
eventuellt framtida genomfartsväg mellan Nödinge - Stora Viken – Bohus.
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4.3.3
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats vid Väg 45 i Stora Viken är ca 1 km.
Energi

Fjärrvärme: Kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El: Ledningarna måste eventuellt markförläggas.
Teknisk försörjning

Vatten ﬁnns men trycket räcker inte till och därmed krävs tryckhöjning. Avlopp
dras till tunnel vid Stora Viken.
Avstånd till service:

2,5 km till Bohus och 2,5 km till Nödinge
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB:n
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4.3.4

4.3.4 NOL
Nol idag - förutsättningar
Nol har 3462 invånare (20051231).
Nol är ett gammalt stations- och industrisamhälle som i första hand är känt för Tudors batteritillverkning. Numera ryms ﬂera mindre företag inom Nols gamla industriområde (Nols Teknikpark), bl a ETC som är ett nationellt energitekniskt centrum för batterier och bränsleceller. Axel Christiernsson AB, väster om järnvägen,
tillverkar och säljer smörjfett. Dessutom ﬁnns en brygga/hamn för industriverksamhet.
I centrum ﬁnns ﬂera äldre ﬂerfamiljshus varav de ﬂesta är bostadsrätter. I slutet av
1960-talet började Nol expandera och under åren 1967 till 1974 byggdes villor och
ﬂerfamiljshus vid Folketshusvägen och Mossvägen. Därefter har de större bostadsområdena Oljoberget, Södergården, Enekulle-/Ljungvägen tillkommit på 1980-talet
samt Änggården och Krokängsvägen på 1990-talet.
I Nol ﬁnns cirka 80 företag med över 200 anställda inom bl a produktion, logistik
och tjänstesektorn. Nol har en fungerade kollektivtraﬁk med buss.

Flygbild över
Nols centrum.
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Offentlig service
I Nol ﬁnns Nolskolan (en förskoleavdelning) som är en F-6-skola samt tre förskolor med sammanlagt 10 avdelningar. Huvudbiblioteket ligger i Nödinge men skolbibliotek i Nol. Bokbuss betjänar landsbygd och skolor som inte har tillgång till
fasta bibliotek. Vårdcentral ﬁnns i Älvängen och tandläkare ﬁnns i Nödinge. Distriktsköterska ﬁnns i Nol. Dessutom ﬁnns en av Ales två brandstationer i Nol.

4.3.4

Kommersiell service
I Nol ﬁnns en dagligvaruhandel, gatukök, pizzeria, bensin och ett fåtal fackhandel
(utbudet ligger tyvärr inte samlat).
Närrekreation/Friluftsliv/Turism

Nol har fem fotbollsplaner. Områden som används av barnen är skogsdungarna vid
Gallåsvägen och Oljoberget. Hamn för fritidsbåtar ﬁnns i Sköldsåns utlopp.
Teknisk försörjning

VA-kapacitet: Dagvattenproblematiken måste beaktas. Kapacitetsproblem på avloppsnätet kan uppstå vid ytterligare byggnation.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Bostäder

Det ﬁnns ett fåtal outnyttjade byggrätter för lägenheter i Nol.
Verksamhet

Detaljplan ﬁnns för verksamhet norr om Axel Christiernsson, cirka 6,6 ha.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden, bostäder

Förslagen innehåller tillsammans cirka 300-400 lägenheter.
B7. Nol Östra (Nolbergen) 90-120 lgh
B8. Lunnavägen-Bryggarebacken (gemensamt med Alafors) 210-280 lgh
Verksamheter

Inga nya områden föreslås.
Förtätningar tillkommer:

Generellt ska förtätningar för bostäder eftersträvas, t ex södra delen av Oljoberget,
mellan Ängsvägen och Ekhultsvägen i Nol södra osv.
AF2. Nols industriområde. Ca 20,8 ha av området är inte fullt utnyttjat idag. Nyetablering av småindustri, kontor och handel bör prioriteras inom området. Förtätning/omvandling/förädling föreslås ske för hela området. För den västra delen gäller detaljplan för industriändamål. För den nordöstra delen av området gäller detaljplan för bostadsändamål, allmänt ändamål och gymnastik/idrott. Utredningar beträffande föroreningar kan bli aktuella. Området är beläget i nära anslutning till den
kommande traﬁkplatsen och pendelstationen i Nol.
Utredningsområden
U4. Nödinge-Nol-Alafors, etapp 2, bostäder
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Utvecklingsmöjligheter/bevarande
För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Som särskilt betydelsefullt område för närrekreation redovisas bergryggen mellan
Nol och Nödinge m ﬂ platser. Även andra områden som har stor betydelse för friluftsliv, naturvård/artbevarande, skolan och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på kartan för markanvändning.
I framtiden kan det bli aktuellt att binda ihop Lunnavägen i Alafors med Nol östra
och Ale Höjd/Hallbacken med en ny matarväg från Gamla Kilandavägen.
På sikt bör en gångvägsförbindelse byggas mellan Norra Kilandavägen och Gallåsvägen.
Pendeltågsstation planeras vara klar senast 2012.
Utredningsbehov/Synpunkter
• Studie över hur lämpliga förtätningsmöjligheter av bostäder kan ske.
• Ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter och parkeringsplatser i Nols centrum.
• Studera framtida väg mellan Nödinge-Nol-Alafors.
• Studera framtida kollektivtraﬁkförbindelser till pendelstation.
• Kabelläggning av större kraftledningar i anslutning till bostadsområden.
• Översyn av detaljplan 301a pågår för området norr om Axel Christiernsson.
• Inom Nols industriområde, AF2, krävs en planändring för att möjliggöra etablering av kontor och handel.
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B7. NOL ÖSTRA (NOLBERGEN) - BOSTÄDER

4.3.4

Inventering - beskrivning
Planförhållanden

Området var inte med i Ale ÖP 90. Endast den södra delen av dalen, mellan Nol
och Nödinge, var med under namnet Hagen och då som ett lämpligt nytt verksamhetsområde. Det nu aktuella förslaget ligger öster om dalen och omfattar framförallt delar av området uppe på höjdplatån. Markanvändning är i huvudsak skogsbruk.
Areal ca 20,3 ha. Marken är privatägd.
Naturvärden, se förslag till naturvårdsprogram

Inga redovisade värden.
Geoteknik

Området domineras av berg i eller nära i dagen med mindre moränområden. I väster gränsar området till ett mycket sättningsbenäget lerområde.
Vid fastmarkspartierna bedöms byggbarheten vara god. För att inte orsaka långtidsbundna sättningar i angränsande lerområde bör t ex vägar och avskärande ledningar
undvikas, alternativt uppföras med försiktighet, i anslutning till fastmarksgränserna
så att inﬁltrationen påverkas minimalt.
Traﬁk och teknisk försörjning

I enlighet med planprogrammet för Ale Höjd/Hallbacken föreslås området traﬁkmatas åt söder via Ale Höjd till Gamla Kilandavägen. Den f d vägen till fältspatgruvan kan istället utgöra en gångförbindelse i framtiden. Inget kommunalt VA ﬁnns i
området.
Restriktioner

Riksintresse: --Kraftledning: En 20 kV ledning tangerar området i väster.
Strandskydd: --Skogsbruk: Skogsbruk bedrivs
Jordbruk: På fastigheten sydväst om planområdet bedrivs djurhållning, främst hästar och får.
Fornlämningar: Tre fornlämningar ﬁnns registrerade inom området.
Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området beräknas rymma cirka 90-120 lgh beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning föreslås ske från söder via en ny väg från Gamla Kilandavägen. I en
framtid kan det bli aktuellt att förbinda Nol Östra norrut mot Lunnavägen och vidare till Alingsåsvägen.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats är ca 2 km.
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4.3.4

Energi

Fjärrvärme: Kan troligen inte anslutas till fjärrvärmenätet.
El: Ledningen kan eventuellt behöva markförläggas.
Teknisk försörjning

Avlopp och vatten mot Gallåsvägen. Översvämningsrisk vid Nolbäcken, dammar
måste ﬁnnas.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Nol och Nödinge.
Dagligvaruaffär: Stort utbud av dagligvaror ﬁnns i Nödinge ”Ale Torg” på ca 2,5
km, samt även i mindre omfattning i Nol.
Service: Service ﬁnns i Nödinge på ca 2,5 km.
Arbetsplatser: Finns som närmast i Nödinge och Nol
Närmiljö - rekreation

Naturförutsättningarna kan ge området en omväxlande närmiljö.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB:n

B8. LUNNAVÄGEN-BRYGGAREBACKEN (GEMENSAMT MED
ALAFORS) - BOSTÄDER
Inventering - beskrivning
Planförhållanden

Området var inte med i Ale ÖP90 som ett utbyggnadsområde. Beﬁntlig villabebyggelse ﬁnns utmed Bryggarebacken och utmed Lunnavägen. I övrigt består området
mest av skogsmark. Areal ca 41,8 ha. Marken är till större delen privatägd.
Naturvärden, se förslag till naturvårdsprogram

Lövskogsinventering: Öster om utbyggnadsområdet ﬁnns värdefull lövskog redovisad. Nyckelbiotoper: Öster om utbyggnadsområdet ﬁnns nyckelbiotoper redovisade. Området används idag som närrekreation.
Geoteknik

Området utgörs till största delen av bergspartier. Mindre fastmarkspartier med morän och grus förekommer. Längst i söder ﬁnns även mindre delar med lera och begränsade mossområden.
Vid fastmarkspartierna bedöms byggbarheten vara god. De geotekniska förhållandena behöver utredas i områden med lera.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området angörs via Lunnavägen i Alafors. Möjligheter ﬁnns även att nå området
via Bryggarebacken i Nol. Denna väg kan i framtiden utgöra en gång- och cykelförbindelse till Nol. Inget kommunalt VA ﬁnns i området.
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Restriktioner

4.3.4

Riksintresse: --Kraftledning: En 20 kV ledning går genom området. I väster har ledningarna markförlagts.
Strandskydd: --Skogsbruk: Skogsbruk bedrivs
Jordbruk: --Fornlämningar: En fornlämning ﬁnns registrerade inom området.
Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området beräknas rymma cirka 210-280 lgh beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning föreslås ske från Lunnavägen i Alafors.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats vid Lunnavägens början är ca 500 m.
Energi

Fjärrvärme: Anslutning till fjärrvärmenätet beroende av exploateringsgraden.
El: Eventuellt kabelläggning eller ﬂyttning av elledning.
Teknisk försörjning

Möjligheter till påkoppling till avloppsledningsnät ﬁnns både mot Alafors och Nol.
Tryckstegring för vatten krävs.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Nol och Alafors.
Dagligvaruaffär: Ett mindre utbud av dagligvaror ﬁnns i Nol på ca 2 km avstånd.
Service: Service ﬁnns i Nödinge och Älvängen på ca 5 km respektive 6 km.
Arbetsplatser: Finns i Nols industriområden, inom kommunal service och inom
handeln.
Närmiljö - rekreation

Delar av området används som närrekreationsområde. Det är väsentligt att vissa
”stigar” kan bevaras och ingå i planeringsförutsättningarna.
Konsekvenser för omgivningen, >> se även MKB:n
- Eventuellt behövs en fotbollsplan/idrottområde inom planområdet.
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4.3.5

4.3.5 ALAFORS
Alafors idag - förutsättningar
Alafors har 1914 invånare (20051231).
Bostadsmiljön i Alafors kännetecknas för sin idylliska småskalighet med öppna
ytor, gröna och brukade marker. Till Alafors räknas här också områden runt Äskekärr, Osbacken, Älebräcke, Rished och Hältorp. Alafors har tidigare varit ett aktivt
industrisamhälle som byggdes upp omkring Alafors Spinnerifabrik. Bebyggelsen
är i huvudsak villabebyggelse men här ﬁnns även radhus, hyreslägenheter och ett
mindre antal bostadsrätter. På senare år har ﬂerbostadshus vid Sjövallavägen och
Solgården tillkommit.
Alafors industriområde, vid Lunnavägen, med Ale Elförening, KB Rör m ﬂ företag
är i stort sett utbyggt. I Alafors fabriker bedrivs idag andra verksamheter i mindre skala. I Alafors ﬁnns över 50 företag med cirka 300 anställda i huvudsak inom
tjänsteföretag. Alafors har en bra fungerade kollektivtraﬁk med buss. Alingsåsvägen, väg 1968, är genomfartsväg österut mot Starrkärr och vidare till Alingsås.

Flygbild över
Alafors och
Hälltorpssjön.
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Offentlig service
I Alafors ﬁnns två skolor (Alafors-, Ledet-/Furuskolan) och två förskolor (Mor Annas och Lövåsvägen) samt två alternativa förskoleverksamheter. Därutöver ﬁnns
AleÄlvskolans verksamhet för äldre elever. Ahlafors Fria skola har startat F-9 och
4-9 under 2006-2007 i anslutning till Solgården.
I Starrkärr ﬁnns en skola, i dagsläget F-4. Förskolebarnen i Starrkärr har sin förskola i Alafors.

4.3.5

Äldreboenden: Björkliden med särskilt boende samt servicehuslägenheter.
Handikappomsorg: Villan med boende för funktionshindrade.
Individ- och familjeomsorg, IFO; ungdomsboende i f d Alafors fabriker.
Huvudbiblioteket ligger i Nödinge men skolbibliotek ﬁnns i Ledet. Bokbuss betjänar landsbygd och skolor som inte har tillgång till fasta bibliotek.
Vårdcentral och tandläkare ﬁnns i Älvängen. Polisstationen i Ale ligger i Alafors.
Här ﬁnns också kommunhuset och medborgarhuset med bio.
Kommersiell service
I Alafors ﬁnns dagligvaruhandel, gatu- och soppkök.
Närrekreation, natur- och kulturvärden
Furulundsområdet med elljusspår och folkparken samt idrottsplatsen Sjövallen vid
Hälltorpssjön med badplats och bangolf är områden som används ﬂitigt. I anslutning till Furulund/Ledetskolan ligger skidbacken, Himlabacken, som har elbelyst
skidåkning på vinterhalvåret.
Teknisk försörjning
VA-kapacitet: Inga större problem med vatten- och avloppsledningsnätet i Alafors.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Bostäder:

• Planlagda inkl. pågående planläggning innehåller cirka 120 lägenheter i Alafors.
• Detaljplan för Solgården, 40 lgh-f (tillfälligt bygglov för skola t o m 20080630)
• Detaljplan för Rished 7:1, 4 lgh-s
• Detaljplan pågår för Furulund, 43 lgh-f , Kooperativt boende
• Planprogram för Sjövallavägen/Rishedsvägen, 30 lgh-s
Verksamhet:

I Alafors ﬁnns ingen outnyttjad planlagd mark för verksamheter.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden
Bostäder

Förslaget innehåller cirka 110-140 lägenheter.
B8. (Lunnavägen-Bryggarebacken, redovisas under Nol)
B9. Rishedsområdet, 110-140 lgh
Förtätningar tillkommer:

Generellt ska förtätningar för bostadsändamål eftersträvas, t ex vid Brantbacken,
Alafors kiosk o s v.
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Verksamhet

A4. Osbacken 5,0 ha
Utredningsområden:
U2. Hälltorpssjön, natur, rekreation/friluftsliv, bostäder
U4. Nödinge-Nol-Alafors, etapp 2, bostäder
Utvecklingsmöjligheter/bevarande

För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Områden i anslutning till Sköldsån, Hälltorpssjön, Furulundsområdet m ﬂ platser
redovisas som särskilt betydelsefullt för närrekreation. Även andra områden som
har stor betydelse för skolan, friluftsliv, naturvård/artbevarande och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på kartan för markanvändning.
I framtiden kan det bli aktuellt att binda ihop Lunnavägen i Alafors med Nol östra
och Ale Höjd/Hallbacken med en ny matarväg.
Närmaste pendeltågsstation i Nol planeras vara klar 2012.
Utredningsbehov/Synpunkter

• Studera framtida väg mellan Nödinge-Nol-Alafors.
• Studie över hur lämplig förtätning av bostäder kan ske
• Undersöka möjligheterna för en mindre centrumbildning samt rondell på
Alingsåsvägen vid kiosken i Alafors.
• Studera framtida kollektivtraﬁkförbindelser till pendelstation.
• Campingplats vid Hälltorpssjön
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Inventering - beskrivning
Planförhållanden

Området är med i Ale ÖP 90 som ett utbyggnadsområde för bostäder och även delar av området i ÖP 82. En mindre del av området har planlagts. Inom området har
vid Sjövallavägen/Rishedsvägen upprättats ett planprogram för ca 30 bostäder. Terrängen i norr är öppen jordbruksmark (igenväxt), i söder kuperad skogsmark. Området är mycket kuperat. Hälltorpssjön i sydost har badplats och idrottsområde på
östra sidan.
Areal ca 24,5 ha. Största delen av marken är privatägd. Nuvarande markanvändning är i huvudsak skogsbruk samt bostadsbebyggelse inom området.
Naturvärden, se >> förslag till naturvårdsprogram

Lövskogsinventering: En mindre del av utbyggnadsområdet, mot Hälltorpssjön, berörs av värdefull lövskog. Nyckelbiotoper: Området med nyckelbiotoper väster om
Hälltorpssjön tangerar utbyggnadsområdet. Prioriterat grönstrukturområde: Blandskogen (inklusive ädellövskog) väster om Hältorpssjön har mycket stor betydelse
för friluftsliv med välanvända stigar samt sjön med bad och ﬁske. Höga naturvärden förekommer i vissa delar bl a lundﬂora, ovanliga moss- och lavarter och rikt fågelliv. Stor betydelse för landskapsbilden. Den sydöstra delen (mot Hälltorpssjön)
berörs av föreslaget bostadsområde.
Området används idag som närrekreation utanför beﬁntlig bebyggelse.
Geoteknik

Den centrala delen utgörs i huvudsak av morän och höjdpartier med berg i dagen,
med förekomst av svackor med lera. Området gränsar i öster till Sjövallavägen som
är belägen strax väster om Pers å. Norr om området löper Sköldsån i ost- västlig
riktning.
Inom främst de norra delarna har ﬂertalet utredningar tidigare utförts men stabilitetsförhållandena i området är komplicerade varför detaljerade utredningar erfordras för att klarlägga stabiliteten mot såväl Persån som Sköldsån. Inom den centrala delen bedöms byggbarheten vara relativt god.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas från Alingsåsvägen via Sjövallavägen och Rishedsvägen.
Inga större problem med beﬁntligt VA-nät. Kommunalt VA saknas för den södra
delen av området.
Restriktioner

Riksintresse: Området tangerar riksintresse för naturvård i väster och öster (Sköldsån respektive Pers å).
Kraftledning: --Strandskydd: Hälltorpssjön 200 m
Skogsbruk: Skogsbruk bedrivs
Jordbruk: --Fornlämningar: ---
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Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området beräknas rymma cirka 110-140 lgh beroende på exploateringsgrad inklusive de i planprogrammet redovisade 30 lgh vid Rishedsvägen –Sjövallavägen.
Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker från Alingsåsvägen via Sjövallavägen och Rishedsvägen. Traﬁkökning kräver ombyggnad av Rishedsvägen.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats i Alafors ca 700 m.
Energi

Fjärrvärme: Kan inte anslutas
El: --Teknisk försörjning

Sanering av beﬁntligt avlopp i Rished (äldre nät utan dagvatten). Nytt avlopp via
Brobacken och Sjövallavägen. Tryckstegring för vatten.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Alafors; Ledetskolan 1,5 km, Alaforsskolan 700 m, dagligvaruaffär: Ett mindre utbud av dagligvaror ﬁnns i Alafors på ca
800 m. Service: Service ﬁnns i Nödinge och Älvängen på ca 6,5 km resp. 7,5 km.
Arbetsplatser: Arbetsplatser ﬁnns i Alafors (kommunhuset, f d fabriken m ﬂ)
Närmiljö – rekreation

Området kring Hälltorpssjön ligger i anslutning till planområdet.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB.

A4. OSBACKEN - VERKSAMHET
Inventering - beskrivning
Planförhållanden

Området är inte med i Ale ÖP90 men var med i ÖP82 som ett nytt arbetsområde
(osäkert). Området har ingått i detaljplan 3, Nol – Alafors, för väg- och järnvägsutbyggnad, fram t o m utställningsskedet. Därefter togs området ur detaljplanen.
Areal ca 5,0 ha. Marken är privatägd.
Naturvärden, se >> förslag till naturvårdsprogram

Området används idag för golf/närrekreation.
Geoteknik

Området är beläget strax norr om E45 och Sköldsån och utgörs av lermark som åt
norr och väster omgärdas av fastmark med berg i dagen.
Stabilitetsförhållanden i området måste utredas. Äldre undersökningar visar på
otillfredsställande stabilitet i området. Grundförstärkningsåtgärder är planerade för
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Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas från traﬁkplatsen i Ledet.
Kommunalt VA ﬁnns inte utbyggt.
Restriktioner

Riksintresse: Området berör Göta älvs riksintresse för natur och riksintresse för
rörligt friluftsliv. Intrånget i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: --Strandskydd: --Skogsbruk: --Jordbruk: Öppen jordbruksmark som används för golf (driving range).
Fornlämningar: Finns en registrerad inom området
Konsekvenser för exploateringen
Kvartersmark

Exploateringsgrad bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker från E45 via den nya traﬁkplatsen.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats i Ledet ca 600 m.
Energi

Fjärrvärme: Kan eventuellt anslutas
El: --Teknisk försörjning

VA-anslutning kan ske via ledning under nya E45 vid Brandsbo kvarn.
Fornlämningar

Kostnader för undersökning av fornlämningar.
Avstånd till service

1 km till Nol, 1,5 km till Alafors, 4,2 km till Nödinge och 5,3 km till Älvängen.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB:n

- Ny väg till Osbacken p g a vägutbyggnaden och planskild traﬁkplats berör området.
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4.3.6 ÄLVÄNGEN
Älvängen idag - förutsättningar
Älvängen har 4283 invånare (20051231).
Älvängen är ett stations- och industrisamhälle ca 2,5 mil från Göteborg och är handelscentrum i den norra delen av kommunen. Samhället är av tradition en handelsplats för ortsbefolkningen och den omkringliggande landsbygden. Till Älvängen
räknas här också områdena runt Torp, Utby, Knaptorp och Häljered.
Bostadsbebyggelsen tog fart i början av 70-talet då bostadsområdena i Maden och
Olof Persgården byggdes med parhus och radhus. Flerbostadsbebyggelsen i norra
Älvängen tillkom i början av 1980-talet. Efter år 2000 har områdena vid Båtsmansvägen, Gruvåsvägen och Furuhöjd bebyggts med egnahemsvillor, bostadsrätt och
hyresrätt.
I Älvängen ﬁnns nästan 200 företag med cirka 550 anställda inom bl a produktion,
logistik, handel- och tjänstesektorn. Fyra verksamhetsområden ﬁnns detaljplanelagda i Älvängen; Tollered i Älvängen södra, vid Hålstensvägen, Älvängens västra (väster om järnvägen) och norr om Ställverksvägen upp mot Folkets hus ﬁnns
Älvängens norra verksamhetsområde. Alla områden är inte fullt utbyggda. Älvängen har en väl fungerade lokal och regional kollektivtraﬁk med både buss och tåg.

Flygbild mot centrala Älvängen med
norra industriområdet och Repslagarbanan i förgrunden
samt Svenstorpsområdet uppe till vänster.
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Offentlig service
Älvängen har en F-2 skola (Älvängenskolan), en skola 3–6 (Madenskolan) och en
7–9 skola (Aroseniusskolan ) samt fyra förskolor med 16 avdelningar. Särskolan
ﬁnns i Madenskolan och Aroseniusskolan. I Älvängen ﬁnns också AleÄlvskolans
yngre elever. Samtliga skolor har provisoriska lokaler. Redan idag ﬁnns dels ett behov av att permanent utöka lokalerna och dels att hitta andra permanenta lösningar.

4.3.6

Äldreboenden: Vikadamms boende utgör särskilt boende samt Vikadamms rehab
och Sunnanäng med korttidsboenden. Handikappomsorg: Kontakten, Krokstorp 1
och 2, Änggatan och Björklövsvägen med boende för funktionshindrade. Dagverksamheterna för funktionshindrade i Industrigruppen, Harmonicenter, Mångsysslarna och Nätverket.
Huvudbiblioteket ligger i Nödinge och i Älvängen ﬁnns ett integrerat folk- och
skolbibliotek. I Älvängens aktivitetshus ﬁnns också en utlåningsstation. Bokbuss
betjänar landsbygd och skolor som inte har tillgång till fasta bibliotek. I anslutning
till idrottshallen ligger Älvängens kulturhus.
Vårdcentral och tandläkare ﬁnns vid Tollereds-/Göteborgsvägen i södra delen av
Älvängen.
Kommersiell service
I Älvängen ﬁnns apotek, post, bank, dagligvaruhandel, klädbutiker, blommor, optiker, konditori/ bageri, cykelaffär/verkstad, bilverkstad, restaurang, gatukök, pizzeria, bensin m ﬂ (ett 50-tal butiker).
Närrekreation, natur- och kulturvärden
Skogsområden nära samhället är viktiga för förskolor och skolor och används ofta.
Skogsstigen med 2,5-kilometersslingan, liksom mulleplatsen bakom Aroseniusskolan och Mossens lekplats är populära platser.
Älvängens Repslagarbana är ett av kommunens två industriarbetarmuseer som tillika är kommunens enda byggnadsminne. I Häljered skapas för närvarande en vikingatida storgård. Natur- och kulturstig ﬁnns från södra Älvängen upp på Ranneberget.
Älvängens idrottsplats, Älvevi, ligger i Madenområdet och en äldre plan ﬁnns i
Älvängen norra (Svenstorp). Närmaste kommunala badplats är Hultasjön och ett
populärt utﬂyktsmål är Prästalund med hembygdsgården samt naturstig. Småbåtshamn ﬁnns i södra Älvängen (Tollered). Motocrossbana och område för trail ﬁnns
öster om samhället med infart från Starrkärrsvägen.
Teknisk försörjning

VA-kapacitet: I de södra delarna av Älvängen bör utbyggnad inte ske förrän utbyggnaden av E45 är färdig, kapaciteten är idag inte tillräcklig för att ta emot ytterligare avloppsvatten.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Bostäder:

Planlagda inkl. pågående planläggning innehåller cirka 280 lägenheter.
• Detaljplan för Emylundsvägen, 16 lgh-s
• Detaljplan pågår för Svenstorp 1:126 m ﬂ, 25 lgh-s inkl skoltomt.
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• Program pågår för Emylundsområdet cirka, ca 200 lgh
• Program pågår för Vikadamm, ca 40 lgh
Verksamhet:

I Älvängen ﬁnns outnyttjad mark för verksamheter inom Älvängen södra -Tollered,
Älvängen västra och Älvängen norra på 20,4 ha varav 13,4 ha är beroende av vägoch järnvägsutbyggnaden.
• Program pågår för Älvängen norra, 5,4 ha.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden, bostäder

Förslagen innehåller tillsammans ca 420-570 lägenheter.
B12. Kronogårdsområdet, 240-325 lgh-s/f
B15. Torpvägen (Jutakärr), 180-245 lgh
Verksamhet:

A5. Häljered vid ställverket 17,3 ha
A9. Älvängen norra, sydväst sågen 17,9 ha
Förtätningar tillkommer:

Generellt ska förtätningar för bostadsändamål eftersträvas, t ex i Älvängens centrum.
AF3. Älvängen Västra, omvandling av beﬁntligt industriområde 8,4 ha. Industriverksamheten bör förändras på sikt genom omvandling/förtätning och i första hand
området norr om planerad traﬁkplats.
AF4. F d cementfabriken/ponnyranchen, 3,8 ha. Förtätning/omvandling av området, verksamhet, handel och bostäder.
Utvecklingsmöjligheter/bevarande
För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Områden i anslutning till Vikadamm, Ranneberget, Häljered m ﬂ platser redovisas
som särskilt betydelsefullt för närrekreation. Även andra områden som har stor betydelse för friluftsliv, naturvård/artbevarande, skolan och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på kartan för markanvändning.
Fortsatt utbyggnad av ”vikingagården” i Häljered och eventuellt med en mindre turistanläggning kan öka turisternas intresse för Älvängen.
I Älvängen ﬁnns ett stort behov av bakre förbindelsevägar. En ny framtida väg bör
byggas mellan Häljered och Starrkärrsvägen. Även mellan Starrkärrsvägen och
Högstorp har en vägförbindelse diskuterats, men är inte aktuell inom denna planperiod. Angöring till Kulturhuset bör i framtiden ske via förbindelsevägen mellan
Häljered och Starrkärrsvägen. Det ﬁnns även behov av att ta in bussar till skolområdet och idrottsplatsen.
En fullt utbyggd pendeltågstation inklusive resecentrum planeras vara klar senast
2012. Tillgängligheten till älvstranden blir bättre efter utbyggnaden av vägen och
järnvägen, då planskilda korsningar byggts och möjlighet ﬁnns att cykla och promenera väster om järnvägen till Alvhem.
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Utredningsbehov/Synpunkter
- Studie över var och hur lämpliga förtätningsmöjligheter av bostäder kan ske.
- Ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter för Älvängens centrum, strukturstudie
pågår.
- Utreda möjligheterna att utveckla ett kultur- och turistcentrum i Älvängen.
- Kabelläggning av större kraftledningar i anslutning till bostadsområden.
- Ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter för Vikingagården i Häljered, utredning
pågår.
- Studera läge för nytt skolområde, eventuellt i Kronogårdsområdet
- Ny lokalväg erfordras för traﬁkmatning av verksamhetsområdet norr om Folkets
hus.
- Studera framtida kollektivtraﬁkförbindelser till pendelstation.
- Eventuell ﬂyttning av motocrossbana och trailområde på sikt.
- Nytt idrottsområde i norra Älvängen.
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B12. KRONOGÅRDSOMRÅDET - BOSTÄDER
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området är med i Ale ÖP 90 samt även i ÖP 82 som ett utbyggnadsområde för bostäder. Efter tidigt samråd har området utökats mot bebyggelsen i väster (till detaljplanelagt område).
Området består av kuperad skogsmark, och i väster av öppen jordbruksmark med
en omväxlande naturlig vegetation. Stora strövområden omger området. Areal ca
48,4 ha. Marken är i stort sett kommunägd förutom ett mindre skogsskifte.
Naturvärden, >> se förslag till naturvårdsprogram

Prioriterat grönstrukturområde: Prioriterat område berörs av föreslaget bostadsområde. Kronogårdsområdet som ligger i nära anslutning till skolorna och förskolorna
används i stor utsträckning för olika aktiviteter. Förutom platsen ”Gläntan” ﬁnns bl
a en så kallad skolskog i området och även en slinga i form av vältrampade stigar
som används i idrottsundervisningen. Önskemål har framförts om elljusspår. Området är också viktigt för närrekreation och för barn på fritiden.
Geoteknik

Området domineras av ett centralt beläget större fastmarksparti med berg i dagen
och mindre angränsande områden som utgörs av morän. I så väl väster, norr och
öster ﬁnns begränsade områden med lera och i den östra delen ﬁnns även inslag av
organisk jord i lokala svackor. Vid fastmarkspartierna bedöms byggbarheten vara
god. De geotekniska förhållandena behöver utredas i områden med lera och organisk jord.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området matas via Starrkärrsvägen. Kommunalt VA ﬁnns för ett mindre område i
den norra delen.
Restriktioner

Riksintresse: --Kraftledning: I den nordvästra gränsen går en ledning på 20 kV.
Strandskydd: --Skogsbruk: Bedrivs av kommunen med hänsyn till närrekreation.
Jordbruk: Skolan har ett markområde genom avtal i den södra delen.
Fornlämningar: Två fornlämningar ﬁnns registrerade inom område.
Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området lämpar sig för de ﬂesta bostadstyper. Med blandad bebyggelse bedöms
kunna inrymmas 240-325 bostäder. Om området även ska innehålla ny skoltomt
minskar antalet bostäder med motsvarande yta. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning föreslås ske från Starrkärrsvägen och via planerad förbindelseväg
mellan Starrkärrsvägen och från Häljered via planerad lokalväg mellan Alafors och
Älvängen i samband med utbyggnaden av E45.
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Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Busshållplats ﬁnns utbyggd vid Starrkärrsvägen på ca 700 m avstånd.
Energi

Fjärrvärme: Kan eventuellt anslutas till fjärrvärmenätet.
El: Ledningarna måste eventuellt ﬂyttas eller markförläggas.
Teknisk försörjning

VA-anslutning till Gustav Larssons väg för den södra delen. Vissa delar i nordväst
kan kopplas mot Starrkärrsvägen/Hövägen.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: De ﬂesta skolorna, förskolorna samt idrottsanläggning ﬁnns samlade i ett stråk ”Madenområdet” ca 250 m nordväst om området. Ny skoltomt kan bli
aktuell inom planområdet.
Dagligvaruaffär: Ett stort utbud av dagligvaror ﬁnns i Älvängens centrum inom ca
1000 m.
Service: Service ﬁnns i Älvängen inom 1000 m avstånd.
Arbetsplatser: Finns i centrum och inom industriområdena.
Närmiljö - rekreation

Området används idag som närrekreation. Skogsområdet är viktigt för förskolor
och skolor och används ofta. Skogsstigen med 2,5-kilometersslingan, liksom Mulleplatsen bakom Aroseniusskolan är populära platser. Planeringen av bebyggelsen
måste anpassas till den aktivitet som förekommer i området. Delar av den beﬁntliga
vegetationen bör tas tillvara vid fortsatt planläggning.
Fornlämningar

Kostnader för undersökningar.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB:n

B15. TORPVÄGEN (JUTAKÄRR) - BOSTÄDER
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området är inte med i Ale ÖP 90. Området fanns med i översiktsplanearbetet 1982
som ett tänkbart utbyggnadsområde för bostäder (Torp), men togs bort. Efter tidigt
samråd har området utökats mot bebyggelsen i väster (till detaljplanelagt område).
Efter samrådet har området minskat i anslutning till Torpvägen.
Området består av såväl öppen plan jordbruksmark som mycket kuperad skogsmark. Genom området sträcker sig två parallella dalgångar i nord-sydlig riktning.
Ett fåtal bostadshus ligger inom planområdet. Areal ca 36,9 ha. Marken är privatägd.
Naturvärden > se även förslag till naturvårdsprogram.

Lövskogsinventering: Skogspartierna berörs av föreslaget bostadsområde.
Prioriterat grönstrukturområde: Furulund-Mossenområdet är ett stort sammanhäng-
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ande skogsområde med mycket stor betydelse för friluftsliv, idrott och närrekreation. Elljusspår och många välanvända stigar ﬁnns som utnyttjas av ﬂera föreningar
samt även av närbelägna skolor och förskolor. Stor betydelse för landskapsbild och
boendemiljö. Området har mycket höga naturvärden främst i den östra delen som
utgör en grön förbindelse mellan Älvängen och Alafors. Föreslaget utbyggnadsområde tangerar grönstrukturområdet i nordväst.
Geoteknik

Området utgörs till största delen av lera men lokala fastmarkspartier av morän och
berg förekommer, främst i sydost, men även i den norra delen.
Vid fastmarkspartierna bedöms byggbarheten vara god men grundförstärkning kan
komma att erfordras på grund av varierande förhållanden. De geotekniska förhållandena i lerområdet behöver utredas.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området angörs idag från Göteborgsvägen via Tolleredsvägen mot Torp.
Inget kommunalt VA ﬁnns i eller i anslutning till området.
Restriktioner

Riksintresse: --Kraftledning: Genom området i nordväst går en ledning på 20 kV och i söder ytterligare 2 st 20 kV delvis i kabel
Strandskydd: --Skogsbruk: Skogsbruk bedrivs
Jordbruk: Marken brukas delvis
Fornlämningar: Fem fornlämningar ﬁnns registrerade, varav en är äldre fornåkrar.
Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området beräknas rymma cirka 180-245 lgh beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Ny traﬁkmatning föreslås från Torpvägen till den planerade lokalvägen mellan Alafors-Älvängen i Häljered, med åtföljande anpassning av bostadsområdet i B15 och
planprogramområdet Vikadamm till Starrkärrsvägen.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats vid Göteborgsvägen, vårdcentralen är ca 400 m.
Energi

Fjärrvärme: Kan eventuellt anslutas till fjärrvärmenätet.
El: Ledningarna måste eventuellt ﬂyttas eller markförläggas.
Teknisk försörjning

Huvudvattenledningen från Valås högreservoar går längs Torpvägen. Avlopp kopplas mot beﬁntligt nät i Maden.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: De ﬂesta skolorna, förskolorna samt idrottsanläggning ﬁnns samlade i ett stråk ”Madenområdet” ca 2 km nordost om området.
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Dagligvaruaffär: Ett stort utbud av dagligvaror ﬁnns i Älvängens centrum inom ca
2,4 km avstånd.
Service: Service ﬁnns i Älvängen 2,4 km.
Arbetsplatser: Finns i centrum och inom industriområdena

4.3.6

Närmiljö - rekreation

Området används idag delvis som närrekreationsområde. Promenadvägar/stigar
ﬁnns som leder österut.
Konsekvenser för omgivningen, >> se MKB:n

A5. HÄLJERED VID STÄLLVERKET - VERKSAMHETER
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området är inte med i ÖP 90. Området fanns med i översiktsplanearbetet 1982 som
ett tänkbart utbyggnadsområde för verksamhet (Häljered), men togs bort.
Området utgörs i huvudsak av öppen jordbruksmark. Motorgård och ett par bostadshus ﬁnns inom området. Dessutom ﬁnns ett större ställverk och panncentral.
Areal ca 17,3 ha. Marken är privatägd.
Naturvärden, >> se förslag till naturvårdsprogram

Prioriterat grönstrukturområde: Furulund-Mossenområdet är ett stort sammanhängande skogsområde med mycket stor betydelse för friluftsliv, idrott och närrekreation. Elljusspår och många välanvända stigar ﬁnns som utnyttjas av ﬂera föreningar
samt även av närbelägna skolor och förskolor. Stor betydelse för landskapsbild och
boendemiljö. Området har mycket höga naturvärden främst i den östra delen som
utgör en grön förbindelse mellan Älvängen och Alafors. Föreslaget verksamhetsområde tangerar prioriterat område i öster.
Geoteknik

Området utgörs till största delen av lera med varierande mäktigheter som uppgår
till som mest 20-30 m. I öster gränsar området till fastmark med berg i dagen och i
väster till E45. Grundförstärkning erfordras preliminärt med hänsyn till sättningar.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas idag från E45. Avlopp saknas. Vatten ﬁnns.
Restriktioner

Riksintresse: Göta älvs riksintresse för friluftsliv. Intrånget i riksintresset motiveras
i MKB:n.
Kraftledning: Ett större ställverk samt ﬂera kraftledningar ﬁnns inom området. Söder om ställverket 5 st 20 kV och norr om 3 st 20 kV samt en 130 kV passerar området i östvästlig riktning.
Jordbruk: Marken brukas
Fornlämningar: ---
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Konsekvenser för exploateringen
Kvartersmark

Exploateringsgrad bestäms i programskedet.
Viltstråkpassage inom verksamhetsområdet.
Väganslutning (överfart) till Äskekärr
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker idag från E45 och efter vägombyggnaden från lokalvägen mellan Alafors och Älvängen via traﬁkplatsen Ledet i Alafors alternativt Tollered i
Älvängen. E45 utgör led för farligt godstransporter.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats vid E45 idag är ca 500 meter.
Energi

Fjärrvärme: Kan anslutas till fjärrvärmenätet. Eventuellt kan ﬂyttning av fjärrvärmeledningen som går genom området bli aktuellt.
El: Eventuellt markförläggning av beﬁntliga elledningar
Teknisk försörjning

Avlopp saknas, om ledningen mellan Älvängen-Ledet byggs, kan anslutning ske till
denna. Vatten ﬁnns. Pumpas till Alafors.
Avstånd till service

Avstånd till Älvängens Centrum är ca 3 km och till Nol ca 3 km.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB:n

- Elljusspåret mellan Älvängen och Alafors påverkas eventuellt.
- Hänsyn till viltstråk i anslutning till verksamhetsområdet.

A9. ÄLVÄNGEN NORRA, SYDVÄST SÅGEN - VERKSAMHETER
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området har inte tidigare varit med i översiktsplanearbetet men i markanvändningsplanen från 1982, som ett nytt arbetsområde – osäkert, men togs bort.
Området består av öppen jordbruksmark. Den enda bebyggelsen som ﬁnns i området är Ljungbergs Såg. Areal ca 17,9 ha. Större delen av marken är privatägd och
mindre del kommunägd.
Naturvärden >> se även förslag till naturvårdsprogram
Finns inga redovisade naturvärden, däremot påverkas landskapsbilden i Grönådalen väsentligt.
Geoteknik

Området utgörs av lera med mäktigheter större än 30 m. Väster om området löper
Grönån. Enligt Vägverket kommer planerad E45 att förläggas sydost om området
och ny järnvägsträckning är belägen i väster. Grundförstärkning erfordras prelimi72
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närt med hänsyn till sättningar.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas direkt från E45 idag.
Restriktioner

Riksintresse: Området är beläget inom Göta älvs riksintresse för natur och riksintresse för rörligt friluftsliv. Intrånget i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: --Strandskydd: --- (Grönån har strandskydd på 50 meter)
Jordbruk: Området brukas och används idag som åkermark.
Fornlämningar: --Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: Hela utbyggnadsområdet påverkar
odlingslandskapet.
Konsekvenser för exploateringen
Kvartersmark

Exploateringsgrad bestäms i programskedet. Lokal risk ﬁnns för översvämning enligt översiktlig översvämningskartering från SMHI, nov. 2000, då marknivån inom
den sydvästra delen av området ligger under +11.8.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning föreslås ske från via direktanslutning via traﬁkplats till E45 söderut
och mot norr via ny lokalväg. E45 utgör led för farligt godstransporter.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats i Högstorp ca 600 m.
Energi

Fjärrvärme: Finns utbyggt till Älvängen.
El: --Teknisk försörjning

Vatten ﬁnns längs E45. Avlopp måste pumpas via Skepplandaledningen eller direkt
till reningsverket.
Avstånd till service

Ett stort utbud av service ﬁnns i Älvängen på ca 2 km.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB.
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4.3.7 SKEPPLANDA
Skepplanda idag - förutsättningar
Skepplanda har 3144 invånare, inklusive landsbygd (20051231).
Skepplanda kyrkby var ren landsbygd som detaljplanerades och bebyggdes på
1960- och 70-talen. År 1974 gick bostadsbebyggelsen i Skepplanda kyrkby mot sin
fullbordan. Då hade man byggt 460 villor och radhus. Centrum tillkom i början av
1970-talet. På 1990-talet byggdes områdena vid Arnes väg och Wetterströms hage
med hyreslägenheter. Förutom några få tomter på Arnes väg har ingen ny villabebyggelse tillkommit i samhället efter 1980.
I Skepplanda ﬁnns det tidigare verksamma Vadbacka industriområde, väster om
Grönån, som numera inte används i någon större omfattning. Här utvanns tidigare
lera för tillverkning av lecakulor. Öster om Grönån ligger Skepplanda industriområde. I Skepplanda ﬁnns över 70 företag med cirka 120 anställda i huvudsak inom
produktionen.

Snedbild över
Skepplanda.
Mitt i bilden
syns Skepplanda centrum och
längst upp till
vänster Skepplanda kyrka
med kulturhistoriskt intressanta omgivningar.
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Landsbygden kring Skepplanda utgörs av ett kulturlandskap som präglas av att
människan bebott det under tusentals år. Här bor många i mindre byar, på gårdar
eller i enstaka hus. Skepplanda församling omfattar områdena från Högstorp i söder, Grönnäs i väster, Guntorp i öster och upp till Skår i norr. Här ingår även byarna
Skönningared, Fors, Skogstorp, Ljusevatten, Ryksdamm, Hålan, Färdsle, Tussebo,
m ﬂ. Skepplandadalen kännetecknas av ett öppet landskap med bördiga jordar men
österut ﬁnns även småskalig jordbruksbygd och stora skogsområden. Nybyggnation av enstaka hus på landet har varit relativt många under senare år och speciellt i
områdena runt Skepplanda och Skönningared som inneburit att antalet invånare har
ökat.

4.3.7

Skepplanda har en fungerade kollektivtraﬁk med buss. Närmaste tågstopp ﬁnns i
Älvängen.
Offentlig service
Skepplanda har två skolor, en F-3 (Garnvindeskolan med en förskoleavdelning och
ytterligare en avdelning hösten -06) och en 4-7 (Alboskolan). Elever i skolår 7-9
hänvisas till Aroseniusskolan. Dessutom ﬁnns två förskolor (Gunnarsgården, Kyrkskolans förskolor) med 7 avdelningar. Omfördelning sker av äldre och yngre barn
mellan förskola/skolorna, då det idag är trångt i förskolorna trots vikande elevtal.
Huvudbiblioteket ligger i Nödinge men ﬁlial ﬁnns i Skepplanda. Biblioteket är
ett integrerat folk- och skolbibliotek. Bokbuss betjänar landsbygd och skolor som
inte har tillgång till fasta bibliotek. Vårdcentral och tandläkare ﬁnns vid Albotorget. Kommunens simhall ligger vid Albotorget i anslutning till idrottshallen och
Forsvallens idrottsanläggning i Vadbacka.
Äldreomsorg: Klockareängen med särskilda boenden.
Kommersiell service
I Skepplanda centrum ﬁnns dagligvaruaffär, café, pizzeria, blommor/frukt och frisör.
Närrekreation, natur- och kulturvärden
Skepplanda simhall, Forsvallen är viktiga platser för fritidsaktiviteter. I närmaste
omgivningarna runt Skepplanda nämns att rid- och promenadvägar utnyttjas för såväl ridning som promenader och jogging.
Forsån med hembygdsgården, Vadbacka gästgiveri och stenvalvsbron är värdefulla
natur- och kulturmiljöer. Vid Stugåsberget ﬁnns länets största skeppsristning. De
ﬂesta av Risvedens naturreservat ligger inom Skepplandaområdet.
Teknisk försörjning
Vatten från Kungälvs kommun leds och pumpas till en högreservoar för 1,5 dygnsförbrukning i de centrala delarna av samhället, även Alvhem matas från Skepplanda högreservoar. Allt avloppsvatten pumpas till Älvängens avloppsreningsverk.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Bostäder:

Planlagda inkl. pågående planläggning innehåller cirka 25 lägenheter.
• Fördjupad översiktsplan pågår för Skönningared, cirka 25 lägenheter.
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Verksamhet:
I Skepplanda ﬁnns outnyttjad mark inom Skepplanda och Vadbacka industriområden, cirka 16,0 ha.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden
Bostäder:

Förslagen innehåller tillsammans cirka 105-135 lägenheter.
B17. Norr om Arnes väg, 35-45 lgh
B18. Vadbacka övre, 70-90 lgh (inom Skepplanda Södra)
Verksamheter:

A6. Öster om Skepplanda industriområde, 11,9 ha
A10. Vadbacka/Grönnäsvägen, 5,2 ha
Utredningsområde

U3. Skönningared – Fors - Vadbacka
Förtätningar tillkommer:

Generellt ska förtätningar eftersträvas, t ex vissa övertaliga lekplatser kan vara
lämpliga att bebygga för bostadsändamål.
Utvecklingsmöjligheter/bevarande

För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen ﬁnns detaljplaner upprättade. All ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Som särskilt betydelsefulla områden för närrekreation redovisas bl a Grönån, Forsån, Grosjön och skogsområdet sydost om Skepplanda. Övriga områden som också
anses som särskilt värdefulla är Angertuvan och Rapungaberget. Även andra områden som har stor betydelse för friluftsliv, naturvård/artbevarande, skolan och i vissa
fall kulturminnesvård har markerats på markanvändningskartan.
Det är angeläget att del av Skepplandavägen, väg 1978, får en ny parallell sträckning förbi Skepplanda, väster om beﬁntlig väg. Den nya sträckningen föreslås från
Grönnäsvägen till Hålandavägen norr om Kvarnabovägen.
Närmaste tågstopp ﬁnns i Älvängen och denna planeras vara fullt utbyggd som
pendeltågstation senast 2012.
Utredningsbehov/Synpunkter
• Studie över hur lämpliga förtätningsmöjligheter av bostäder kan ske.
• Studera möjligheterna för genomfart för transporter via Albotorget till panncentralen.
• Ta fram förslag på omstrukturering av Skepplanda centrum (fasad utåt mot hållplatsen) inkl. miljön framför församlingshemmet.
• Studera framtida kollektivtraﬁkförbindelser från Alingsåsvägen (Vadbacka) till
pendelstation.
• Ta fram en kulturhistorisk inventering, analys och bedömning för hela Skepplanda som innefattar alla utbyggnadsområden.
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Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området är inte med i Ale ÖP 90 som ett utbyggnadsområde. Delar om området var
med i översiktsplanearbetet 1982 och även i kommunöversikten 1977. Området är
beläget öster om kyrkan och angränsar till bostadsbebyggelsen vid Arnes väg. Marken består av öppen jordbruksmark. Områdets areal är ca 6,7 ha och privatägd.
Naturvärden >> se även förslag till naturvårdsprogram
Prioriterat grönstrukturområde: Skepplanda gamla kyrkogård är en lättillgänglig
del av Göta älvdalens största gravfält med ett 60-tal gravsättningar från järnåldern.
Ett delvis skött område med välanvända stigar. Vissa naturvärden ﬁnns i form av
gamla träd och hagmarker. Det prioriterade området ingår även i lövskogsinventeringen. Utbyggnadsförslaget berör inte prioriterat område. Området har ett naturskönt läge.
Geoteknik
Området sluttar mot norr och utgörs till största delen av lermark med ställvis mindre uppstickande berg. Äldre utredning visar på relativt fast lera. Öster om området
löper Ryksbäck i nord sydlig riktning. Stabilitetsförhållandena är oklara varför geoteknisk utredning erfordras för att klarlägga förhållandena i lerområdena.
Traﬁk och teknisk försörjning
Området angörs idag från Kvarnabovägen men kan även nås via Hålandavägen.
Kommunalt VA ﬁnns i anslutning till området.
Restriktioner
Riksintresse: Området berör riksintresse för kulturminnesvården (KP 29). Öster om
föreslaget utbyggnadsområde förekommer gravfält, fossila åkrar, Skepplanda kyrkomiljö, hällristningar och skålgropar. Intrånget i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: --Strandskydd: --Skogsbruk: --Jordbruk: Marken brukas
Fornlämningar: --Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: Hela utbyggnadsområdet berörs.
Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området lämpar sig för de ﬂesta bostadstyper och beräknas rymma cirka 35-45 lgh
beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och täthet bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker från Kvarnabovägen via Arnes väg eller från den allmänna vägen till Hålanda.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till busshållplatsen i Skepplanda centrum är ca 800 m.
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Energi

Fjärrvärme: Finns endast utbyggt upp till Älvängen.
El: --Teknisk försörjning

Pumpstation för avlopp krävs. Vatten ﬁnns.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Skepplanda Centrum t o m årsklass 6.
Från klass 7 till 9 åker barnen till Älvängen.
Dagligvaruaffär: Ett mindre utbud av dagligvaror ﬁnns i Skepplanda centrum ca
800 m.
Service: Övrig service ﬁnns i Älvängen på ca 7 km.
Arbetsplatser: Finns närmast inom Skepplanda industriområde
Närmiljö - rekreation

Ett ﬂertal fritidsanläggningar bl a Forsvallen, idrotts- och simhall ﬁnns i Skepplanda.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB.

En utbyggnad i området förutsättes ske i nära samarbete med representanter för
kyrkan varvid kulturhistoriska frågor och kyrkans framtida markbehov diskuteras.

B18. VADBACKA ÖVRE - BOSTÄDER
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området är med i Ale ÖP 90 som ett utbyggnadsområde (Skepplanda södra –
Åkersliden). Området har tidigare diskuterats i början av 1970 i samband med dispositionsplanen och detaljplaneläggning samt i översiktsplanearbetet 1982.
Området ligger på höjden strax öster om Forsvallen och i anslutning till det stora
strövområdet öster om samhället. Ett fåtal bostadshus ligger inom föreslaget utbyggnadsområde. Områdets areal ca 13,8 ha och marken är både privat- och kommunägd.
Naturvärden >> se förslag till naturvårdsprogram

Prioriterat grönstrukturområde: Skogsområdet sydost om Skepplanda är mycket
välanvänt för närrekreation med många stigar i området. Här ﬁnns elljusspår och
området ligger i anslutning till skola och förskola samt utnyttjas delvis av föreningar. Vissa naturvärden i form av bl a ädellövskog förekommer. Dessutom ﬁnns kulturhistoriska lämningar i form av hällristning. Föreslaget bostadsområde tangerar
prioriterat område i norr.
Väster om Åkersliden ﬁnns ett annat område med blandlövskog med stor betydelse
för närrekreation med många välanvända stigar genom området samt ﬁna utsiktsplatser mot Grönådalen. Vissa naturvärden i form av ädellövskog förekommer.
Dessa har stor betydelse för landskapsbilden. Föreslaget bostadsområde berör en
mindre del av det prioriterade området i sydväst.
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Geoteknik

Området domineras av berg i eller nära i dagen kombinerat med fastmark av morän. Mot söder övergår de fasta jordlagren till lösare lera. Lerområdet fortsätter utanför utbyggnadsområdet och marken sluttar ner mot Forsån i söder.
I de norra delarna vid fastmarkspartierna bedöms områdets byggbarhet som relativt
god. De geotekniska förhållandena i söder, vid övergången till lera, behöver klarläggas och stabilitetsförhållandena utredas.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området angörs idag från Alingsåsvägen i Fors.
Inget kommunalt VA ﬁnns i eller i anslutning till området.
Restriktioner

Riksintresse: Området berör riksintresse för kulturminnesvården (KP 29). Intrånget
i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: --Strandskydd: --Fornlämningar: --- (Stugåsberget ligger ca 100 m öster om byggnadsområdet)
Skogsbruk: Skogsbruk bedrivs
Jordbruk: --Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: Delar av utbyggnadsområdet berörs
eventuellt.
Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området lämpar sig för de ﬂesta bostadstyper och beräknas rymma cirka 90-120
lgh beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och
täthet bestäms i programskedet. Exploateringsgrad får anpassas till framförallt de
kulturella aspekterna samt till de geotekniska förutsättningarna på platsen.
Vägar och traﬁk

Området kan troligen anslutas från Alingsåsvägen i Fors. Gång- och cykeltraﬁk bör
ske via Åkersliden till Skepplanda.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk
Avstånd till närmaste busshållplats vid Skepplandavägen är ca 1 km.
Energi

Fjärrvärme: Är endast utbyggt upp till Älvängen. Lokalt fjärrvärmenät med ﬂiseldning ﬁnns.
El: --Teknisk försörjning

Anslutning för avlopp är möjlig mot Åkersliden. Vattenanslutning från Skepplanda
högreservoar med tryckstegring.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Skepplanda Centrum t o m årsklass 6.
Från klass 7 till 9 åker barnen till Älvängen.
Dagligvaruaffär: Ett mindre utbud av dagligvaror ﬁnns i Skepplanda centrum ca
3,4 km (1,5 gångväg) .
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Övrig service: Service ﬁnns i Älvängen på ca 5,8 km.
Arbetsplatser: Finns närmast inom Skepplanda industriområde
Närmiljö - rekreation

Finns i anslutning till området
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB.

Byggnationen gynnar inte direkt Skepplanda centrum.

A6. ÖSTER OM SKEPPLANDA INDUSTRIOMRÅDE VERKSAMHETER
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området har inte tidigare varit med i översiktsplanearbetet men i samband med dispositionsplanen för Skepplanda i början av 1970. Området består av öppen jordbruksmark. Områdets areal är ca 11,9 ha och marken är privatägd.
Naturvärden, >> se även förslag till naturvårdsprogram

Prioriterat grönstrukturområde: Grönåns dalgång inklusive Forsån och Ryks bäck
har mycket höga naturvärden i form av ovanliga och hotade ﬁskarter och ovanliga
fågelarter. Dessutom stor betydelse för närrekreation och ﬁske i vissa delar samt
viktig för landskapsbild och boendemiljö. Kulturhistoriskt viktiga miljöer framför
allt runt Vadbacka och Fors bl a med hembygdsgård och vattenfall. Grönån, som är
av riksintresse, ligger väster om utbyggnadsområdet i den norra delen.
Geoteknik

Området utgörs av lera med en varierande mäktighet från ca 10 m i öster till över
40 m i väster.
Grundförstärkning erfordras preliminärt med hänsyn till sättningar. Stabiliteten mot
vägen i öster behöver klarläggas.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas från Skepplanda industriområde.
Restriktioner

Riksintresse: Området berör riksintresse för kulturminnesvården (KP 29). Intrånget
i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: --Strandskydd: --Skogsbruk: --Fornlämningar: --Jordbruk: Marken brukas som åkermark.
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: Hela utbyggnadsområdet berörs.
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Konsekvenser för exploateringen
Kvartersmark

Exploateringsgrad får anpassas till de geotekniska, kulturella och landskapets förutsättningar på platsen.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning kan ske från beﬁntlig industriväg, Knuts väg.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats i Skepplanda ca 600 m.
Energi

Fjärrvärme: Finns endast utbyggt upp till Älvängen.
El: --Teknisk försörjning

VA ﬁnns utbyggt till området. För den norra delen kan VA-anslutning ske till beﬁntliga huvudledningar i söder.
Avstånd till service

Ett mindre utbud av dagligvaror ﬁnns i Skepplanda centrum, ca 1,6 km. I övrigt
ﬁnns ett stort utbud av service i Älvängen på ca 5,8 km.
Konsekvenser för omgivningen,

>>

se MKB.

A10. VADBACKA-GRÖNNÄSVÄGEN - VERKSAMHET
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området har inte tidigare varit med i översiktsplanearbetet. Området består av öppen jordbruksmark. Areal ca 5,2 ha och marken är privatägd.
Naturvärden >> se förslag till naturvårdsprogram
Prioriterat grönstrukturområde: Grönåns dalgång inklusive Forsån och Ryks bäck
har mycket höga naturvärden i form av ovanliga och hotade ﬁskarter och ovanliga
fågelarter. Dessutom stor betydelse för närrekreation och ﬁske i vissa delar samt
viktig för landskapsbild och boendemiljö. Kulturhistoriskt viktiga miljöer framför allt runt Vadbacka och Fors bl a med hembygdsgård. Ett spektakulärt vattenfall
ﬁnns vid Fors med 42 m fallhöjd. Forsån, som är av riksintresse, ligger väster om
utbyggnadsområdet.
Geoteknik

Området utgörs av lös lera till relativt stora djup. I väster har Forsån sitt utlopp i
Grönån.
Stabiliteten är otillfredsställande åt väster. De geotekniska förhållandena måste
klarläggas och området kommer troligtvis att behöva begränsas med hänsyn till stabiliteten i väster. Preliminärt erfordras även grundförstärkning med hänsyn till sättningar.
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Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas från Skepplandavägen eller Grönnäsvägen.
Restriktioner

Riksintresse: Området berör riksintresse för kulturminnesvården (KP 29). Området
kring Vadbacka med bl a den gamla stenvalvsbron är en viktig kulturmiljö. Intrånget i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: --Strandskydd: --- (Grönån har strandskydd på 50 meter)
Skogsbruk: --Fornlämningar: Finns i anslutning till området
Jordbruk: Marken brukas som åkermark.
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: Hela utbyggnadsområdet berörs.
Konsekvenser för exploateringen
Kvartersmark

Exploateringsgrad får anpassas till de geotekniska, kulturella och landskapets förutsättningar på platsen.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning kan ske från beﬁntliga allmänna vägarna mot Älvängen och Grönnäs.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till beﬁntlig busshållplats i Skepplanda är ca 200 m.
Energi

Fjärrvärme: Finns endast upp till Älvängen.
El: --Teknisk försörjning

Vatten ﬁnns längs Grönnäsvägen. Avlopp leds till Tors Bro avloppspumpstation.
Östra delen tveksamt om självfallsanslutning kan anordnas.
Avstånd till service

Ett mindre utbud av dagligvaror ﬁnns i Skepplanda centrum ca 1,5 km. I övrigt
ﬁnns ett stort utbud av service i Älvängen på ca 5,2 km.
Konsekvenser för omgivningen
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4.3.8 ALVHEM
Alvhem idag - förutsättningar
Alvhem har 808 invånare (20051231).
En viktig del av Alvhems identitet är de natur- och kulturvärden som ﬁnns i omgivningen. Till Alvhem räknas här också Kattleberg, Båstorp, Ramstorp, Lilla Alvhem,
Videkärr, Haj m ﬂ. Områdena runt Alvhem kännetecknas av ett öppet landskap med
bördiga jordar.
Alvhem består av två delar. Väster om E45, mellan f d stationen och lanthandeln,
ligger den planlagda bebyggelsen. Den övriga bebyggelsen ligger i huvudsak öster
om Väg 45 i anslutning till idrottsplatsen Gläntevi och golfbanan. Detta område är
attraktivt och här ﬁnns också många enfamiljshus. I Alvhem bor de ﬂesta i friliggande villor men det ﬁnns även hyresrätter i markplan. Alvhems samhälle byggdes
ut på 1960–talet och i mitten av 1980-talet.
Alvhem har två mindre områden avsatta för industri, ett vid Kungsvägen och ett
nere vid Stationsvägen. Det ﬁnns 15 företag med cirka 30 anställda inom tjänsteoch handelsverksamhet.
Alvhem har en väl fungerade kollektivtraﬁk med buss både till Göteborg och till
Trollhättan.

Flybild över.
Alvhem söderifrån
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Offentlig service
I Alvhem ﬁnns en kombinerad skola och förskola med en avdelning. På grund av
vikande elevtal har skolårsindelningen förändrats till att ta emot allt högre skolår
– för närvarande upp till skolår 6. Bokbuss betjänar landsbygden och skolan som
inte har tillgång till fasta bibliotek. Vårdcentral och tandläkare ﬁnns i Skepplanda.
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Kommersiell service
I Alvhem ﬁnns en mycket uppskattad lanthandel med bensinförsäljning.
Närrekreation/Friluftsliv/Turism
Alvhems Kungsgård utgör en kulturhistorisk värdefull miljö. I denna miljö har Ale
golfklubb sin 18-hålsbana, en korthålsbana med 9-hål, klubbstuga, driving range,
restaurang och café. Golfbanan används även på vintern som rekreationsområde för
skidåkning. En natur- och kulturstig ﬁnns också inom området. Idrottsplats ﬁnns
vid Gläntevi.
Området omkring Hajs sjö och älvlandskapet har också stora naturvärden och ingår
i riksintresset för natur och friluftsliv.
Teknisk försörjning
Kapaciteten på VA-ledningarna i Alvhem är inte tillräcklig för ytterligare utbyggnad i Alvhem. En omfattande utbyggnad inom området fordrar förstärkningar av
huvudledningarna. Även ledningarna mellan Alvhem och Skepplanda behöver kapacitetshöjas vid ytterligare byggnation. Eventuellt kan en samordning ske med
Lödöse och VA-frågan utreds. I Alvhem har man idag ett kombinerat system med
bräddning mot den gamla avloppsdammen mellan samhället och Hajs sjö och med
åtföljande problem som följd. Det kan också noteras att bräddningsfrågan och den
gamla avloppsdammen berörs av järnvägsutbyggnaden.
Områden inom fastställda eller pågående detaljplaner
Det ﬁnns inga outnyttjade byggrätter för bostäder eller outnyttjad mark för verksamheter.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Område för förtätning, bostäder

B19. Glänteviområdet, ca 50-100 lgh
Verksamheter

A7. Alvhem södra, enligt ÖP90, ca 3,0 ha
Förtätningsmöjligheter:

Generellt ska förtätningar eftersträvas, men i Alvhem bör detta avvakta utredning
av möjligheterna att lösa VA-frågan.
Utvecklingsmöjligheter/bevarande

För huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen i Alvhems tätort ﬁnns detaljplaner
upprättade. All ny byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av
den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Områden i anslutning till Hajs sjö, Hästhagsberget, Jätteberget, Kungsgården samt
hagmarker nordväst om Kungsgården redovisas som särskilt betydelsefulla för närrekreation. Även andra områden som har stor betydelse för skolan, friluftsliv, naAle ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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turvård/artbevarande och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på kartan för
markanvändning.
Tillgängligheten till älvstranden blir bättre efter utbyggnaden av vägen och järnvägen, då planskilda korsningar byggts och möjlighet ﬁnns att cykla och promenera
väster om järnvägen, på den gamla banvallen, till Älvängen.
Järnvägsutbyggnaden planeras vara klar 2012. Beslut har fattats för ett tågstopp
mellan Alvhem och Tingberg, vilket kommer att gynna utvecklingen i området.
Enligt Vägverket föreslås i nuläget ingen traﬁkplats i Alvhem. Den nuvarande riksvägen föreslås utgöra lokalväg mellan Lödöse - Grönnäs - Älvängen och närmsta
angöring mot den framtida fyrfältsvägen föreslås vid en traﬁkplats i Grönnäs. En
planskild korsning föreslås mellan Kungsvägen och Gläntevivägen.
Utredningsbehov/Synpunkter

• Utreda VA-frågans lösning. Tekniska förvaltningen har tagit kontakt med Lilla
Edets kommun angående möjligheterna att koppla ihop Alvhems vatten och avlopp
mot Lödöse – utredning pågår.
• Ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter kring Hajs sjö och älvstranden.
• Studera framtida kollektivtraﬁkförbindelser till pendelstation.
• Fortsatt utredningsarbete angående slutligt ställningstagande till den statliga infrastrukturutbyggnaden.
• Förslag till nya bostadsområden i Kattleberg är beroende på E45 och väganslutningar samt nya järnvägssträckningen.
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Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området är med i ÖP 90 och är beläget mellan Alvhems tätort och golfbanan och
norr därom. Efter samrådet har området utvidgats österut och norrut till kommungränsen. Inom utbyggnadsområdet föreslås en varsam komplettering/förtätning utmed de beﬁntliga vägarna med småskalig bebyggelse, och för vissa områden tätare
i mindre grupper, som anpassas till den lantliga miljön. Planerad bebyggelse omfattar mellan 50-100 lägenheter på längre sikt. Marken består av både öppen mark och
mindre skogspartier. Marken är till största delen privatägd.
Naturvärden, se förslag till naturvårdsprogram

Prioriterat grönstrukturområde: Inom föreslaget utbyggnadsområde ligger Jätteberget som är en kulturhistorisk intressant plats med bl a hällristningar.
Geoteknik

Stora delar av området utgörs av sluttande lermark som längst i väster utgörs av lös
lera till relativt stora djup. I den norra delen löper såväl Videkärrsbäcken som Vallaredsbäcken åt väster. I den nordöstra delen domineras jordlagen av morän med
spridda bergspartier. Men såväl lera som svämsediment, sand och silt, förekommer
här. Resterande delar utgörs i huvudsak av lera mellan mindre höjdpartier med berg
i dagen där det ställvis även ﬁnns morän.
Vid fastmarkspartierna i anslutning till berg bedöms områdets byggbarhet som relativt god men i resterande delar är det osäkert. De geotekniska förhållandena behöver klarläggas och i lerområdena erfordras att såväl totalstabiliteten utreds som stabilitetsförhållandena i anslutning till de korsande vattendragen.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker via beﬁntliga vägar till Gläntevi och Marieberg.
Restriktioner

Riksintresse: --Kraftledning: En 20 kV ledning tangerar området i väster.
Strandskydd: --Skogsbruk: --Fornlämningar: Finns ﬂera registrerade inom platser, bl a skeppsristningen vid Jätteberget samt i Lilla Alvhem och Västergården.
Jordbruk: Jordbruk bedrivs
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: --Konsekvenser för exploateringen
Bebyggelse

Området lämpar sig för de ﬂesta bostadstyper och beräknas rymma cirka 50-100
lgh beroende på exploateringsgrad. Upplåtelseform, val av bostadsbebyggelse och
täthet bestäms i programskedet.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning sker via beﬁntliga vägar från E45 i Alvhem. I samband med utbyggnaden av E45 kommer anslutningsvägarna i framtiden förändras.
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Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Avstånd till busshållplatsen i Alvhem och framtida tågstopp är ca 900-1500 m.
Energi

Fjärrvärme: Finns endast utbyggt upp till Älvängen.
El: Eventuellt ﬂyttning eller markförläggning av ledningen.
Teknisk försörjning

Inom Gläntevi fordras tryckstegring och vattenreservoar. Det ﬁnns begränsningar i
det kommunala avloppssystemet, se inledning Alvhem idag – förutsättningar; teknisk försörjning.
Avstånd till arbete och service

Förskola/skola: Skola och förskola ﬁnns i Alvhem t o m årsklass 6. Från klass 7 till
9 åker barnen till Älvängen.
Dagligvaruaffär: Ett relativt stort utbud av dagligvaror ﬁnns i Alvhem på ca 9001500 m. I övrigt ﬁnns ett stort utbud i Älvängen på ca 7 km.
Service: Övrig service ﬁnns i Skepplanda och Älvängen.
Arbetsplatser: Förutom i Alvhem ﬁnns arbetsplatser närmast i Skepplanda och
Älvängens verksamhetsområden.
Närmiljö - rekreation

Fritidsanläggningen vid Gläntevi och golfbanan är Alvhems huvudsakliga rekreationsanläggningar.
Fornlämningar

Kostnader för undersökning av fornlämningar.
Konsekvenser för omgivningen

>>

se MKB.

A7. ALVHEM SÖDRA - VERKSAMHET
Inventering och beskrivning
Planförhållanden

Området är med i ÖP90 som utbyggnadsområde för verksamhet. Området ligger i
direkt anslutning Alvhems tätort i söder.
Området består av öppen jordbruksmark. Områdets areal är 3,2 ha och marken är
privatägd.
Naturvärden

Inga redovisade värden enligt förslag till naturvårdsprogram.
Geoteknik

Området är låglänt och relativt plant och jordlagren utgörs av lös lera med mäktigheter större än 30 m. Grundförstärkning erfordras preliminärt med hänsyn till sättningar.
Traﬁk och teknisk försörjning

Området traﬁkmatas från Alvhem.
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Riksintresse: Området berör marginellt Göta älvs riksintresse för natur och riksintresse för rörligt friluftsliv. Intrånget i riksintresset motiveras i MKB:n.
Kraftledning: --Strandskydd: --Skogsbruk: --Fornlämningar: --Jordbruk: Marken brukas som åkermark.
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet: Hela utbyggnadsområdet ligger
inom bevarandeplanens område.
Konsekvenser för exploateringen
Kvartersmark

Exploateringsgrad bestäms i programskedet och anpassas till de geotekniska förhållandena och till framtida förändringar i samband med ombyggnad av E45.
Vägar och traﬁk

Traﬁkmatning via Kungsvägen. I samband med den utbyggnaden av Väg 45 kan
anslutningsvägarna i framtiden förändras.
Kommunikationer/Kollektivtraﬁk

Beﬁntlig busshållplats i Alvhem ﬁnns vid Väg 45, ca 500 m.
Energi

Fjärrvärme: Finns endast utbyggt upp till Älvängen.
El: --Teknisk försörjning

Vatten ﬁnns i Kungsvägen. Det ﬁnns begränsningar i det kommunala avloppssystemet, se inledning Alvhem idag – förutsättningar; teknisk försörjning.
Avstånd till service

Ett relativt stort utbud av dagligvaror ﬁnns i Alvhem. I övrigt ﬁnns ett stort utbud
av service i Älvängen på ca 6 km.
Konsekvenser för omgivningen >> se MKB.
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4.3.9 HÅLANDA
Hålanda idag - förutsättningar
Hålanda har 880 invånare (20051231).
Nästan en tredjedel av Ale kommuns yta består av Hålanda församling, som omfattar området från Sandåker i söder upp till Livered i norr. Här ingår även byarna
Höga, Torpa, Östentorp, Verle, Skaggata m ﬂ. Här ﬁnns en vacker landsbygd, ett
rikt odlingslandskap framförallt runt Hålsjön, levande skogar och stora obebyggda
områden. I Hålanda bedrivs ett aktivt jord- och skogsbruk.

Hålanda kyrka.

Landsbygden kring Hålanda utgörs av ett kulturlandskap som präglas av att människan bott här sedan lång tid tillbaka. Den norra delen tillhör Livered herrgård. De
ﬂesta bor i mindre byar, på gårdar eller i enstaka hus. Vid Hålanda kyrka, i Verle by
och Skinta ﬁnns grupphusbebyggelse med hyreslägenheter. Omkring Holmevattnet
och framförallt vid Hålsjön ﬁnns många fritidshus, där de ﬂesta bor året runt idag.
De ﬂesta bostäderna ﬁnns utmed med allmänna vägen. Någon större nybyggnation
har inte skett under senare år, men många hus har rustats upp samt att fritidshusen
permanentats och därmed har befolkningen också ökat något.
Hålanda har en fungerade kollektivtraﬁk med buss. Närmaste tågstopp ﬁnns i
Älvängen.

Flygbild över del
av Hålanda med
bygdegården.
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I Hålanda ﬁnns en förskola vid Hålanda kyrka och en fritidsgård i Hålanda bygdegård som drivs i privat regi. Skola och annan offentlig service ﬁnns i huvudsak i
Skepplanda och Älvängen.
Kommersiell service

Den kommersiella servicen ﬁnns i huvudsak i Skepplanda och Älvängen.
Närrekreation, natur- och kulturvärden

Landsbygden är en betydelsefull resurs också när det gäller tillgången till rekreation och fritid. Kultur- och naturmiljöerna runt Livered är speciell och här ﬁnns
också ett rikt djurliv. Hålanda med kyrkan, hembygdsgården i Järnklev med vattendriven ramsåg och Ingelskrogens smedja är värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Dessutom ﬁnns många sevärdheter i Hålanda såsom fornlämningar, ﬁna utsiktsplatser, kulturmiljöer mm som t e x. domarringar, dämmen, kvarnlämningar, såglämningar och gamla riksvägen (klövjestig) mellan Lödöse och Skara.
Från hembygdsgården går en vandringsstig till Lilla Verleberg och vid Oset ﬁnns
en rest minnessten vid Linnés lärjunge Per Osbecks födelsehem.
För Risveden gäller riksintresse för natur och riksintresse för rörligt friluftsliv. Här
ﬁnns ett stort antal sjöar och områdena som utnyttjas mycket för kanoting och även
bad. Vid Hålsjön ﬁnns en kommunal badplats.
Holmevattnet används ofta för bad och andra fritidsintressen. Här ﬁnns också en
vandringsstig runt sjön. Andra väl använda platser är Hålanda fotbollsplan, skjutbanan och Osakullens skridskobana.
Teknisk försörjning

För all bebyggelse gäller enskilda vatten- och avloppslösningar. Inom de större
grupphusområdena har gemensamhetsanläggningar anlagts.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden

Inga nya bostads- eller verksamhetsområden pekas ut i översiktsplanen, förutom
en viss förtätning/komplettering av området runt Hålanda. Lokaliseringen av nybebyggelse kommer att avgöras efter samråd med berörda markägare, byalag m ﬂ.
Utvecklingsmöjligheter/bevarande

I Hålandaområdet ﬁnns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser. All ny byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella riktlinjer.
Områdena i öster (Risveden) berörs av riksintressen för natur och rörligt friluftsliv.
Holmevattnet med omgivning redovisas som särskilt betydelsefullt för närrekreation. Även andra områden som har stor betydelse för friluftsliv, naturvård/artbevarande, skolan och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på kartan för markanvändning.
Pendeltågstation/resecentrum ﬁnns i Älvängen och i tågstopp i Lödöse- Alvhem
som nås via traﬁkplats i Nygård och lokalvägen söderut. Dessa planeras vara fullt
utbyggda senast 2012.
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Utredningsbehov/Synpunkter
• För områdena runt Hålanda föreslås en medveten förtätning/komplettering med
nybebyggelse. Detta bör föregås av en fördjupad översiktsplan/ortsanalys.
• Vid övergång till permanent bebyggelse förutsätts att möjligheter för gemensam
VA- lösning utreds.
• Stärka skyddet för natur- och kulturvärdena runt Livered herrgård och Östentorp
genom områdesbestämmelser.
• Stärka skyddet för natur- och kulturvärdena vid Hålanda hembygdsgården, inkl.
Grönån med ett ﬂertal kvarnfundament och dämmen.
• Kommunikationer för oskyddade traﬁkanter bör ses över.
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4.3.10 STARRKÄRR - KILANDA
Starrkärr-Kilanda idag - förutsättningar
Starrkärr-Kilanda har 1596 personer (20051231).
Landsbygden kring Starrkärr och Kilanda utgörs av ett kulturlandskap som präglas
av att människan bebott det under tusentals år. Här bor de ﬂesta i de mindre byarna,
på gårdar eller i enstaka hus men också i grupphusbebyggelse med hyreslägenheter
i Sannum och Kollanda. Vid Hultasjön ﬁnns ett fritidsområde, där de ﬂesta idag bor
året runt. Starrkärrs och Kilanda församlingar omfattar områdena från Sandsjödal
i söder upp till Ranneberg i norr. Här ingår även byarna Djupevik, Ryd, Burhult,
Sannum, Grunne, Ölanda, Krokstorp m ﬂ. Det är en vacker landsbygd, ett rikt odlingslandskap och stora skogsområden i öster. Trakterna runt Starrkärr, Kilanda och
ner mot Ryd kännetecknas av ett öppet landskap med bördiga jordar men här ﬁnns
också småskalig jordbruksbygd och skogsområden. Aktivt jord- och skogsbruk bedrivs både i stor och liten skala.
Nybyggnation av enstaka hus på landet har varit relativt många under senare år och
speciellt i områdena runt Starrkärr och antalet invånare har ökat. I Kilanda ﬁnns
några större verksamheter såsom grustag och cementgjuteri samt ett större ställverk
med ett stort antal högspänningsledningar som ansluter. Starrkärr och Kilanda har
kollektivtraﬁk med buss. Närmaste tågstopp ﬁnns i Älvängen.
Offentlig service

I Starrkärr ﬁnns en skola, i dagsläget F-4. Förskolebarnen i Starrkärr och Kilanda
har sin förskola i Alafors. För övriga klasser i grundskolan hänvisas barnen till Alafors.
Flygbild över
Starrkärr med
Starrkärrs kyrka
och skola.
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Den kommersiella servicen ﬁnns i huvudsak i Älvängen och i Nödinge. I Kilanda
ﬁnns under sommartid en kiosk.
Närrekreation, natur- och kulturvärden

Landsbygden är en betydelsefull resurs när det gäller tillgången till rekreation och
fritid. Starrkärr med kyrkan, skolan och Prästalund med hembygdsgården är värdefulla natur- och kulturmiljöer. I Prästalund ﬁnns även en natur- och kulturstig. Kulturbygden kring Kilanda speglar också äldre tider. Här ﬁnns den gamla skolan, den
idylliska lilla kyrkan, kvarnbyggnaden med vattenkraft och sätermiljön. I de östra
delarna ingår Vättlefjäll och Risvedens naturområden. Här ﬁnns ett stort antal sjöar
och områdena utnyttjas mycket för fritidsﬁske, kanoting och även bad. Vid Hultasjön ﬁnns en kommunal badplats. Utmed vägen till Ranneberg ligger idrottsplatsen
Skogsvallen.
Teknisk försörjning

För all bebyggelse gäller enskilda vatten- och avloppslösningar. Inom de större
grupphusområdena har gemensamhetsanläggningar anlagts.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Nya utbyggnadsområden

Inga nya bostads- eller verksamhetsområden pekas ut i översiktsplanen, förutom en
viss förtätning/komplettering av byarna Starrkärr, Kilanda och Ryd. Lokaliseringen
av nybebyggelse kommer att avgöras efter samråd med berörda markägare, byalag
m ﬂ.
Utvecklingsmöjligheter/bevarande

I Starrkärr- och Kilandaområdet ﬁnns inga områdesbestämmelser men en detaljplan
för fritidsändamål vid Hultasjön. Planen föreslås förändras så att den tillåter permanent bebyggelse varvid möjligheten för en gemensam VA- lösning förutsätts kunna
utredas. Områden i anslutning till Prästalund, Kilanda säteri och Hultasjön redovisas som särskilt betydelsefullt för närrekreation. Även andra områden som har stor
betydelse för friluftsliv, naturvård/artbevarande, skolan och i vissa fall kulturminnesvård har markerats på markanvändningskartan. All ny byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den aktuella platsens förutsättningar, enligt
PBL och kommunens generella riktlinjer. Vissa områden i söder berörs av riksintressen för natur och i norr av natur och rörligt friluftsliv. Närmaste tågstopp ﬁnns i
Älvängen och denna planeras vara fullt utbyggd som pendeltågstation senast 2012.
Utredningsbehov/Synpunkter

• För områdena runt Starrkärr, Kilanda och Ryd föreslås en medveten förtätning/
komplettering med nybebyggelse. Detta bör föregås av en fördjupad översiktsplan/
ortsanalys för varje område.
• Planändring för fritidsplanen vid Hultasjön till helårsboende, samtidigt som en
gemensam va-lösning utreds.
• Stärka skyddet för natur- och kulturvärdena runt Kilanda kyrka genom områdesbestämmelser eller detaljplan.
• Stärka skyddet för natur- och kulturvärdena runt Starrkärrs kyrka genom områdesbestämmelser eller detaljplan.
• Kommunikationer för oskyddade traﬁkanter bör ses över.
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5. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ALE ÖP07
5.1 Inledning
- Bakgrund
- Lagstiftning
- Uppdraget
- Avgränsningar och metoder
- Studerade alternativ
5.2 Miljökvalitetsmål
5.3 Miljökvalitetsnormer
5.4 Nollalternativ
5.5 Miljökonsekvenser av planerade utbyggnadsområden
- Surte
- Bohus
- Nödinge
- Nol
- Alafors
- Älvängen
- Skepplanda
- Alvhem
- Spontan glesbebyggelse
- Kumulativa effekter
5.6 Hållbar utveckling
- Bedömning av relevanta miljökvalitetsmål
- Sammanställning av konsekvenser med avseende på hållbar utveckling för
planerade utbyggnadsområden
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5.1 INLEDNING

5.1

Bakgrund
Ny översiktsplan (ÖP) för Ale kommun upprättas, i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelse om att varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Gällande ”Översiktsplan för Ale” antogs 1992.
Till översiktsplanen utarbetas en särskild miljökonsekvensbeskrivning, MKB (GF
Konsult AB 2007).
För Göta Älvs dalgång antogs år 2000 en fördjupning av översiktsplanen med tillhörande MKB. Denna betingades av planerade nybyggnader av såväl E45 som
Norge/Vänerbanan genom kommunen. De områden och de förändringar som beskrivs i översiktsplanen för dalgången har i huvudsak inte funnits skäl att beröra i
denna MKB.
För Nödinge antogs 2000 en fördjupning av översiktsplanen med tillhörande MKB.
Lagstiftning
EG-direktivet om miljöbedömningar av planer och program (”SMB-direktivet”)
har införts i svensk lagstiftning (SFS 2004:606) och föranlett ändringar i plan- och
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Det ﬁnns därmed ett krav på att en miljöbedömning skall göras av planer och program i de fall att deras genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningens syfte är att tidigt i
besluts- och planeringsprocessen belysa och bedöma miljöeffekterna. För att pröva
om en miljöbedömning erfordras skall en behovsbedömning göras. Rapporten som
upprättas vid en miljöbedömning utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen.
Bedömningen av betydande miljöpåverkan har gjorts utifrån miljöbalken 6 kap 11
§. Översiktsplaner, som ”anger förutsättningarna för kommande tillstånd” för bl a
”projekt för tätortsbebyggelse …”, ”antas medföra en betydande miljöpåverkan”
(Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar SFS 1998:905, 4 § och bilaga 3).
En miljöbedömning av översiktsplanen skall därför göras. Inom ramen för miljöbedömningen skall kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning ”där den
betydande miljöpåverkan som planens (…) genomförande kan antas medföra identiﬁeras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens (…) syfte
och geograﬁska räckvidd skall också identiﬁeras, beskrivas och bedömas.”
Uppdraget
Uppdraget är att utarbeta en MKB, som främst är inriktad på att identiﬁera och beskriva de viktigaste miljöaspekterna för de utbyggnadsområden som är aktuella i
den nya översiktsplanen för Ale samt översiktligt bedöma konsekvenserna av den
förändrade markanvändning som föreslås. MKB:n pekar ut de strategiska frågor
och konﬂikter som måste hanteras i den fortsatta planeringsprocessen.
Föreliggande dokument innehåller textdelarna i MKB:n.
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Avgränsningar och metoder
Nivåavgränsning

MKB:n inriktar sig på de lokala miljökonsekvenser som föreslagna utbyggnadsområden ger upphov till. Översiktsplanen skall på en övergripande nivå styra bebyggelseutvecklingen i kommunen samtidigt som bevarandevärdena värnas. MKB:
n beskriver därför de relevanta miljöfaktorerna och förslagets konsekvenser på en
översiktlig, mer strategisk nivå. Vid behov kommer nya utredningar och MKB:er
att upprättas i samband med detaljplanering av föreslagna utbyggnadsområden för
bostäder, verksamheter, service, vägar och liknande. Föreliggande MKB kan då utgöra en grund för sådana studier.
Geograﬁsk avgränsning

Översiktsplanen gäller hela Ale kommun. Bedömning av utbyggnadsområden har
skett efter den avgränsning som kommunen gjort för varje område, se kartor i ÖP:
n. Hänsyn har dock även tagits till förhållanden i angränsande områden i den mån
det varit av betydelse. Detta gäller främst traﬁkfrågor och luftmiljö som beror på
och påverkar förutsättningar och situationer i mycket större områden än utbyggnadsområdena.
Behandlade miljöfaktorer

MKB:n behandlar de huvudsakliga miljöfaktorer som direkt påverkas av utbyggnadsplanerna: Natur, Kultur, Rekreation, Naturresurser, samt Hälsa och säkerhet.
Under Hälsa och säkerhet - traﬁk redovisas konsekvenser av traﬁken såsom buller
och luftföroreningar. Andra miljöfaktorer som högspänningsledningar, radon, förorenad mark, allergirisker m ﬂ tas upp under Hälsa och säkerhet - övrigt, men redovisas inte lika utförligt eftersom detta är frågor som i högre grad får lösas i kommande planeringsskede.
Beskrivningar och bedömningar gällande miljöfaktorerna har främst gjorts utifrån
beﬁntligt underlagsmaterial från Ale kommun. Vidare har relevant information som
framkommit under projektets olika projekt- och arbetsgruppsmöten inarbetats i
MKB:n.
Metoder

Miljöfaktorerna har bedömts enligt gällande riktlinjer från Boverket, Naturvårdsverket m ﬂ.
En beskrivning av nuvarande förhållanden ingår normalt i en MKB. Sådana beskrivningar av förhållanden inom Ale kommun återﬁnns emellertid i ett relativt
omfattande kunskaps- och faktaunderlag, i olika utredningar som kommunen eller
övergripande myndigheter tagit fram. MKB:n koncentreras här på förändringarna,
främst på planerade utbyggnader av bostads- och arbetsområden.
Natur och Friluftsliv

Natur och rekreationsområden har i hög grad bedömts med hjälp av det material
som kommunen tagit fram för det pågående arbetet med naturvårdsprogram för Ale
kommun.
I Naturvårdsprogrammet är kommunens prioriterade grönområden uppdelade i
olika klasser: 1 – unika naturvärden, 2 – höga naturvärden och 3 – naturvärden.
Generellt görs bedömningen i programmet att ingen utbyggnad inom områden av
klass 1 eller 2 bör ske.
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Med jordbruksmark menas här område med särskilt värdefull jordbruksmark, enligt
gällande översiktsplan. Övrig odlingsmark bedöms inte vara jordbruksmark i den
mening som nämns ovan utan benämns Odlingsmark eller Öppen yta. Dessa ytor
bedöms som betydelsefulla av andra anledningar såsom landskapsbilden. Det bör
också påpekas att bedömningen av jordbruksmark i ÖP:n utgår från ett äldre klassningssystem där marken delades upp i tre olika klasser, A-, B- och C-områden. Idag
är förutsättningarna för att bedriva rationellt jordbruk sannolikt annorlunda.
Kulturmiljö

Kulturmiljöer bedöms med hänsyn till dels fornlämningar, dels kulturhistoriska
miljöer eller objekt. Som underlag har använts dels kommunens redovisning av
kända fornlämningar, dels kommunens ”Program för kulturminnesvård” (Ale kommun 1986). I programmet är särskilt värdefulla kulturmiljöer utpekade och beskrivna, de redovisas som FBK-områden. Dessutom redovisas särskilt intressanta
kulturmiljöobjekt, O-objekt. Generellt görs bedömningen att utbyggnad inom FBKområden inte bör ske utan särskild utredning, vidare bör O-objekt bevaras.
Hantering av fornlämningar är tydligt reglerad i Kulturminnesvårdslagen. Även
om fornlämningen inte påverkas fysiskt kan den kulturhistoriska miljön påverkas.
Detta kan inte avgöras på denna övergripande planeringsnivå utan kommer fortsättningsvis att få bedömas från fall till fall.
Buller

Enligt ett under 1997 fattat riksdagsbeslut (Prop 1996/97:53) gäller följande riktvärden för bostadsbebyggelse” vid bl a vägar:
• Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA
• Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA
• Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA
• Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA
Med dessa riktvärden för god miljökvalitet fastslås ”den långsiktiga ambitionsnivån för åtgärder mot traﬁkbuller.” ...”Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer,
utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och
särskilda omständigheter i det enskilda fallet.”
Riktvärdena för buller bör enligt riksdagsbeslutet ses som ”långsiktiga mål”. Det är
stor skillnad på möjligheterna att uppnå god miljökvalitet mellan olika plansituationer, och tillämpningen av riktvärdena kommer därför till en början att skilja. En
utgångspunkt ska därvid vara ”att riktvärdena bör klaras”, dels ”vid nybyggnad av
bostäder”, dels ”vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av traﬁkanläggningar så
långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt”.
Vad gäller traﬁkbuller i beﬁntliga bostadsmiljöer vid statlig infrastruktur genomförs
nu i en första etapp vissa åtgärder för hus med mer än 65 dBA i ekvivalentnivå utomhus för vägtraﬁkbuller, respektive mer än 55 dBA i maximalnivå inomhus nattetid för buller från järnvägstraﬁk.
I denna miljökonsekvensbeskrivning bedöms först huruvida planerat område kommer att bli stört av buller från dagens traﬁk.
Därefter bedöms hur planerat område påverkar bullersituationen vid övrig bebygAle ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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gelse till följd av den traﬁkökning det medför på aktuell tillfartsväg. Om ljudnivån
vid beﬁntlig bostadsbebyggelse längs tillfartsvägen efter exploatering av det nya
området överstiger ovan redovisade riktvärden kan någon form av bullerskyddsåtgärder komma att erfordras.
Bedömningarna avser det lokala gatunätet. Eventuella störningar från E45 och
den parallella lokalvägen samt Norge/Vänerbanan har behandlats i den fördjupade
översiktsplanen för Göta Älvs dalgång och i planeringen för väg- och järnvägsutbyggnaden. Här har följande översiktliga analys gjorts av hur bullret från E45 påverkas av utbyggnaderna av bostäder och verksamheter enligt översiktsplanen.
Den prognos som i anslutning till Lokaliseringsplan utförts för E45 har innefattat
dels generell traﬁkutveckling och dels viss bebyggelseutveckling i kommunen. En
traﬁkanalys ger, att med planerad utbyggnad av bostäder och verksamheter i Ale
kommun och förutsatt en oförändrad fördelning av resandet mellan bil och kollektiva färdmedel, kan traﬁkmängderna på E45 vara underskattade med 10-15 %. Ett
sådant traﬁktillskott motsvarar en höjning av den ekvivalenta ljudnivån från vägtraﬁkbuller med omkring 0,5 dBA. En sådan ökning kan anses vara försumbar. Med
den eftersträvade överﬂyttningen av resande från bil till tåg och buss blir ljudnivåökningen lägre eller nedåt noll.
Elektriska och magnetiska fält

Beträffande högspänningsledningar har kommunen en policy för lämpligt avstånd
mellan bebyggelse och elledning. Generellt gäller att bostadshus inte bör ligga närmare än 75 – 200 m från elledning (avståndet är beroende av spänningen). Alternativt kan elledningen grävas ner i syfte att minska skyddsavståndet.
Radon

Kommunen har genomfört en markradonutredning som är grunden för bedömning
av radonrisk. Marken delas upp i fyra olika kategorier: Högriskområde, Normalriskområde, Lågriskområde samt Mark med lokala förekomster av högriskområden. All mark går i princip att bygga på om rätt åtgärder genomförs under byggandet. De nedan redovisade utbyggnadsområdena utgör genomgående låg/normalriskområden.
Studerade alternativ
Kravet på att alternativ skall studeras (se kap 1.2) uppfylls här i och med att ett
stort antal möjliga utbyggnadsområden konsekvensbeskrivs.
Ett nollalternativ, dvs att inga utbyggnader av bebyggelseområden kommer till
stånd, redovisas kortfattat i kapitel 4.

5.2 MILJÖKVALITETSMÅL
Översiktsplanen för Ale kommun relateras till de 16 nationella miljökvalitetsmål
som riksdagen beslutat skall utgöra utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Sammantaget utgör miljömålen en viktig utgångspunkt vid bedömning av miljökonsekvenser i allmänhet, och i synnerhet vid mer strategiska bedömningar som denna.
Miljömålen är dock inte juridiskt bindande.
Miljömålen redovisas nedan med en bedömning av deras relevans för föreslagen
översiktsplan: Ingen, Liten, Måttlig eller Stor.
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Miljökvalitetsmål

5.2-3

Planens relevans för miljömålet

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

Måttlig
Måttlig
Liten
Ingen
Ingen
Måttlig
Liten
Måttlig
Liten
Ingen
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Ingen
Stor
Måttlig

Hur de mest relevanta miljömålen, dvs de som bedöms ha måttlig eller stor relevans, uppfylls i översiktsplanen redovisas och kommenteras närmare i kapitel 5.6.

5.3 MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) ﬁnns framtagna dels för utomhusluft, dels för
ﬁsk- och musselvatten. Fler miljöområden kan bli aktuella i framtiden.
Miljökvalitetsnormerna skall enligt miljöbalken 5 kap ange de föroreningsnivåer
eller störningsnivåer som människor eller miljön eller naturen kan utsättas för utan
olägenheter av betydelse, och som inte får överskridas (eller underskridas) efter
viss angiven tidpunkt.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527) anges för kvävedioxid
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och
ozon.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, sammanfattning
Ämne

Medelvärdesperiod

Senast år

År

Får överskridas
högst
Får inte överskridas

2010

Gränsvärde
ug/m³
5

Bensen
Kolmonoxid

8 timmar/dygn

Får inte överskridas

2005

10

175 tim/år

Gäller nu

200

Dygn

7 dygn/år

Gäller nu

100

Bly

År

Får inte överskridas

Gäller nu

0,5

Kvävedioxid

Timme

175 tim/år

2006

90

Dygn

7 dygn/år

2006

60

År

Får inte överskridas

2006

40

Dygn

35 dygn/år

2005

50

År

Får inte överskridas

2005

40

Svaveldioxid Timme

Partiklar
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Miljökvalitetsnormer får inte överskridas efter 2005 för kvävedioxid och inte efter
2009 för bensen och ozon. För övriga ämnen trädde normerna i kraft omedelbart.
Om det ﬁnns risk för att någon MKN inte kan uppfyllas i tid skall ett åtgärdsprogram tas fram. Ett sådant har upprättats för kvävedioxidhalter i Göteborgsregionen,
ett åtgärdsprogram skall utarbetas även för partiklar.
Med hänsyn till tidigare luftföroreningsmätningar i kommunen samt gjorda simuleringar av halter av kvävedioxid bedöms att miljökvalitetsnormerna i nuläget underskrids inom Ale kommun. För att miljökvalitetsnormerna skall överskridas krävs
såväl hög traﬁkbelastning och en stor andel tung traﬁk som korta avstånd till väg.
Föreslagen utbyggnad i översiktsplanen medför en traﬁkökning inom tätorterna och
på E45. Med hänsyn bl a till att successivt skärpta krav på reningsteknik i fordonen prognostiseras leda till sänkta utsläpp av luftföroreningar från traﬁken bedöms
översiktsplanen inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids
i kommunen.
Miljökvalitetsnormer för ﬁsk- och musselvatten (SFS 20012:554) är enligt beslut av Naturvårdsverket tillämpliga inom Ale kommun dels i Göta Älv, dels i
Grönån delen mynningen-Hålanda inklusive Sörån.
Utbyggnadsområde i Älvängen respektive Skepplanda ligger i närheten av men inte
direkt angränsande till Grönån - Sörån.

5.4 NOLLALTERNATIV
Vad ett nollalternativ innebär för en översiktsplan är inte alldeles entydigt. Primärt
för nollalternativet är här att exploatering av de i kapitel 5 beskrivna utbyggnadsområdena inte kommer till stånd.
Planerade utbyggnader av E45 och Norge/Vänerbanan förutsätts ändå genomföras,
vilket ger betydande positiva effekter för traﬁkförsörjningen allmänt och kollektivtraﬁkens attraktivitet. Detta medför positiva effekter vad gäller utsläpp av såväl
klimatgaser som luftföroreningshalter.
Ingen utbyggnad av nya områden innebär i princip att heller inga intrång görs i naturmiljöer, kulturmiljöer eller områden för friluftsliv. Det ﬁnns dock en sannolikhet
för att det i ”nollalternativet” sker en spontan bebyggelseutveckling. Även denna
kan medföra intrång i värdefulla områden.
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AV PLANERADE UTBYGGNADSOMRÅDEN
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SURTE
Tidigare redovisades Keillers damm som utbyggnadsområde i ÖP:n. Genom att
planprogramarbete startats för detta område ingår det inte längre i ÖP-arbetet. I övrigt redovisar ÖP:n inga utbyggnadsalternativ i Surte .

BOHUS
Utbyggnadsområden, sammanställning
B3. Vinningsbo, Jennylund - Källtorp, 170-225 lgh, 32,0 ha (delvis ÖP 90)
För området Bohus Skansar (tidigare benämnt B2. Platåvägen) upprättas nu planprogram. Området ingår därför inte längre i ÖP-arbetet.
B3. Vinningsbo, Jennylund - Källtorp
Natur och friluftsliv

Vinningsbo ligger tillsammans med planerade bostäder vid Bohus Skansar samt
stora delar av beﬁntlig bebyggelse inom riksintresset för friluftslivet Vättlefjäll.
Planerat område består i sydväst av odlingsmark som i dagsläget mestadels används för hästbete samt viss bebyggelse i anslutning till Källtorpsområdet. Övriga
delar av området är huvudsak skogsmark. Utbyggnadsområdet tar i anspråk stora
delar av en värdefull lövskog (klass 3) med gamla hagmarker där det ﬁnns höga
naturvärden och med stor betydelse för friluftslivet (klass 3). Planområdet gränsar i
nordväst till Almekärrsravinen med en mycket rik ädellövskog och unika naturvärden (klass 1). Direkt öster om området ligger Jennylunds friluftsområde och Källtorpssjön. Källtorpsjön har bildats vid tidigare grustäktsverksamhet men har ändå
ett strandskyddsförordnande om 100 m.
Området delas på grund av två 130 kV-ledningar i en större sydlig del och en nordlig del.
Bostadsutbyggnad inom angivet område medför intrång i rand- och entréområden
till Vättlefjälls riksintresse. Bl a. tangeras ett avsnitt av Bohusledens sträckning
över Vättlefjäll. Detaljutformningen avgör om entréfunktionen, vandringsleder och
andra upplevelsekvaliteter inom Vättlefjäll skadas eller förstärks.
En utbyggnad vid Vinningsbo kan få negativa konsekvenser för naturmiljön om
inte hänsyn tas till naturvärdena vid fortsatt planarbete. De lokala naturvärdena bör
ges utrymme och i möjligaste mån sparas. Vidare bör området planeras så att närrekreation möjliggörs inom området och så att tillgängligheten till rekreationsområden bortanför området inte försämras.
Utbyggnadsområdets gränser bör anpassas så att inget intrång sker i Almekärrsravinen. Detta skulle få stora negativa konsekvenser. Vidare bör bebyggelsen planeras
så att det skapas utrymme mellan utbyggnaden och ravinen.
Vid den fortsatta planeringen förutsätts gränsen för strandskyddet runt Källtorpssjön kunna omregleras i samråd med länsstyrelsen och med beaktande av de aktuella omständigheterna.
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Utbyggnaderna innebär att situationen beträffande närrekreationsområden för
kringliggande bostäder förändras, men det ﬁnns gott om obebyggda områden i
omedelbar närhet till beﬁntliga bostäder, liksom intakta gröna stråk till viktiga områden.
Planerat bostadsområde ger utmärkta möjligheter för de boende till rekreation och
naturupplevelser. Inom området kan det ﬁnnas möjligheter att skapa någon form av
hästgårdar/hästnära boende. På så vis kan dagens öppna landskap bevaras.
Kulturmiljö

Ett par fornlämningar ﬁnns inom området. Utbygganden kan medföra konﬂikt med
beﬁntliga fornlämningar, detta behöver undersökas mer och eventuellt behöver bebyggelsen planeras så att inga fysiska ingrepp sker.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet.
Område B3. Vinningsbo, Jennylund - Källtorp avses traﬁkmatas via Källarliden
– Alkalievägen, liksom Bohus Skansar för vilket planprogram nu upprättas.
Områdena beräknas alstra ca 2.600 f/d när de är fullt utbyggda (ca 1.300 f/d från
vardera området). Idag traﬁkeras Alkalievägen av ca 3.500 f/d och Källarliden av
ca 1.800 f/d.
Alkalievägen och Källarliden bedöms ha kapacitet för att fungera med det beräknade traﬁktillskottet, men åtgärder med hänsyn till traﬁksäkerhet och buller övervägs
enligt nedan.
Genomfartstraﬁk bör undvikas på Klorvägen, Byvägen och Sandliden, då detta
stråk passerar skolväg till Bohusskolan. Nedskyltning av hastigheten till 30 km/h
kan bli aktuell på del av detta stråk.
Traﬁksäkerhet och vägtraﬁkbuller
Åtgärder för att uppnå tillfredsställande säkerhet, särskilt för cyklister och fotgängare, och för att dämpa vägtraﬁkbullret utreds i anslutning till detaljplaneringen av
Bohus Skansar. Längs Alkalievägen och Källarliden övervägs fartminskande åtgärder, bullerskärmar m m.
Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
för de planerade bostadsområdena och ej heller komma att överskridas utmed Källarliden – Alkalievägen efter att traﬁken ökat enligt ovan.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Två 130 kV-ledningar korsar, alternativt är belägna norr om, utbyggnadsområdet.
Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Naturresurser

Riskintresset för friluftsliv naggas i kanten. I övrigt tas inga naturresurser av betydelse i anspråk inom området.
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Utbyggnadsområden, sammanställning
B5. Lahallsåsen, 170-225 lgh, 34 ha
A2. Höjden norra, 11,0 ha (ÖP 90)
Planprogram har påbörjats för bostadsutbyggnad i Ale höjd - Hallbacken samt
verksamheter vid norra Kilandavägen, området vid Susetorp-Vimmersjön har utgått
helt, således utgår dessa områden i ÖP:n. Området vid Lahallsåsen har kraftigt reducerats.
B5. Lahallsåsen

Natur och friluftsliv

Utbyggnadsområdet utgörs till stora delar av Lahallsåsen, en bokskog med stort
rekreationsvärde och naturvärde (klass 3). I öster gränsar utbyggnadsområdet till
Backa, ett bevarandevärt odlingslandskap som delvis håller på att bebyggas. Ide
södra delarna av utbyggnadsområdet utgörs av skogsmark. Området berör Göta
älvs riksintresset för friluftsliv. Direkt öster om området rinner Lodingebäcken med
mycket höga naturvärden (klass 2).
Utbyggnadsområdet kommer att påverka Lahallsåsens natur- och rekreationsvärden. Hur stor påverkan blir beror på utformning och omfattning av bebyggelsen.
Detaljplaneringen bör ta hänsyn till den närrekreationsmiljö som Lahallsåsen utgör
för södra Nödinge.
Riksintressena för Göta älv bedöms inte påverkas i praktiken. Lodingebäcken ligger direkt öster om utbyggnadsområdet, det bör särskilt beaktas så att bäcken inte
påverkas av dagvatten eller andra fysiska ingrepp. Bäcken med dess omgivning utgör en viktig grön korridor i Nödinge.
Utbyggnadsområdet ligger väl till för naturupplevelser, och möjligheter till rekreation ﬁnnas både inom och utanför området.
Kulturmiljö

Området gränsar till Backaområdet, en dalgång som domineras av säteriets historiska bebyggelse med manbyggnad från 1700-talet samt ekonomibyggnader, arbetarbostäder och sekelskiftsvillor. Backa är en utpekad värdefull kulturmiljö (FBK
1). Utbyggnaden innebär inga fysiska ingrepp i Backamiljön, men i det fortsatta
planarbete bör hänsyn tas till de kulturhistoriska samband och strukturer som ﬁnns
i dalgången.
Konﬂikt kan också ske med beﬁntliga fornlämningar i norra delen av utbyggnadsområdet, detta behöver undersökas ytterligare och eventuellt behöver bebyggelsen
planeras så att inga fysiska ingrepp sker.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet
Lahallsåsen avses traﬁkmatas via en ny matargata söderut mot Stora Viken. Det
kommer också vara möjligt att angöra området via Backavägen mot Nödinge centrum.
Backavägen bedöms idag ha ett traﬁkﬂöde om ca 1.600 f/d. Efter beslutad utbyggnad av Backa Säteri och golfbana har traﬁken på Backavägen beräknats öka till
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2.600-3.000 f/d. Lahallsåsen beräknas alstra ca 1.400 f/d när det är fullt utbyggt.
Med matargatan till Stora Viken utbyggd bedöms traﬁken från de nämnda områdena omfördelas från Backavägen till matargatan så att traﬁkmängden på Backavägen
inte ökar ytterligare, dvs inte överstiger ca 3.000 f/d.
En traﬁkplats på E45 i Stora Viken har stor betydelse bl a genom att traﬁken på matargatan från Backa-områdena inte behöver gå via lokalvägen till Bohus.
Traﬁksäkerhet
Den nya matargatan mot Stora Viken förutsätts få erforderlig standard.
Backavägen är ombyggd med hänsyn till ovan redovisade traﬁkmängder. I och med
att utbyggnaden av Lahallsåsen inte medför ökade traﬁkmängder på Backavägen
aktualiseras inga ytterligare traﬁksäkerhetsåtgärder.
Buller och vibrationer från väg och järnväg
Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
buller från vägen eller järnvägen. Buller är en av utgångspunkterna för utformningen och avgränsningen av planområdet i planprocessen. Vibrationer inom Lahallsåsen bedöms inte förekomma då det i huvudsak ligger på berg.
Ombyggnaden av Backavägen har innefattat bullerskyddsåtgärder. Utbyggnaden av
Lahallsåsen föranleder inga ytterligare åtgärder i och med att den inte medför ökad
traﬁk på Backavägen.
Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
för det planerade bostadsområdet och ej heller komma att överskridas utmed Backavägen.
Hälsa och säkerhet - övrigt
Parallellt genom området går två 20 kV-ledningar och en 10 kV-ledning. På halva
sträckan ligger ledningen markförlagd i kabel. Beträffande radon utgörs marken av
låg/normalriskområde.
Naturresurser
Bergkrossverksamheten söder om området har tillstånd att fortsätta till och med år
2026 och påverkas inte av den planerade utbyggnaden. Den pågående verksamheten kommer dock att ställa krav på avstånd till bebyggelse, eller utbyggnad i olika
etapper i takt med att verksamheten ﬂyttas eller avvecklas.
I övrigt ﬁnns inga betydande naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad av Lahallsåsen.
A2. Höjden norra

Natur och friluftsliv

Området består mestadels av skogsmark inom randen av Vättlefjälls riksintresse.
Området ingår i bergkrossområdet och söder om detsamma ﬁnns Vinningsbo naturområde, en värdefull lövskog samt en hävdad slåtteräng.
För friluftslivet beror påverkan dels på om stigar kan dras förbi området, dels på
om verksamheterna kommer att påverka bullersituationen eller landskapsbilden i
Vättlefjällsområdet.
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Det ﬁnns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska miljöer inom området.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Området är strategiskt beläget nära E45 och belastar därmed inte några gator utmed
bostadsområden. Det ﬁnns heller ingen samlad bostadsbebyggelse i direkt anslutning till området som kan komma att bli störd av verksamheter där.
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
inom området.
NOL
Utbyggnadsområden, sammanställning
B7. Nol Östra (Nolbergen), 90-120 lgh, 20,3 ha
B8. Lunnavägen – Bryggarebacken (gemensamt med Alafors), 210-280 lgh, 41,8
ha.
B7. Nol Östra (Nolbergen)
Natur och friluftsliv

Utbyggnadsområdet utgörs av en skogklädd sluttning och platå sydost om Nol.
Sydväst om planområdet ﬁnns ett utpekat värdefullt naturområde.
En utbyggnad påverkar inte fysiskt utpekade naturmiljöer. Området är en del av ett
stort skogsparti mellan Nödinge och Nol där visst friluftsliv troligtvis förekommer,
men en utbyggnad bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna i någon större utsträckning.
Utbyggnadsområdet ger bra möjligheter till rekreation både inom och utanför området.
Kulturmiljö

I sluttningen ﬁnns ﬂera fornlämningar. Bebyggelse kan komma i konﬂikt med beﬁntliga fornlämningar, detta behöver undersökas mer. Eventuellt bör planeringen
ske så att fysiska ingrepp undviks.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet
Nol Östra (Nolbergen) avses traﬁkmatas via en ny matargata söderut mot Nödinge.
Gång- och cykeltraﬁken hänvisas dock till Gallåsvägen mot Nol, längs vilken en
separat gång- och cykelbana ﬁnns utbyggd.
Området beräknas alstra ca 700 f/d när det är fullt utbyggt.
Traﬁksäkerhet
-Vägtraﬁkbuller
Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
vägtraﬁkbuller.
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Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
för det planerade bostadsområdet och ej heller komma att överskridas utmed den
planerade matargatan.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Två 20 kV-högspänningsledningar går i nord-sydlig riktning ca 130 m väster om
plangränsen. Åtgärder kan krävas beroende på var bebyggelsen placeras.
Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområdet.
Naturresurser

Det ﬁnns inga betydande naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
B8. Lunnavägen-Bryggarebacken
Natur och friluftsliv

Aktuellt område utgörs i huvudsak av obebyggd skogsmark, men viss villabebyggelse förekommer i de norra delarna. Området är beläget direkt öster om Nols samhälle och utnyttjas för närrekreation. I nordost gränsar utbyggnadsområdet till ett
utpekat värdefullt naturområde. Det är främst de brantare partierna öster om utbyggnadsområdet som hyser naturvärden (klass 3). Omkring 100 m sydost om utbyggnadsområdet ﬁnns ett annat utpekat naturvärde, Grottdalen, som består av en
bäckravin omgiven av lövskog med höga naturvärden (klass 2).
Själva utbyggnaden inom området medför inga fysiska ingrepp i utpekade naturvärden, men bebyggelsen kryper närmare vilket medför att områdena sannolikt
kommer att utnyttjas mer. Närrekreationsmiljöerna för de boende i Nol kommer att
förändras i och med att utbyggnadsområdet är relativt stort och förlänger avståndet
till ”orörda” naturområden.
Drygt 100 m nordost om planområdet rinner Sköldsån, ett riksintresse med unika
naturvärden (klass 1). Utbyggnaden kommer inte att påverka Sköldsån, förutsatt att
inget orenat dagvatten leds till ån.
Utbyggnadsområdet ger bra möjligheter till rekreation både inom och utanför området. Det fortsatta planarbetet bör sikta till att det ﬁnns rekreationsstråk genom
området så att utbyggnaden inte upplevs som en barriär mellan Nol och naturområdena i öster.
Kulturmiljö

Ett fornminne ligger inom området och beroende på fortsatt planering kan konﬂikt
med denna uppstå, detta behöver undersökas mer. Eventuellt bör bebyggelsen planeras så att inga fysiska ingrepp sker.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet
Lunnavägen – Bryggarebacken avses traﬁkmatas via Lunnavägen och vidare via
Nya Alingsåsvägen mot Alafors. På sikt kan en ny matargata komma att byggas ut
söderut mot Nödinge (se även område B7 ovan).
Område B8 beräknas alstra ca 1.700 f/d när det är fullt utbyggt. Lunnavägen bedöms idag ha ett begränsat traﬁkﬂöde och främst traﬁkmata verksamheter.
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Traﬁksäkerhet
Korsningen Lunnavägen/Nya Alingsåsvägen behöver eventuellt ses över i samband
med detaljplanering av området.
Vägtraﬁkbuller
Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
vägtraﬁkbuller.
Vid detaljplanering av området bör bullernivåerna vid beﬁntliga bostadshus längs
Lunnavägen utredas.
Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas för det planerade bostadsområdet och inte heller utmed Lunnavägen – Nya
Alingsåsvägen efter att traﬁken ökat enligt ovan.
Hälsa och säkerhet - övrigt

En 20 kV-ledning löper genom området, åtgärder kan krävas beroende på var bebyggelsen placeras.
Beträffande radon utgörs marken av mestadels av låg/normalriskområde, men ett
litet parti av lokala förekomster av högradonmark ﬁnns i områdets norra del.
Naturresurser

Det ﬁnns inga naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
ALAFORS
Utbyggnadsområden, sammanställning
B8. Lunnavägen – Bryggarebacken, redovisas under Nol)
B9. Rishedsområdet, 110-140 lgh, 24,5 ha (delvis ÖP 90)
A4. Osbacken, 5,0 ha
Området öster om Hälltorpssjön ingår i kommunens utredningsområde och är borttaget från ÖP:n.
B9. Rishedsområdet
Natur och friluftsliv

Utbyggnadsområdet består av både skogsmark och öppen mark och är delvis bebyggt med bostäder. I områdets sydöstra kant ligger Hälltorpssjön, som har ett
strandskydd om 200 m bredd. Den södra delen av utbyggnadsområdet gör intrång i
en lövskog med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet (klass 2). Från
sjön rinner Pers å norrut. Ån med omgivning hyser ﬂera sällsynta arter och är ett
utpekat naturområde (klass 2) samt riksintresse för naturvård. Ungefär 50 m nordväst om utbyggnadsområdet rinner Sköldsån, också ett riksintresse för naturvården.
En utbyggnad av Rishedsområdet påverkar direkt lövskogen i söder och skapar en
konﬂikt med höga natur- och friluftsvärden. Området kommer också i konﬂikt med
strandskyddet runt Hälltorpssjön. Vid den fortsatta planeringen förutsätts av skilda
skäl gränsen för strandskyddet vid Hälltorpssjön kunna omregleras i samråd med
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länsstyrelsen och med beaktande av de aktuella omständigheterna. Området kring
Pers å berörs inte fysiskt men utsläpp av orenat dagvatten bör undvikas. Detsamma
gäller Sköldsån, och planområdets gränser bör ses över så att inga störningar sker
på riksintresset. Hur bebyggelsen utformas och placeras inom området har stor betydelse för påverkan på naturvärdena inom och utanför området.
Rekreationsmöjligheterna kommer att förändras för de närboende, det ﬁnns dock
områden runtom som kan utnyttjas istället. Det är viktigt att de områden kring
Hälltorpssjön som ej bebyggs får ett skydd så att inte mer av natur- och friluftsområden tas i anspråk. Samtidigt kommer utbyggnadsområdet att ge möjligheter till ett
naturnära boende med utmärkta rekreationsmöjligheter inom och utanför området.
Vid Hälltorpssjön ﬁnns badplats, fotbollsplaner och andra fritidsaktiviteter.
Kulturmiljö

Området hyser inga kända fornlämningar eller kulturmiljöer.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet
Rishedsområdet bedöms komma att traﬁkmatas via Rishedvägen och norra delen
av Sjövallavägen fram till Alingsåsvägen.
Området beräknas alstra ca 800 f/d när det är fullt utbyggt. Idag bedöms Rishedsvägen ha ett traﬁkﬂöde om ca 300 f/d, respektive Sjövallavägen ca 1.000 f/d och
Alingsåsvägen ca 4.000 f/d. Sjövallavägen bedöms ha funktion som huvudgata och
Rishedsvägen som lokalgata.
Alingsåsvägen bedöms kunna fungera väl med det beräknade traﬁktillskottet, liksom Sjövallavägen på delen mellan Rishedsvägen och Alingsåsvägen. Rishedsvägen i dess nuvarande utformning bedöms inte kunna hantera det beräknade traﬁktillskottet, utan kräver traﬁksäkerhetsförbättrande åtgärder.
Traﬁksäkerhet
Traﬁksäkerheten kan förbättras med åtgärder såsom breddning av vägen, hastighetssäkring till 30 km/h och eventuellt utbyggnad med gångbana.
I samband med detaljplanering av området bör utredas om korsningen Sjövallavägen/Alingsåsvägen skall förses med refug och separata vänstersvängfält.
Vägtraﬁkbuller
Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
vägtraﬁkbuller.
Vid detaljplanering av området bör bullernivåerna vid beﬁntliga bostadshus längs
Rishedsvägen, Sjövallavägen samt särskilt Alingsåsvägen utredas.
Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
för det planerade bostadsområdet och inte heller utmed nämnda vägar och gator efter att traﬁken ökat enligt ovan.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
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Det ﬁnns inga betydande naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
A4. Osbacken

Natur och friluftsliv

Området ligger i anslutning till beﬁntlig sträckning av E45 och är en öppen yta som
används som driving range för golf. Området ligger inom Göta älvs riksintresse för
både naturvård och friluftsliv.
Utbyggnaden medför inga direkta intrång i några naturvärden, dock ligger området
inom riksintressena för Göta älv. På andra sidan berget ligger Äskekärr, som är ett
värdefullt jordbrukslandskap och natur-, kultur- och friluftsområde. Äskekärr utgör
ett av få områden i södra Ale där älvlandskapet kan upplevas utan starka bullerstörningar från vägtraﬁk. Förutsatt att verksamheterna på utbyggnadsområdet inte
medför försämrad tillgänglighet eller störningar in mot Äskekärr bedöms värdena i
riksintressena inte skadas.
I och med att driving range för golf skulle försvinna vid en utbyggnad medför förslaget en viss negativ påverkan för friluftslivet. Området är dock bullerstört från
E45.
På andra sidan vägen rinner Sköldsån. Utbyggnaden kommer inte att påverka ån,
förutsatt att inget orenat dagvatten leds till ån.
Kulturmiljö

Det ﬁnns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska miljöer inom området,
men direkt nordost om utbyggnadsområdet ﬁnns ett område med fornlämningar.
Som nämns ovan ligger området nära Äskekärr, som hyser värdefulla kulturhistoriska miljöer.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Området är strategiskt beläget nära E45 och belastar därmed inte några gator utmed
bostadsområden. Vidare ﬁnns ingen samlad bostadsbebyggelse i direkt anslutning
till området som kan komma att bli störd av verksamheter på området.
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
inom området.
Hälsa och säkerhet – övrigt

Beträffande radon utgörs marken av lågriskområde.
Naturresurser

Förutom intrång i riksintresset för Göta älv påverkas inga betydande naturresurser
inom området av en utbyggnad.
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ÄLVÄNGEN
Utbyggnadsområden, sammanställning
B12. Kronogårdsområdet, 240-325 lgh, 48,4 ha (ÖP 90)
B15. Torpvägen (Jutakärr), 180-245 lgh, 37 ha
A5. Häljered vid ställverket, 17,3 ha
A9. Älvängen norra, sydväst sågen, 17,9 ha
Området söder om Vikadamm ingår delvis i ett påbörjat planprogram, övrig del
av området är inte längre aktuellt för utbyggnad, således utgår området från ÖP:n.
Området vid Torpvägen har minskats något. Det tidigare medtagna området B14
Bratteberget har utgått helt.
B12. Kronogårdsområdet
Natur, och friluftsliv

Området ligger i direkt anslutning till Aroseniusskolan och Madenområdet i
Älvängen och består i huvudsak av skogsmark och med litet inslag av öppen mark
i väster. Området utnyttjas ﬂitigt av skolan och boende i Älvängen och har ett högt
värde för närrekreation. Flera vägar och stigar genomlöper området.
En utbyggnad påverkar främst rekreationsmöjligheterna och skolans verksamheter i området. Detta måste beaktas i den fortsatta planeringen. Stigar och områden
som används ﬂitigt bör i möjligaste mån vara kvar och bebyggelsen anpassas härefter. Utbyggnadsområdet ger bra möjligheter till rekreation både inom och utanför
området. Det fortsatta planarbetet bör se till att det ﬁnns rekreationsstråk, lämpliga
gång-cykelpassager, genom området så att utbyggnaden inte upplevs som en barriär. Skogs- och rekreationsområden öster om Älvängen bör också fortsättningsvis
vara lättillgängliga.
Kulturmiljö

Två fornlämningar ﬁnns inom området. Konﬂikt kan komma att ske med beﬁntliga
fornlämningar, detta behöver undersökas ytterligare och eventuellt behöver bebyggelsen planeras så att fysiska ingrepp undviks. I övrigt berörs inga utpekade kulturvärden.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet
Område B12. Kronogårdsområdet avses traﬁkmatas via en ny väganslutning fram
till Starrkärrsvägen. Denna väganslutning utgör en del av en ny förbindelselänk
som på sikt planeras bli utbyggd från Starrkärrsvägen och söderut till Häljered och
den nya lokalväg som byggs parallellt med ny E45. Förbindelsen syftar till en ökad
tillgänglighet för busstraﬁken och skall fungera för matning av kringliggande bebyggelseområden.
Området beräknas alstra ca 2.000 f/d när det är fullt utbyggt. Idag bedöms Starrkärrsvägen ha en traﬁkmängd om 2.000 – 2.500 f/d. Vägen har funktion som huvudgata/infart.
Starrkärrsvägen bedöms ha god kapacitet för att fungera väl med det beräknade traﬁktillskottet.
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Traﬁksäkerhet
Korsningen Starrkärsvägen/Göteborgsvägen kommer att av Vägverket byggas om
till cirkulationsplats i samband med utbyggnaden av E45. Vid detaljplanering av
område B12 bör en utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Starrkärrsvägen övervägas.
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Vägtraﬁkbuller.

Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
vägtraﬁkbuller.
Vid detaljplanering av området bör bullernivåerna vid beﬁntliga bostadshus utmed
Starrkärrsvägen utredas.
Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
för det planerade bostadsområdet och inte heller utmed Starrkärrsvägen efter att
traﬁken ökat enligt ovan.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Genom området löper en 20 kV-kraftledning, åtgärder kan krävas beroende på var
bebyggelsen placeras.
Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Naturresurser

Kommunen bedriver skogsbruk inom området, med restriktioner på grund av närrekreationsvärdena.
Det ﬁnns i övrigt inga betydande naturresurser inom området som påverkas av en
utbyggnad.
B15. Torpvägen (Jutakärr)
Natur och friluftsliv

Utbyggnadsområdet är beläget direkt sydväst om det planerade Kronogårdsområdet. Marken utgörs av skogsmark och odlingsmark. En stor del av aktuellt område
berör ett område med varierande lövskogar, ett utpekat naturområde (klass 3). Området används som närrekreationsområde och ﬂera stigar och vägar genomkorsar
området. En utbyggnad kan påverka lövskogsområdet negativt.
Ytterligare en bit natur i anslutning till tätorten tas i anspråk. Tillsammans med utbyggnaden av B12. Kronogårdsområdet medför utbyggnaden av B15. Torpvägen
att möjligheterna för närrekreation i direkt anslutning till Älvängen förändras. Det
blir särskilt viktigt att se över grönstråk och skogspartier i anslutning till bostadsområden och skola.
De stigar och vägar inom utbyggnadsområdet som leder söderut från Älvängen bör
bevaras så att motionsområdet söder om Älvängen även fortsättningsvis kan nås på
ett enkelt och ”naturnära” sätt.
Kulturmiljö

Inom området ﬁnns fem fornlämningar varav en fornåker vilka kan komma i konﬂikt kan ske med en utbyggnad, detta behöver undersökas ytterligare. Eventuellt
behöver bebyggelsen planeras så att fysiska ingrepp undviks.
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Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet
Område B15. Torpvägen (Jutakärr) avses traﬁkmatas via en ny väganslutning fram
till den lokalväg som byggs parallellt med ny E45. Denna väganslutning utgör en
del av en ny förbindelselänk som på sikt planeras bli utbyggd från Starrkärrsvägen
och söderut till Häljered och lokalvägen. Förbindelsen syftar till en ökad tillgänglighet för busstraﬁken och skall fungera för matning av kringliggande bebyggelseområden (se även område B12).
Området beräknas alstra ca 1.500 f/d när det är fullt utbyggt.
Traﬁksäkerhet
-Vägtraﬁkbuller
Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
vägtraﬁkbuller.
Vid planeringen av den nya lokalvägen beaktas eventuella bullerstörningar vid
kringliggande bebyggelse.
Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inte komma att överskridas
inom det planerade bostadsområdet.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Genom området löper två 20 kV-kraftledningar i en i huvudsak gemensam sträckning. Åtgärder kan krävas beroende på var bebyggelsen placeras.
Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Naturresurser

Det ﬁnns inga betydande naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
A5. Häljered vid ställverket
Natur och friluftsliv

Föreslaget verksamhetsområde ligger längs E45 mellan Alafors och Älvängen.
Inom området ﬁnns idag ett ställverk, en reservvärmecentral, en motorgård samt
några bostäder, i övrigt utgörs marken av odlingsmark. Södra delen av området berörs av Göta älvs riksintresse för friluftslivet. Knappt 100 öster om aktuellt område
ligger Furulund – Mossenområdet, ett rekreationsområde med bl a elljusspår och
många stigar. I övrigt ﬁnns inga särskilda naturvärden.
En utbyggnad av verksamheter inom aktuellt område är en naturlig utveckling med
tanke på redan förekommande verksamheter samt läget intill E45. Jordbruksmark
tas i anspråk, dock ingen bevarandevärd odlingsmark. Riksintresset för friluftsliv
berörs i utkanten men utbyggnaden har ingen negativ påverkan. Landskapsbilden
från E45 påverkas dock.
Fysiska intrång i Furulund – Mossenområdet kommer ej att ske, men påverkan från
verksamhetsområdet i form av ljud och ljus måste beaktas i den fortsatta planeringen.
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I och med att traﬁkmatningen till Äskekärr ändras kommer en ny vägbro att byggas över E45. I anslutning till denna planeras också en viltpassage som kommer att
passera genom aktuellt område.
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Kulturmiljö

Det ﬁnns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska miljöer inom området.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Område A5. Häljered vid ställverket avses anslutas till den planerade lokalvägen
parallellt med E45 mellan Alafors och Älvängen.
Området är strategiskt beläget nära E45 och belastar därmed inte några gator utmed
bostadsområden. Vidare ﬁnns ingen samlad bostadsbebyggelse i direkt anslutning
till området som kan komma att bli störd av verksamheter på området.
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
inom området.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Genom området löper en 130 kV-kraftledning. Fem 20 kV-kraftledningar går i en
gemensam sträckning söder om ställverket (kopplingsstation). Tre 20 kV-kraftledningar fortsätter norr om ställverket. Åtgärder kan krävas beroende på var bebyggelsen placeras.
Beträffande radon utgörs marken av mestadels av låg/normalriskområde, men ett
parti av lokala förekomster av högradonmark ﬁnns eventuellt i områdets södra del.
Naturresurser

Det ﬁnns inga betydande naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
A9. Älvängen norra, sydväst sågen
Natur och friluftsliv

Aktuellt område ligger mellan E45 och Grönån, norr om Älvängen, och utgörs av
bevarandevärd odlingsmark.
Grönån har ett strandskydd om 50 m. Området ligger utanför detta, men inom riksintresse för naturvård och friluftsliv – Göta älv – samt inom ett värdefullt odlingslandskap. De öppna markerna kring Grönåns utlopp i älven har betydelse som rastplats för fågellivet.
En utbyggnad inkräktar i marginalen på de öppna jordbruksmarkerna, men påverkar inte påtagligt några naturvärden. Inom själva utbyggnadsområdet förekommer
inget friluftsliv, men landskapsbilden påverkas och på så sätt upplevelsen från samhället av det öppna landskapet kring Grönån och Göta älv. Vid en utbyggnad bör
stor vikt läggas på att anpassa utformningen av bebyggelsen till de öppna omgivningarna. ”Älvängarna” nås via en föreslagen planskild korsning vid Ljungbergs
Såg. Eventuellt kan en gångpassage ordnas under järnvägsbron över Grönån.
Grönån är ett riksintresse för naturvård, och orenat dagvatten bör ej ledas till ån.
Kulturmiljö

Det ﬁnns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska miljöer inom området.
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Hälsa och säkerhet - traﬁk

Hälsa och säkerhet - traﬁk
Älvängen norra, sydväst sågen avses matas via en anslutning som korsar den nya
E45 planskilt. För transporterna till och från det aktuella verksamhetsområdet och
Ljungbergs såg krävs att en ny lokalväg byggs ut parallellt med E45. Den beﬁntliga
lokalvägen, Göteborgsvägen, är olämplig för dessa transporter.
Ingen samlad bostadsbebyggelse ﬁnns i direkt anslutning till området som kan
komma att bli störd av verksamheter på området.
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
inom området.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Områdets sydvästra del är låglänt med risk för översvämning . Högsta högvattenyta
i Göta älv, dvs den vattennivå som statistiskt har inträffat vart 100:e år, är angiven
till + 12,1 m. Härutöver kommer dock de höjningar av vattennivån som växthuseffekten kan medföra. I några fall i Göteborg de senaste åren har man kommit fram
till att hänsyn bör tas till en höjning av vattennivån med 0,3 m fram till år 2100.
Beräkningarna utgår då från uppgifter i FN:s klimatrapport (Climate Change 2001)
om att vattennivån prognostiseras höjas med 0,1-0,9 m under innevarande sekel
och tillämpar sedan genomsnittet, 0,5 m. Denna höjning motverkas dock av landhöjningen som i Göteborgsområdet under samma tid kommer att uppgå till ca 0,2
m. Inklusive denna klimateffekt skulle högsta högvattenyta år 2100 ha nivån
+ 12,4 m.
Beträffande radon utgörs marken av lågriskområde.
Naturresurser

Förutom vad som nämnts ovan ﬁnns inga betydande naturresurser inom området
som påverkas av en utbyggnad.
SKEPPLANDA
Utbyggnadsområden, sammanställning
B17. Norr om Arnes väg, 35-45 lgh, 6,7 ha
B18. Vadbacka övre, 70-90 lgh, 13,8 ha (ÖP 90)
A6. Öster om Skepplanda industriområde, 11,9 ha
A10. Vadbacka/Grönnäsvägen, 5,2 ha
Kulturmiljö Skepplanda
Alla utbyggnadsområden i Skepplanda ligger inom riksintresset för Skepplanda
kyrkby (KP 29). Vadbacka och Skepplanda kyrka (FBK 6 och FBK 7) är även utpekade som värdefull kulturmiljö i kommunens ”Program för kulturminnesvård” (Ale
kommun 1986).
Riksintresset motiveras av odlingslandskapet intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern.
Fornlämningsmiljöer med järnåldersgravfält (bl a ett av Götaälvdalens största vid
Skepplanda kyrka), fossila åkrar, länets största hällristning vid Vadbacka, Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård.
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I kommunens program för kulturminnesvård påpekas ett påtagligt sambanden mellan fornlämningar och äldre bebyggelse vid kyrkan och den äldre gårdsbebyggelsen. Miljön återspeglar ett kontinuerligt bondelandskap. Gravfält från äldre och
mellersta och även slutskedet av järnåldern är vanligt förekommande i odlingslandskapet kring Grönån.
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Skepplanda kyrka är av medeltida ursprung med delvis bevarade murpartier i långhuset. Kyrkans nuvarande yttre karaktär har sitt ursprung i 1700-talet, kyrktornet är
från 1790.
Vadbacka är främst området kring Forsåns dramatiska utlopp genom bergsryggarna innan utloppet i Grönån. Men området innefattar också ett gravfält med bl a. 12
runda stensättningar som bedöms härstamma från yngre järnåldern.
Forsån utgjorde en gång centrum för kvarnrörelsen och började utnyttjas redan under medeltiden. Under åren har kvarnar, sågar, garverier funnits utmed fallen. Idag
återstår två välbevarade kvarnbyggnader, uppförda under första delen av 1800-talet. Nedströms dessa ligger en stenvalvbro i tre spann., uppförd redan 1769 men
fortfarande är den välbevarad. I närheten av bron ﬁnns en Vadbacka gästgivaregård,
byggd 1684.
Föreslagna utbyggnader kommer att göra fysiskt intrång i utpekade kulturhistoriska
miljöer. Hur de kulturhistoriska miljöerna påverkas är svårt att säga i dagsläget, det
beror på hur bebyggelsen planeras och på bedömningen av kulturvärdena. Möjligen
är andra delar av riksintresset mindre känsliga för förändringar än området kring
Skepplanda kyrka. Om Skepplanda ska byggas ut bör en kulturhistorisk inventering, analys och bedömning göras för hela Skepplanda som innefattar alla utbyggnadsområden. En sådan utredning får ge svar på viktiga stråk, sammanhang, faktorer och objekt, om delar av området kan bebyggas utan att påverka den kulturhistoriska miljön, möjliga åtgärder etc. På så vis tas ett helhetsgrepp om den värdefulla
kulturmiljön i Skepplanda.
Kulturhistorisk expertis måste medverka i en fortsatt planering.
B17. Norr om Arnes väg
Natur och friluftsliv

Området gränsar till det värdefulla naturområde med varierad lövskog på gamla
kulturmarker som ﬁnns kring kyrkan, ett utpekat naturvärde (klass 3). Vid kyrkan
ﬁnns grova ädellövträd med höga naturvärden (klass 2).
Knappt 100 m öster om utbyggnadsområdet rinner Ryks bäck, ett riksintresse för
naturvården.
Naturområdena påverkas inte fysiskt av utbyggnaden, förutsatt att inget orenat dagvatten leds till Ryks bäck. Dock kan upplevelsen av området vid kyrkan förändras
vid en utbyggnad.
Kulturmiljö

Riksintresset för kulturminnesvården påverkas direkt av en utbyggnad. Utbyggnadsområdet ligger ca 100 m öster om Skepplanda kyrka och är en del av riksintresset Skepplanda kyrkby samt kommunens utpekat värdefulla kulturhistoriska
miljöer (FBK 7), se ovan.
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Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet.

Norr om Arnes väg bedöms komma att traﬁkmatas via Arnes väg och Kvarnabovägen, alternativt mot norr till Hålandavägen (väg 1978). (Nedanstående rekommendationer förutsätter matning via Arnes väg).
Området beräknas alstra ca 300 f/d när det är fullt utbyggt. Arnes väg bedöms idag
ha ett traﬁkﬂöde om ca 450 f/d på delen söder om Gustavs väg.
Kvarnabovägen bedöms kunna fungera väl med det beräknade traﬁktillskottet. För
Arnes väg, som är en bostadsgata med begränsad traﬁkmängd, bör traﬁksäkerhetsförbättrande åtgärder övervägas vid detaljplanering av området.
Traﬁksäkerhet.
En tänkbar åtgärd är sänkt tillåten hastighet på Arnes väg kompletterat med farthinder.
Vägtraﬁkbuller.
Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
vägtraﬁkbuller.
Vid detaljplanering av området bör bullernivåerna vid beﬁntliga bostadshus utmed
Arnes väg utredas.
Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
efter att traﬁken ökat enligt ovan.
Hälsa och säkerhet - övrigt

Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Naturresurser

Det ﬁnns i övrigt inga naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
B18. Vadbacka övre
Natur och friluftsliv

Området gränsar i nordöst till ett välbesökt rekreationsområde, ett utpekat område
med naturvärden och med stor betydelse för friluftslivet (klass 3). Direkt sydost
om aktuellt område ﬁnns en lövskog med naturvärden och med stor betydelse för
friluftslivet (klass 3). Ungefär 150 m söder om utbyggnadsområdet rinner Forsån,
en miljö med unika naturvärden och av stor betydelse för friluftslivet (klass 1). En
mindre del av området utgörs av bevarandevärd odlingsmark.
De värdefulla naturområdena runtom aktuellt område berörs inte fysiskt av utbyggnaden. Forsån har mycket högt värde och all påverkan bör undvikas, detta gäller
särskilt orenat dagvatten.
Utbyggnaden ligger i utkanten av rekreationsområdet i nordöst, och bebyggelsen
bör därför anpassas till detta, särskilt med avseende på passager genom området.
Kulturmiljö

Riksintresset för kulturminnesvården påverkas direkt av en utbyggnad. Utbyggnadsområdet är en del av riksintresset Skepplanda kyrkby, se ovan, men ligger inte
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inom något av de områden som kommunen pekat ut som kulturhistoriskt värdefulla
miljöer.
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Hälsa och säkerhet - traﬁk

Traﬁkalstring och kapacitet
Vadbacka övre avses traﬁkmatas via väganslutning till vägen mellan Fors och Kilanda (väg 1975), som ansluter till Skepplandavägen. Gång- och cykeltraﬁk kan
ledas via Åkersliden.
Området beräknas alstra ca 500 f/d när det är fullt utbyggt. Idag bedöms Fors – Kilandavägen ha ett traﬁkﬂöde om ca 700 f/d, respektive Skepplandavägen ca 4.000
f/d.
Såväl Fors – Kilandavägen som Skepplandavägen bedöms kunna fungera väl med
det beräknade traﬁktillskottet (vad avser Skepplandavägen gäller detta inklusive
traﬁktillskottet från område B17).
Traﬁksäkerhet
-Vägtraﬁkbuller
Det planerade bostadsområdet bedöms idag inte vara utsatt för störande nivåer av
vägtraﬁkbuller.
Vid detaljplanering av området bör kontrolleras att bostadshus längs ovannämnda
vägar inte är utsatta för störande traﬁkbullernivåer.
Miljökvalitetsnormer.

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
för det planerade bostadsområdet och ej heller utmed Fors – Kilandavägen eller
Skepplandavägen efter att traﬁken ökat enligt ovan.
Hälsa och säkerhet - övrigt
Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Naturresurser
Riksintresset för kulturminnesvården påverkas direkt av en utbyggnad.
Det ﬁnns i övrigt inga naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
A6. Öster om Skepplanda industriområde och
A10. Vadbacka/Grönnäsvägen (behandlas sammantagna)
Natur och friluftsliv

(Områdena är en del av Skepplanda kyrkby, se även ovan)
Utbyggnadsområdena ligger inom det värdefulla odlingslandskapet ”Grönåns dalgång” och tar öppet odlingslandskap i anspråk. Direkt nordväst om Vadbackaområdet, och drygt 100 m väster om Skepplanda industriområde, rinner Grönån, ett riksintresse för naturvården och i kommunens naturvårdsplan klassat som kategori 2.
Grönån har ett strandskydd om 50 m i anslutning till område A10.
Väster om föreslaget utbyggnadsområde rinner Forsån, där vattendrag omgivande
lövskog utgör unika naturvärden (klass 1). Vattendraget delar upp sig i ﬂera fåror,
så kallat kvillområde och utgör viktiga lekbottnar för lax och öring. Forsån utgör
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även häckningslokal för forsärla och strömstare. Området är ett ﬁnt utﬂyktsmål
med strövstigar och en hembygdsgård och har stor betydelse även för friluftslivet.
Utbyggnaderna tar bevarandevärt odlingslandskap i anspråk och innebär en påtaglig påverkan på landskapsbilden. Även kontakten mellan samhälle och dalgången
påverkas. Grönån påverkas inte fysiskt, men restriktioner för hanteringen av dagvatten och andra risker för vattenmiljön bör hanteras i kommande planarbete.
Kulturmiljö

Riksintresset för kulturminnesvården påverkas direkt av en utbyggnad. Utbyggnadsområdet är en del av riksintresset Skepplanda kyrkby, se ovan, men ligger inte
inom något av de områden som kommunen pekat ut som kulturhistoriskt värdefulla
miljöer.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Verksamhetsområdena ligger utmed Skepplandavägen. I anslutning till de planerade områdena ﬁnns samlad bostadsbebyggelse. I samband med detaljplanering bör
utredas i vad mån den närliggande bostadsbebyggelsen påverkas av verksamhetsområdena.
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
inom de planerade verksamhetsområdena.
Hälsa och säkerhet – övrigt

Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Område A6 berörs av en mindre elledning som förutsätts kunna kabelläggas.
Naturresurser

Riksintresset för kulturminnesvården påverkas direkt av en utbyggnad. Det ﬁnns i
övrigt inga naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.

ALVHEM
Utbyggnadsområden, sammanställning
B19. Gläntevi, 50-100 lgh, (delvis ÖP 90)
A7. Alvhem södra, 3,0 ha (enligt ÖP 90)
I den reviderade ÖP:n har området för Gläntevi utökats, men antalet lägenheter har
inte förändrats. Utbyggnaden handlar framför allt om förtätning med varsam komplettering.
B19. Gläntevi

Natur och friluftsliv

Glänteviområdet är beläget öster om Alvhems tätort och den planerade utbyggnaden av E45 i ny sträckning. I planområdets östra gräns ligger Alvhems golfbana.
Utbyggnadsområdet består av både öppen mark och mindre skogspartier , i den
norra delen ﬁnns en mindre sjö. Området hyser inga särskilt utpekade intressen.
Öster om området ﬁnns Alvhems Kungsgård med kringliggande hagmarker, som
har både höga naturvärden och höga kulturhistoriska värden. Här ligger golfbanas
restaurang och i närheten en idrottsplats.
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Områdena kring Kungsgården och Jätteberget är för Alvhemsborna betydelsefulla
för närrekreation. Utbyggnaden av område B19 påverkar inte detta mer än marginellt förutsatt välfungerande passager genom området.
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Kulturmiljö

Som nämns ovan ligger Alvhems Kungsgård öster om utbyggnadsområdet, området hyser höga kulturhistoriska värden. Inom området ﬁnns också Jätteberget, en
kulturhistoriskt intressant plats med hällristningar. Glänteviområdets nordöstra del
utgör generellt värdefulla kulturmiljöer. Glänteviområdet berör dock inte områdena
kring Kungsgården.
Det är ett stort område som anges som utbyggnadsområde och hela området kommer inte att exploateras. En förtätning av området kommer att göras där lämpliga
utbyggnadsplatser ﬁnns. På så vis kan negativa effekter på natur- och kulturmiljö
undvikas. Vid detaljplanering av området bör särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Södra delen av Gläntevi avses att traﬁkmatas via beﬁntlig väg som idag används
för traﬁk till Gläntevi idrottsplats och enskilda fastigheter. Norra delen av området
avses traﬁkmatas via beﬁntlig väg parallellt med ny E45 och österut mot Marieberg.
Området beräknas alstra ca 600 f/d när det är fullt utbyggt, fördelat på de beﬁntliga
vägar som ansluter mot E45 från Gläntevi och Marieberg.
Med hänsyn till att traﬁken bedöms öka bör åtgärder övervägas på vägarna i samband med detaljplaneringen.
Traﬁksäkerhet
Åtgärder på vägarna kan bestå i t ex hastighetssänkning till 30 km/h, t ex mellan
Gläntevi och Alvhems tätort, samt utbyggnad av gång- och cykelbana.
Vägtraﬁkbuller
Planerad förtätning bedöms idag inte ge störande nivåer av vägtraﬁkbuller.
Vid detaljplanering av en förtätning av området bör kontrolleras att bostadshus
längs ovannämnda vägar inte är utsatta för störande traﬁkbullernivåer.
Miljökvalitetsnormer

Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
för den planerade förtätningen och ej heller utmed ovannämnda vägar efter att traﬁken ökat enligt ovan.
Hälsa och säkerhet – övrigt

Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Genom områdets västra del går en 20 kV-kraftledning. Åtgärder kan krävas beroende på var bebyggelsen placeras.
Naturresurser

Det ﬁnns inga naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
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A7. Alvhem södra

Natur och friluftsliv

Verksamhetsområdet utgör en remsa belägen längs tätortens södra kant, mellan nuvarande E45 i öster och nuvarande Norge/Vänerbanan i väster. Området består av
öppen jordbruksmark.
Området ansluter till eller berör marginellt Göta älvs riksintresse för naturvård och
rörligt friluftsliv. I och med verksamhetsområdets belägenhet direkt öster om järnvägen och i anslutning till tätorten bedöms det dock inte medföra någon negativ
påverkan på riksintresset. I övrigt berörs inga redovisade intressen vad avser naturmiljö eller rekreation.
Kulturmiljö

Det ﬁnns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska miljöer inom området.
Hälsa och säkerhet - traﬁk

Verksamhetsområdet traﬁkmatas till lokalvägen längs ny E45. I samband med detaljplanering av området bör utredas i vad mån den närliggande bostadsbebyggelsen påverkas av verksamhetsområdet.
Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms ej komma att överskridas
inom det planerade verksamhetsområdet.
Hälsa och säkerhet – övrigt

Beträffande radon utgörs marken av låg/normalriskområde.
Naturresurser

Det ﬁnns i övrigt inga naturresurser inom området som påverkas av en utbyggnad.
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Utöver den utbyggnad av bostäder som redovisats ovan i ett antal utpekade områden bedöms ”spontant” tillkomma ett antal småhus i glesbygden.
Ett rimligt mått på denna tillväxt är 20 nya bostadshus per år, dvs omkring 300 bostadshus under hela planperioden. I föreslagen översiktsplan redovisas att förstärkningar skall ske i fyra orter: Ryd, Starrkärr, Kilanda och Hålanda.
En beskrivning av en spontanbebyggelses miljökonsekvenser blir med nödvändighet mycket mindre precis än för deﬁnierade utbyggnadsområden. Några generella
förhållanden redovisas i det följande.
Natur, kultur och rekreation
Även enstaka nya bostadshus kan medföra intrång i värdefulla och/eller känsliga
områden. Kontroll av att sådant intrång inte sker, eller att det kan bedömas som acceptabelt, görs vid bygglovprövningen.
Vid bygglovprövningen kontrolleras också att kraven på hantering av vatten och
avlopp för fastigheten uppfylls.
Hälsa och säkerhet – övrigt
Om det inte sker någon direkt koncentration av spontanbebyggelse kommer den
traﬁkökning på allmänna vägar som bebyggelsen medför i allmänhet inte att medföra påtagligt ökade traﬁkproblem. Vägkapaciteten är regelmässigt tillräcklig, däremot kan traﬁksäkerheten vara bristfällig – men i så fall redan idag.
Spontanbebyggelsen medför ökad biltraﬁk och andelen som väljer kollektivt färdmedel bedöms i genomsnitt bli lägre än för utbyggnadsområdena. Å andra sidan
kommer en ökad bebyggelse i glesbygd att ge bättre underlag för kollektivtraﬁken.
Hälsa och säkerhet – övrigt

Vid bygglovprövningen görs kontroll av dels att radonrisken är acceptabel, dels att
avståndet till kraftledning är tillräckligt.
Naturresurser

I allmänhet innebär utbyggnad av enstaka småhus inte att naturresurser tas i anspråk mer än marginellt t ex av jordbruksmark.
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KUMULATIVA EFFEKTER
Natur och friluftsliv

Närrekreation invid tätort

De sammantagna effekterna av planerade utbyggnader ger förändrade förutsättningar för tillgången till bostadsnära natur och tätortsnära friluftsområden i några
samhällen, bl a Älvängen, Nol, Nödinge och Bohus. I ﬂera fall kan effekterna begränsas genom målmedveten anpassning vid detaljplaneringen.
Mindre intrång i riksintresse för naturvård och det rörliga friluftslivet
Göta älv.

Mindre intrång i riksintresse för naturvård och det rörliga friluftslivet Göta älv.
Riksintressena för naturvård och friluftsliv vid Göta älv är redan starkt trängda av
barriäreffekter, buller m m. från beﬁntlig exploatering. De tillkommande exploateringarna är marginella. I några fall kan exploateringar utnyttjas för att istället minska barriäreffekter. Så sker exempelvis vid väg- och järnvägsutbyggnaden.
Mindre intrång i riksintresse för friluftslivet Vättlefjäll.

Riksintresset för friluftsliv Vättlefjäll naggas fysiskt i kanten av de föreslagna projekten. I viss mån påverkas centrala värden, såsom upplevelse av ostördhet vid
vandring på leder. Om verksamheter och bebyggelse anpassas till värdena berörs
dock bara marginella delar.
Sammantaget berörs ett ﬂertal utpekade naturobjekt, bl a. ﬂera värdefulla lövskogar. Tillsammans med tidigare exploateringar i lövskogarna utmed älvdalen är effekterna inte försumbara.

Kulturmiljö
Konsekvenserna är i huvudsak lokala förutom I Skepplanda där riksintressanta kulturhistoriska miljöer påverkas, se vidare kulturavsnittet för Skepplanda.
Hälsa och säkerhet
Traﬁk

De beskrivna konsekvenserna av ökad traﬁk till och från planerade utbyggnadsområden på gator inom tätorterna är lokala. Kumulativa effekter fås dock på E45 och
Norge/Vänerbanan, men dessa har behandlats i tidigare fördjupad översiktsplan
för Göta älvs dalgång samt vid den fortsatta väg- och järnvägsplaneringen. Miljöeffekterna på E45 till följd av traﬁken från de nya bostäder och verksamheter som
redovisas i översiktsplanen bedöms bli små, detta gäller både buller och luftföroreningshalter.
Vatten

Utbyggnad medför alltid hårdgjorda ytor, som i sin tur påverkar den naturliga vattenbalansen. Effekterna är oftast lokala och kan minskas ytterligare genom bra planering av ytor och material. Utbyggnaderna förutsätter kommunalt omhändertagande av vatten och avlopp. Det ﬁnns inga begränsningar i ÖP:n för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eller ekologiskt omhändertagande av dagvatten. Det
bör dock påpekas att ekologisk hantering av dagvatten kan vara ytkrävande, vilket
bör uppmärksammas i den kommande planeringen. Här ﬁnns också viktiga samband med de naturliga ytvatten som är en av förutsättningarna för biologisk mångfald.
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Ett fåtal utbyggnadsområden ligger direkt vid eller i omedelbar närhet till Göta älv
vilket innebär strängare krav på riskbedömning och hantering av dagvatten.

5.5

Radon

Även om det ﬁnns radon i bergrunden behöver det inte innebära hinder för utbyggnad. Det går att bygga på radonmark om man bygger radonsäkert, till exempel med
tät grundläggning. Det kan vidare noteras att utbyggnaderna redovisas inom låg/
normalriskområden.
Allergi

Boverkets rekommenderade skyddsavstånd om 500 m mellan stall och bostad bedöms i de ﬂesta fall som orimligt höga krav och som dessutom inte grundas på
speciﬁka hästförhållanden utan allmänt om djurhållning (svin) och lukt och miljöpåverkan. Socialstyrelsen rekommenderar, med avseende på risken för allergier,
att man bör vara restriktiv mot etablering av nya bostäder närmare än 200 m från
beﬁntliga hästanläggningar. Boverkets riktlinjer omöjliggör i praktiken en normal
tätortsutveckling för mindre orter i agrar miljö. Men även Socialstyrelsens rekommenderade avstånd kan vara onödigt stort.
I översiktsplanen anges kommunens rekommendationer för skyddsavstånd mellan
djurhållning av alla slag och bostäder, som i princip följer den utveckling som pågår i andra kommuner och län avseende skyddsavstånd, enligt kommunfullmäktiges beslut 2006-02-27.
De lokala förhållandena bör alltid utgöra grund för bedömning av avstånd tillsammans med ovan föreslagna riktlinjer. De platsspeciﬁka förutsättningarna som t ex.
vindriktning, vegetation topograﬁ och hästgårdarnas utveckling är av stor vikt i bedömningen. Det handlar dels om att skydda boende från hästallergen, men också att
skydda hästgårdar och hästanläggningarnas intressen.
Naturresurser
De naturresurser som behandlas här är främst sådana som kan bedömas som miljöoch bevarandeintressen enligt miljöbalken, se nedan.
· 3 kap
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, t ex.
brukningsvärd jord- och skogsbruksmark, ekologiskt särskilt känsliga områden.
· 4 kap
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden för vissa
områden, t ex olika riksintressen.
· 7 kap
Skydd av naturområden, t ex biotopskydd, strandskydd, Natura 2000.
· 8 kap
Särskilda bestämmelser för skydd av vissa djur- och växter.
Skogs- och jordbruksmark är av betydelse för näringen enligt översiktsplanen och
skall därmed skyddas så långt möjligt mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rationellt skogsbruk. Brukningsvärd jordbruksmark får i princip endast bebyggas om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om dessa inte kan
uppnås på andra sätt. (3 kap 4 § MB). Inom utbyggnadsområdena förekommer ingen jordbruksmark av betydelse med undantag för område A9 vid Grönåns dalgång i
norra Älvängen.
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Dammar med förekomst av större vattensalamander. Arten är upptagen i EU:s artoch habitatdirektiv, vilket innebär att den inte får skadas eller dödas, att dess livsmiljöer skall skyddas och att särskilda bevarandeområden skall utses för arten.
(8 kap MB). Den kan förekomma inom eller i anslutning till utbyggnadsområdena,
inventering bör ske före vidare planering.
Ädellövskogar inom översiktsplaneområdet utgör ekologiskt särskilt känsliga områden. Dessa skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. (3 kap 3 § MB) Gäller ﬂera av utbyggnadsområdena.
Områden med särskilt höga värden för natur- och kulturvård och friluftsliv. Dessa
områden kan eventuellt omfattas av 3 kap 6 MB och bör då så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Enligt denna paragraf skall behovet av grönområden i tätorter eller dess närhet särskilt beaktas. Gäller ﬂera av utbyggnadsområdena.
Biotopskyddade landskapselement i de öppna odlingslandskapen, såsom stenmurar,
dammar, öppna diken, vattendrag och åkerholmar (7 kap 11 § MB). Kan förekomma inom eller i anslutning till utbyggnadsområdena, inventering bör ske före vidare
planering.
Strandskydd. Inom ett strandskyddsområde får i princip inga etableringar eller åtgärder vidtas som försvårar för allmänheten att beträda ett område eller väsentligt
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter (7 kap 13-17 §§ MB) Vid den fortsatta planeringen förutsätts av skilda skäl gränsen för strandskyddet vid vissa utbyggnadsområden enligt ovan kunna omregleras i samråd med länsstyrelsen och med
beaktande av de aktuella omständigheterna.
Det ﬁnns ett stort antal fornlämningar inom planområdet. Det är förbjudet att skada
en fast fornlämning. Alla former av fysisk påverkan, grävning, övertäckning, ändring eller liknande, kräver tillstånd. (2 kap 6 § kulturminneslagen, KML) Gäller
ﬂera av utbyggnadsområdena.
Områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energidistribution ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. (3 kap 8§ MB) Elledningar förekommer inom
ﬂera av utbyggnadsområdena som anpassas härefter. Alternativt kabelläggs ledningarna.
Regionalt intresse för uttag av berg och täktverksamhet. Höjdens bergkross har tillstånd för sin verksamhet i ytterligare 20 år. Den ska i princip inte påverkas av en
utbyggnad som får anpassas till täktverksamheten.
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5.6 HÅLLBAR UTVECKLING

BEDÖMNING AV RELEVANTA MILJÖKVALITETSMÅL
1
Planens påverkan på klimatet beror, i och med att fjärrvärme utnyttjas
Begränsad
för uppvärmning av planerad bostadsbebyggelse, i huvudsak på traﬁklimatpåken. Samma bedömning som för luftmiljön kan göras, se nedan.
verkan

2
Frisk luft

Beror främst på utsläppen från traﬁken. Om planen i sig medför ett
totalt sett ökat utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser är svårt
att säga. Å ena sidan innebär utbyggnaden av nya områden ett totalt
sett ökat resande. Å andra sidan kan andelen biltraﬁk förväntas minska
med utbyggd pendeltågstraﬁk på Norge/Vänerbanan. Planerade områden kan också medföra mer eller mindre goda förutsättningar för bilfritt boende. Beroende på exploateringsgrad, utbyggd lokal service,
närhet till rekreation, men främst på kollektivtraﬁkens kvalitet, kan det
totala traﬁktillskottet komma att reduceras.

6
Säker
strålmiljö

Vid planeringen tas hänsyn till beﬁntliga kraftledningar, dels genom
lämplig placering av husen, dels genom ledningsåtgärder, i första hand
markförläggning.
Tre utbyggnadsområden är inom riksintresset för Göta älv och ytterligare två områden gränsar till Göta älvs riksintresse. Utbyggnaderna
bedöms emellertid inte påverka natur eller friluftsvärden mer än marginellt. Flera av utbyggnadsområdena är belägna i närheten av vattendrag med höga naturvärden, vissa med riksintressen. Utbyggnaderna
innebär inga fysiska intrång men dagvatten av dålig kvalitet kan förorena dessa vattendrag. Om kommunen har som ambition att omhänderta dagvatten på lämpligt sätt bedöms miljömålet kunna uppfyllas.
Utbyggnadsområdena i ÖP:n berör inga större våtmarksområden. Vissa lokala, mindre våtmarker kan omfattas av utbyggnadsplanerna och
måste hanteras i kommande planarbete. Lämpligt omhändertagande av
dagvatten är också viktigt för att behålla den naturliga vattenbalansen i
marken, se punkt 8.
Flera områden med värdefull ädellövskog kommer att exploateras.

8.
Levande
sjöar och
vattendrag

11.
Myllrande
våtmarker

12
Levande
skogar
13
Ett rikt
odlingslandskap
15
God
Bebyggd
miljö
16
Ett rikt
växt- och
djurliv
Förklaring till
miljömålssymbolerna:

Flera områden med värdefullt odlingslandskap kommer att påverkas
marginellt av exploatering. Effekterna blir allvarliga om brukandet av
närliggande områden upphör. Detaljplanering av områden kan dock
tvärtom tillskapa värden i ﬂera av områdena.
Föreslagna utbyggnadsområden för bostäder medför genomgående
god miljö vad avser olika störningar som buller och luftföroreningar.
I ﬂertalet fall kommer natur- och friluftsområden att ligga inom nära
håll. Den utbyggda pendeltågstraﬁken ger goda basförutsättningar för
försörjningen med kollektivtraﬁk.
Ett ﬂertal värdefulla och artrika naturområden berörs av utbyggnadsplanerna.

Stödjer miljömålen
Stor relevans
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Varken stödjer eller
förhindrar miljömålen.

Stödjer inte
miljömålen

Måttlig relevans

Liten relevans
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SAMMANSTÄLLNING AV KONSEKVENSER AVSEENDE HÅLLBAR
UTVECKLING FÖR FÖRESLAGNA EXPANSIONSOMRÅDEN.
Metod och avgränsning
Samtliga områden har bedömts med avseende på ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna begränsar sig till att omfatta
de direkta exploateringskostnaderna. Någon omfattande samhällsekonomisk totalanalys har ej utförts.
De ekonomiska konsekvenserna redovisas enligt följande nivåer:
L (låg), M (mellan), H (hög), MH (mycket hög), MMH (mycket mycket hög).
Bedömningen av ekologiska och sociala konsekvenser har gjorts i samband med
miljökonsekvensbeskrivningen av GF Konsult. Den ekonomiska bedömningen har
gjorts i samarbete mellan tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen.

BOHUS
B3. VINNINGSBO - JENNYLUND - KÄLLTORP
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Lövskogar och hagmarker tas i anspråk.
Friluftsliv. Viss inskränkning i nuvarande närströvnatur.
Sociala konsekvenser

Positivt. Närheten till Vättlefjäll ger mycket goda förutsättningar för skapandet av
bra boendemiljöer, nära till natur med bra rekreationsmöjligheter. Utbyggnaden gör
endast små intrång på riksintresset Vättlefjäll. Områdena ligger i direkt anslutning
till beﬁntlig tätortsbebyggelse med god tillgång till service och allmänna kommunikationer.
Negativt. Viss mark som idag används som rekreationsområden tas i anspråk. (Alternativ ﬁnns i form av mycket orörd natur i omgivningarna).
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: H
Kommunens huvudvattenledning mellan Bohus och Nödinge går över Vinningsbo
dalar. Höjdläget gör att nuvarande vattentryck inte räcker till utan måste höjas. Från
Jennylund kan, om en ny högreservoar byggs, vatten dras därifrån.
Avloppet från vissa delar kan anslutas i Källarliden. Från övriga delar är det möjligt
att ansluta i Stora Viken eller eventuellt med ett borrhål till GRYAABs tunnel. Del i
högreservoar. Genomfartsväg är medräknad i kostnadsbedömningen.
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B5. LAHALLSÅSEN
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Värdefull lövskog exploateras.
Friluftsliv. Viktigt närnaturområde exploateras.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö med
avseende på rekreation och närhet till naturen, delvis med utsikt över Göta älv. Utbyggnadsområdet ligger i direkt anslutning till beﬁntlig tätort som ger möjlighet till
ﬂera direkta kopplingar. Här ﬁnns också service och allmänna kommunikationer.
Negativt. Tar i anspråk ett område med bokskog av högt rekreationsvärde.
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: H
Avlopp från norra delområdet kan troligen inte kopplas mot beﬁntligt VA vid Lillbacka. Nya ledningar bör gå i Backavägen mot gamla OK.
Det är svårt att uppskatta kostnader för det interna nätet, eftersom del av området ligger på berg och del av området i dalgång. Om byggnation endast sker på
bergspartiet blir kostnaden per lägenhet högre. Bedömningen innefattar matarväg
fram till området samt genomfartsväg.
A 2. HÖJDEN
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Värdefull lövskog och slåtteräng kan beröras.
Friluftsliv. Väl frekventerat marginalområde i riksintresset exploateras.
Sociala konsekvenser

--

Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: H
Vatten ﬁnns i anslutning till området. Avloppet dras till tunneln vid Stora Viken.

NOL
B7. ÖSTRA NOL /Nolbergen)
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Område med höga naturvärden tas marginellt i anspråk.
Friluftsliv. Liten påverkan på närnaturområde.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö med
avseende på rekreation och närhet till naturen. En exploatering här tar i anspråk
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mark som inte är av större värde för rekreation, naturvård e d. Utbyggnadsområdet ligger i direkt anslutning till beﬁntlig tätort som ger möjlighet till ﬂera direkta
kopplingar. Här ﬁnns också service och allmänna kommunikationer.
Negativt. -Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: H
Avlopp och vatten ansluts mot Gallåsvägen. Översvämningsrisk vid Nolbäcken,
dammar måste ﬁnnas. Inklusive väg fram till området, från Norra Kilandavägen
och genomfartsväg.
B8. LUNNAVÄGEN/BRYGGARBACKEN
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Risk för vissa slitageeffekter på intilliggande värdefull brant och ravin.
Friluftsliv. Risk för försämrad tillgång till närnatur från Nol. God tillgång till friluftsområden för inﬂyttande.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö, nära
till natur med bra rekreationsmöjligheter. Utbyggnadsområdet ligger i direkt anslutning till beﬁntlig tätort som ger möjlighet till ﬂera direkta kopplingar. Här ﬁnns
också service och allmänna kommunikationer.
Negativt. En exploatering här tar i anspråk mark som idag nyttjas för närrekreation.
Här ﬁnns värdefulla natur- och rekreationsområden som kan ta skada av ett mer intensivt nyttjande.
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: H
Avlopp kan anslutas både mot Alafors och mot Nol. Eventuellt behöver beﬁntligt
nät då förstärkas. Tryckstegring för vatten kommer att krävas. Väg fram till området och genomfartsväg utgör större gatuexploateringskostnader.

ALAFORS
B8. LUNNAVÄGEN-BRYGGAREBACKEN:
Se under Nol.
B9. RISHEDSOMRÅDET
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Värdefull lövskog berörs.
Friluftsliv. Mycket värdefullt närnatur- och friluftsområde naggas i kanten och kan
påverkas i karaktären.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö, nära
till natur och Hälltorpssjön med mycket bra rekreationsmöjligheter, här ﬁnns badplats, fotbollsplaner m m.
Negativt. Den södra delen gör intrång i skogsområde av stor betydelse för friluftslivet, omgivningarna erbjuder alternativ för rekreation. Kan komma att påverka upp130
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Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: M
Vid en utbyggnad av området är det nödvändigt att sanera beﬁntligt avlopp i Rished, som är ett äldre nät utan dagvattensystem. Nytt avlopp kan anslutas via Brobacken och Sjövallavägen. Tryckstegring för vatten krävs. Rishedsvägen har idag
låg standard avseende linjeföring och för smal sektion. Utbyggnad medför troligen
behov av förbättrad standard vilket även kan ge vissa intrång i beﬁntliga fastigheter.
A4 OSBACKEN
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Liten effekt.
Friluftsliv. Liten golfövningsbana måste ﬂytta.
Sociala konsekvenser

--

Ekonomiska konsekvenser
--

ÄLVÄNGEN
B12 KRONOGÅRDEN
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Vardagsnatur tas i anspråk, samt ett värdefullt lövskogsområde.
Friluftsliv. En stor del av den tillgängliga närnaturen för samhället och för skolorna
exploateras. Förbindelse till andra strövområden kan försvagas.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö, nära
till natur med bra rekreationsmöjligheter. Utbyggnadsområdet ligger i direkt anslutning till beﬁntlig tätort som ger möjlighet till ﬂera direkta kopplingar. Här ﬁnns
också service och allmänna kommunikationer.
Negativt. Utbyggnadsområdet gör intrång i ett skogsområde med högt värde för
närrekreation som används dagligen av skolor och förskolor och av boende i
Älvängen.
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: M
VA-anslutning kan göras till Gustav Larssons väg för den södra delen. Vissa delar i
NV kan kopplas mot Starrkärrsvägen/Högvägen. I beräkningen ingår även väg utmed området/-genomfartsväg, från Starrkärrsvägen och västerut.
B15. TORPVÄGEN (Jutakärr)
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Vardagsnatur tas i anspråk, samt ett värdefullt lövskogsområde.
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Friluftsliv. En stor del av den tillgängliga närnaturen för samhället och för skolan
exploateras. Förbindelse till andra strövområden kan försvagas.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö, nära
till natur med bra rekreationsmöjligheter. Utbyggnadsområdet ligger i direkt anslutning till beﬁntlig tätort som ger möjlighet till ﬂera direkta kopplingar. Här ﬁnns
också service och allmänna kommunikationer.
Negativt. En exploatering här försämrar möjligheterna till närrekreation för boende
i närheten.
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: M
Huvudvattenledningen från Valås högreservoar går längs Torpvägen. Avlopp kan
kopplas mot beﬁntligt nät i Maden. Genomfartsväg behövs också från Kronogårdsområdet till området vid Vikadamm.
A5. HÄLJERED
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Liten effekt.
Friluftsliv. Liten effekt.
Sociala konsekvenser

--

Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: M
Området saknar avloppsanslutning och detta måste därför pumpas till Alafors. Vattenledningar ﬁnns. Om ledningen byggs Älvängen-Ledet kan anslutning ske till
denna.
A9. ÄLVÄNGEN NORRA, sydväst sågen
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Marginell effekt på rastlokal för fåglar
Friluftsliv. Viss försämring av upplevelsen av landskapet.
Sociala konsekvenser

--

Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: L
Vattenanslutningsmöjlighet ﬁnns utmed E45. Avloppet måste pumpas via Skepplandaledningen eller direkt till reningsverket.
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B17. NORR OM ARNES VÄG
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Visst ökat slitage i värdefull lövskog.
Friluftsliv. Viss försämring av upplevelsen av kulturmiljö.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö inom
riksintressant kulturmiljö, nära till natur med bra rekreationsmöjligheter.
Negativt. Upplevelsen av Skepplanda kyrkby kan påverkas negativt.
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: M
Pumpstation för avlopp krävs. Vattenanslutningsmöjlighet ﬁnns. Anslutningsväg
behövs fram till området från Hålandavägen.
B18. VADBACKA ÖVRE
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Vardagsnatur tas i anspråk.
Friluftsliv. Marginell effekt på beﬁntliga närnaturvärden. God tillgång till närnatur
för inﬂyttade.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö inom
riksintressant kulturmiljö, nära till natur med bra rekreationsmöjligheter.
Negativt. Upplevelsen av Skepplanda kyrkby kan påverkas något.
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: H
Avloppanslutning kan ske mot Åkersliden, och vatten anslutas från Skepplanda. En
högreservoar med tryckstegring behövs, liksom en anslutningsväg fram till området
från Alingsåsvägen.
A6. SKEPPLANDA INDUSTRIOMRÅDE OCH A10. VADBACKA
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Värdefullt odlingslandskap berörs.
Friluftsliv. Försämrad upplevelse av landskapsbild och kulturmiljö.
Sociala konsekvenser

--

Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: L
VA-ledningar ﬁnns i anslutning till området.

Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24

133

5.6

ALVHEM
B19. GLÄNTEVIOMRÅDET
Ekologiska konsekvenser

Naturvård. Vardagsnatur tas i anspråk.
Friluftsliv. Något försvagad grön kontakt med viktigt rekreationsområde från
nuvarande bebyggelse. Mycket god kontakt för inﬂyttade.
Sociala konsekvenser

Positivt. Platsen har goda förutsättningar för skapandet av en bra boendemiljö, nära
till natur med bra rekreationsmöjligheter.
Negativt. Ett område med ﬂera kulturmiljöer berörs av planeringen, men vid varsam utbyggnad antas att dessa inte påverkas.
Ekonomiska konsekvenser

Ungefärligt kostnadsläge för exploatering: H
Kostnaderna för exploatering i detta område blir mycket höga på grund av att det
är relativt få bostäder på en stor yta som ska bära kostnader för ledningsdragning,
tryckstegring och vattenreservoar. Förutom detta måste åtgärder genomföras på avloppsnätet mot Älvängen för att ytterligare exploatering i området ska vara möjlig.
A7. SÖDRA ALVHEM
Ekologiska konsekvenser

Naturvård: Liten effekt
Friluftsliv: Liten effekt
Sociala konsekvenser

--

Ekonomiska konsekvenser

--
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6. BEHOV AV FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH
UTREDNINGAR

6

Under arbetet med översiktsplanen har områden utpekats där fördjupningar av
översiktsplanen bör upprättas för att kunna analysera respektive orts förutsättningar
ur ett helhetsperspektiv. Vissa områden har också pekats ut som utredningsområden, dessa områden tror kommunen kan komma att visa sig lämpliga som expansionsområden, men det behövs ytterligare utredning innan de kan läggas ut som
expansionsområden.
Här listas de områden där utredningsbehov utkristalliserats:
• U1. Nödinge, området i anslutning till Hållsdammasbäcken mellan Granåsvägen
och Bräckans väg. (1)
• U2. Alafors (området i anslutning till Hälltorpssjön, Sjövallavägen-Rishedsvägen), behov av fördjupad översiktsplan. (1)
• U3. Dalgången mellan Skepplanda och Älvängen (Skönningared-Fors). (1)
• U4. Höjdpartiet mellan Nödinge-Nol-Alafors. (1)
• Även området Bohus-Nödinge (området mellan Höjden-Jakobsdal-Backa) kan
behöva studeras vidare. (2)
Föreslagen prioriteringsordning: 1 = kort sikt, 2 = längre sikt

Det bör noteras att det under översiktsplanens tidshorisont kan bli aktuellt med både omprioriteringar och nya utredningsområden och fördjupningar av ÖP.
Fördjupad översiktsplan eller strukturstudie, eventuellt ortsanalys, bör även göras
för följande byar/orter på landsbygden:

• Hålanda, Starrkärr, Kilanda samt Ryd

Områdesbestämmelser för områden med natur- och kulturhistoriskt värdefulla
miljöer bör upprättas för följande områden:

• Kilanda, Livered, Starrkärr och Skepplanda.

Övrigt:
• Ta fram en utredning som översiktligt redovisar buller- och vibrationssituationen i
kommunen.
• Ta fram en handlingsplan för fortsatt skredförebyggande arbete för bebyggda områden.
• Ta fram en handlingsplan beträffande tillgänglighet till älvstranden utmed Göta älv.
• Ta fram en grönstrukturplan som redovisar viktiga grönstrukturer att utveckla och bevara i
framtida planering.
• Utreda vindkraftsförutsättningarna vidare genom fortsatt arbete med fördjupade studier
och även ur ett mellankommunalt perspektiv.
• Inventering av samtliga tätorter och redovisa vilka områden som är lämpliga att förtäta/bebygga och vilka områden som ska bevaras som öppna grönytor/parkområden för de boende
och verksamma i tätorten.
• Ta fram en behovsutredning bör på sikt angående behovet av idrottsområden i kommunen
samt traﬁkförsörjningen till dessa.
• Området kring Grönnäs/Kattleberg/Alvhem bör utredas vidare för bostadsändamål och
eventuellt även för verksamhet när vägfrågan och traﬁkplatsernas slutliga placering deﬁnitivt klarlagts och inför kommande revidering/aktualisering av översiktsplanen.
• Möjligheterna till stugbyar för fritid/turism kan eventuellt bli aktuell i Kollanda, efter avslutad grustäktsverksamhet. Förutsättningarna för sådan eventuell markanvändning får utredas vid förfrågan.
• Utredning om och lokalisering av campingplats liksom behov småbåtshamn skall ske efter
separat beslut vid direkt förfrågan från intressent.

(Nya områden för fritidshus föreslås inte i översiktsplanen.)
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7.1 MÅL OCH POLICYDOKUMENT MED BETYDELSE FÖR
ALE KOMMUNS FYSISKA PLANERING
• Miljömålen i Västra Götalands län
• Vision Västra Götaland – Det goda livet
• Göteborgsregionen - Så ska vi ha´t
• Miljöprogram för Ale kommun 2005-2006
• Energiplan för Ale kommun, fem respektive tioåriga mål
• Närsaltsstrategi för Ale kommun, 1993-02-25
• Vattenöversikt
• Naturvårdsprogram
• Mångfald och jämställdhet
• Folkhälsoplan för Ale kommun 2003-2006
• Traﬁkplan
• K2020, Framtidens kollektivtraﬁk i Göteborgsregionen
• Avfallsplan
• VA-strategi
• Renhållningsordning för Ale kommun
• IT-infrastrukturplan, bredbandsutbyggnad, Per Wikström
• Handikapplan
• Äldreomsorgsplan
• Säkerhetspolicy för nämnder och bolag
• Handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor
• Program för kulturminnesvård - Ale kommun, 1986
Arbete pågår dessutom med att ta fram:
• Handlingsplan för förorenade områden
i Ale kommun 2007 - 2008
• Naturvårdsprogram
• Kulturarvsprogram
• Riktlinjer för bebyggelse
utanför planlagt område

Aktuell information ﬁnns
kommunens hemsida

www.ale.se
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7.2 HISTORIA

7.2

Tillbakablick
Göta älv och dess älvdal har spelat en viktig roll i Sveriges historia under lång tid.
Fynd av skepp från vikingatid i Äskekärr är ett tydligt bevis på detta. Älven utgjorde riksgräns fram till 1658 då Sverige genom freden med Danmark/Norge i Roskilde bland annat erövrade Bohuslän och Göta älv blev svenskägd.
Redan på 1100-talet började Lödöse anläggas för att under 1200-talet utvecklas på
initiativ av Birger Jarl och Magnus Ladulås. Lödöse var Sveriges viktigaste hamn
mot väster under många hundra år men konkurrerades ut av först Nya Lödöse vid
Säveåns mynning och senare 1621 av nyanlagda Göteborg.
Under den tid som Göta älv utgjorde gräns mellan Danmark/Norge och Sverige
kom befolkningen i älvdalen att utsättas för många krigshärjningar och strider eftersom herraväldet över älven gav rikedomar i form av tullar och skatter på de varor som importerades och exporterades från Sverige via Lödöse. Älven var den naturliga handels- och samfärdselleden med livlig sjöfart.
Från att mest ha handlat om sjöfart och båtbyggeri vid ett ﬂertal varv längs älven
började under 1800-talets mitt och 1900-talets början en industrialisering av älvstranden och dess närområden. Industriutbyggnaden påskyndades troligen av att
järnvägsutbyggnaden i Sverige tog fart i mitten av 1800-talet och år 1879 invigdes
Bergslagsbanan mellan Göteborg och Falun med passage genom Göta älvdalen.
Industrier som Surte Glasbruk, kemisk industri i Bohus som vi idag känner som
Eka Chemicals, Syntes, Tudor, smörjoljefabriken i Nol, spinneriet i Alafors och
Carlmarks repslageri i Älvängen etablerades. Även kommunikationerna på landsväg började utvecklas under slutet av 1800-talet och den första landsvägen i älvdalen började byggas ut i älvdalen. Se även den historiska beskrivningen i fördjupningen av översiktsplanen för Göta älvs dalgång.
Den senaste ombyggnaden av E45 skedde under slutet på 1960-talet och början på
1970-talet.
>> Utbyggnaden av tätorterna från 1960-talet och framåt ﬁnns beskriven
under respektive samhälle/ort, se kapitel 4.

Utsnitt ur häradskarta
från 1887 kring nuvarande Älvängen.

Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24

137

7.3

7.3 BEFOLKNINGS- OCH BOSTADSSTRUKTUR
Allmänt
Tätortsutvecklingen i Ale följer historiskt sett tre huvudlinjer; älven, järnvägen och
vägen i älvdalen. Infrastrukturens utbyggnad har historiskt varit en katalysator för
bebyggelseutvecklingen och intresset att bosätta sig i Ale.
Karakteristiskt för Ale kommun är att befolkning, service och näringsliv är fördelade på ﬂera samhällen, d v s en decentraliserad och ﬂerkärnig bebyggelsestruktur.
Det inbördes avståndet mellan dessa är inte större än att det medger närpendling
och kommuninvånarna har stora möjligheter att välja arbetsplatser och attraktiva
bostäder inom kommunen. Möjligheterna till pendling med rimlig restid medger
också arbete inom hela Göteborgsregionen inklusive norrut mot Trollhättan. I regionen ﬁnns 20 000 företag och logistiken fungerar väl eftersom det är nära både till
Landvetter, Säve och Trollhättans ﬂygplatser och till nordens största hamn i Göteborg. Detta innebär också fördelar för längre arbetspendling och för in- och utrikes
turisttraﬁk.
Samtliga samhällen förutom Skepplanda ligger utmed NorgeVänerbanan, E45 och
Göta älv. Topograﬁn och de geotekniska förutsättningarna i älvdalen utgör tillsammans med älven, vägen och järnvägen avgränsande faktorer för bebyggelseutvecklingen. Utbyggnaden av vägen och järnvägen är en positiv faktor för Ale kommuns
utveckling.
Gemensamt för alla orter är bra kollektivtraﬁk, närhet till ﬁn natur, vildmark, möjligheter till fritidsaktiviteter såsom bad, ﬁske, vandring, ridning, golf mm.
Det är en viktig uppgift för kommunen att skapa förutsättningar för attraktiva bostäder och arbetsplatser inom planperioden då kommunen är beroende av att det
sker en tillväxt av befolkningen för en positiv framtida utveckling. I samband med
om- och utbyggnad av vägen och järnvägen kommer troligen en större efterfrågan
på bostäder att ske och även arbete i Ale då kommunikationerna ytterligare förbättras. Denna tendens ﬁnns redan idag och kommer med all säkerhet att bli tydligare
när projektet startar år 2007.
Lokaliseringen av ny bebyggelse bör ske så att beﬁntlig infrastruktur kan utnyttjas
såsom vägar, vatten, avlopp mm samt att god tillgång till kollektiva transportsätt
kan uppnås.
Befolkningsutvecklingen
Befolkningsutvecklingen i Ale har sedan 1999 varit positiv, med en ökning på ca
150-250 personer per år. Procentuellt har Ale därmed legat precis på den genomsnittliga befolkningsutvecklingen för Göteborgsregionen som helhet d v s 0,8 % år
2000-2005, men under det senaste året har ökningen varit något mer än 1%.
Folkmängden uppgick den 31/12 2004 till 26 288 personer, att jämföra med 20 558
personer då Ale kommun bildades år 1974. Befolkningen uppgick den 31/12 2005
till 26 405 personer vilket innebär att den positiva befolkningstrenden håller i sig
för Ale kommun.
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Delområdenas utveckling
Efterfrågan på bostäder är och har varit störst i kommunens södra halva, där pendlingsavståndet till Göteborg är som mest konkurrenskraftigt. Det är också dessa orter som har haft den kraftigaste befolkningstillväxten.
Delområde

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

+/-

Surte

2740

2766

2794

2786

2817

2790

2837

97

Bohus

2669

2878

2756

2829

2898

2954

2976

307

Nödinge

4111

4025

4210

4403

4391

4404

4468

357

Nol

3087

3514

3434

3436

3466

3498

3462

375

Alafors

2341

2693

2671

2646

2692

1933

1914

*

Starrkärr

676

729

759

765

781

1583

1596

*

Älvängen

3799

3912

3931

4037

4006

4232

4283

484

Skepplanda

2927

3125

3056

3078

3080

3161

3144

217

Hålanda

782

870

887

901

904

892

880

98

Alvhem

863

877

881

914

924

797

808

-55

Totalt

24 071

25 377

25 421

25 835

25 993

26 288

26 405

* Anm. 2005 gjordes en justering av gränsen mellan delområdena Starrkärr/Kilanda och Alafors varför en historisk jämförelse av befolkningsutvecklingen mellan
dessa delområden försvåras.
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Bostadsbeståndet
Enligt uppgifter från SCB har bostadsbeståndet (antal nybyggda lgh i småhus och
ﬂerbostadshus) varierat under åren:
Från 1931 till 1960 redovisas en jämn byggnadstakt av småhus med i genomsnitt
44 lgh/år. Därefter skedde en markant ökning av byggnationen.
1966 färdigställdes 391 bostadslägenheter (Nödinge, Starrkärr och Skepplanda
kommuner) och mellan åren 1969-74 färdigställdes mellan 378 till 491 bostäder/år.
Från 1975 och t o m 2004 varierade nybyggnationen mellan 40 till 200 lägenheter
med en tillfällig ökning under åren 1989 och 1991-92 med 312, respektive 273 och
437 lägenheter. Byggnationen har efter år 2000 i genomsnitt varit 86 lgh/år. (Under
senare delen av 90-talet är statistiken inte helt tillförlitlig.)
Uppgifter från skriften ”Ale kommun- 20 år”: Under åren 1974-1994 byggdes i
Ale kommun 2414 bostäder i samlade bostadsområden. Till denna siffra ska läggas
ett stort antal separata enfamiljshus på landsbygden och i tätorterna. Fördelningen
mellan orterna var:
- Surte 243 lgh
- Bohus 239 lgh
- Nödinge 518 lgh
- Nol 494 lgh
- Alafors 259 lgh
- Älvängen 349 lgh
- Skepplanda 207 lgh
- Alvhem 12 lgh
- landsbygden 93 lgh
Detta innebär i genomsnitt ca 120 lgh/år i samlade bostadsområden. Under dessa
20 år ökade kommunens invånare med ca 3200 personer. För ﬂerbostadshusen har
utvecklingen i stort sett följt nybyggnationen för småhus men byggnationen av ﬂerbostadshus har minskat fr o m 1993 vilket delvis berott på förändrade lånemöjligheter/subventioner.
Befolkningsökning per lägenhet
Från 2000-01-01 till 2004-12-31 har antalet invånare i kommunen ökat med 959
personer (25 329 till 26 288 invånare), alltså en ökning av ca 200 personer/år. Inom
samma tid byggdes 430 lgh/5 år=86 lgh/år (småhus och ﬂerbostadshus). Detta innebär i genomsnitt en ökning med ca 2,23 inv./lgh på en 5-årsperiod. På senare år har
byggnationen utanför planlagt område utgjort ca 25 % av nybyggnationen.
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Idag ﬁnns ca 500 lägenheter inom fastställda eller pågående detaljplaner och ca 900
lägenheter inom planprogramområden som inte tagits i anspråk.
I kommunen fanns vid årsskiftet 2004-12-31

Småhus
hyresrätt
bostadsrätt
äganderätt/övriga

totalt 6923 lgh (De ﬂesta 3 r o k eller större)
884 lgh
187 lgh
5852 lgh

Flerbostadshus
hyresrätt
bostadsrätt
äganderätt/övriga
Totalt 10969 lgh

totalt 4046 lgh (De ﬂesta 2 r o k eller större)
2633 lgh
1324 lgh
89 lgh

Småhus; ägarkategori

Offentliga ägare; staten, landsting, kommun
Allmännyttan, (Alebyggen)
Kooperativa företag bostadsrätt m ﬂ
Övriga enskilda ägare
Flerbostadshus; ägarkategori

Offentliga ägare; staten, landsting, kommun
Allmännyttan, (Alebyggen)
Kooperativa företag bostadsrätt m ﬂ
Övriga enskilda ägare

8 lgh
279 lgh
192 lgh
6444 lgh
8 lgh
1846 lgh
1594 lgh
598 lgh

Möjligt bostadsbyggande under Öp-perioden
De i översiktsplanen föreslagna expansionsområdena för bostäder kan innehålla ca
1600-2300 lägenheter, se vidare delområdesvis beskrivning av föreslagna områden.
Det bör tilläggas att ﬂertalet av de föreslagna bostadsområdena har mer eller mindre beﬁntlig bebyggelse, kuperad terräng och även skyddsvärda områden, vilket
kan medföra mindre antal lägenheter.
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Tillsammans med byggnation på landsbygden, utifrån nuvarande efterfrågan, ca
20-25 lägenheter/år (300 - 500 lgh) ger det ca 1600 - 2300 lägenheter. Därutöver
tillkommer ca 500 lägenheter inom pågående och gällande detaljplaner, 900 lägenheter inom planprogramområden (2500 - 3400) samt ett antal ytterligare genom
förtätningar i samhällena.
Uppskattat antal bostäder inom planperioden

Föreslagna områden kan innehålla
Byggnation på landsbygden
Inom planprogramområden

ca 1300-1800 lägenheter
ca 300 - 500 lägenheter
ca
900 lägenheter

Genom framförda önskemål om planläggning för bostadsändamål har beslut tagits
om planprogram för en del av de i samrådsskedet föreslagna utbyggnadsområdena.
Tillsammans med de förändringar som gjorts beträffande markanvändningen
innebär det en minskning av föreslagna utbyggnadsområden för bostäder, men
medger ändå en möjlig utbyggnadstakt på ca 140 lägenheter/år exklusive pågående
planprogramområden, gällande och pågående detaljplaner.
Nya förutsättningar
Nya förutsättningar för infrastrukturen är något som fått stor betydelse för hur man
ser på samhällsplaneringen i Ale fram till 2020. Ale som är en del av den expansiva
Göteborgsregionen upplever starkt hur intresset för både boende och företagsetableringar ökar
Översiktsplanens förutsättningar vad gäller bland annat nivån på behovet av nya
utbyggnadsområden har den vision 2020 som antogs av kommunfullmäktige under
2005 som utgångspunkt och därmed utgått från de målsättningar om befolkningstillväxt som ingick i denna vision. Under arbetet med den nya strategiska plan som
kommer att behandlas av kommunfullmäktige, och gälla från och med 2008, har
visionen utvecklats och nya högre målsättningar för befolkningstillväxten diskuterats. Översiktplanens grundläggande inriktning och förslag förändras inte till följd
av detta men däremot tidsaspekterna för föreslagna nya områden. Antas de nya högre målen för tillväxt kommer utbyggnadsområdena att behöva tas i anspråk i snabbare takt än vad som tidigare beräknats.
Utvecklingstendenser, befolkningsprognos för 2007-2011
Aktuell befolkningsprognos redovisar den beräknade folkmängden under prognosperioden i kommunen totalt samt i delområden och skolområden. Befolkningsprognosen förnyas varje år och utgör ett användbart planeringsinstrument för kommunens verksamheter liksom för många privata aktörer. Prognosen utgår från den s k
startfolkmängden den 31/12 2004 och skrivs fram genom att antalet dödsfall, födslar, in- och utﬂyttning beräknas årligen för varje kön och ettårsklass. Det totala antalet inﬂyttare bestäms av en angiven målfolkmängd som bestäms med hjälp av det
planerade bostadsbyggandet. Bostadsbyggnadsprojekten för åren 2005 - 2011 summeras innehållsmässigt och deras genomförandetid (år för inﬂyttning) bedöms. För
de senare åren i befolkningsprognosen ﬁnns det stora svårigheter att bedöma projektgenomförandet eftersom osäkerhetsfaktorerna inom planering och byggande är
stora så långt fram i tiden.
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Prognos för åren 2006 – 2011, faktiska värden för 2004 och 2005:
2004
26 288

2005
26 405

2006
26 672

2007
27 128

2008
27 449

2009
27 712

2010
27 985

7.3

2011
28 365

I prognosens framskrivning av befolkningsutvecklingen mot 2020 (något mer osäker) indikerar att Ale då skulle kunna ha 31 285 invånare. Detta är i linje med befolkningsmålet i ”vision Ale 2020” som anger drygt 30 000 invånare som ett mål
under översiktsplanens tidshorisont.
Tendensen i Ale går mot ett svagt stigande fruktsamhetstal, som för gällande befolkningsprognos skrevs upp till 2,0 (utjämnat snittvärde). Den viktigaste faktorn
för befolkningsutvecklingen är bostadsbyggandet som ger större delen av överskottet i inﬂyttningen.
Befolkningsutveckling kopplad till bostadsbyggandet
Vid årsskiftet 2006/2007 hade kommunen 26 800 invånare. Här redovisas följande
exempel på vad en befolkningsökning skulle innebära i antal lägenheter:
30 000 inv. ger en ökning med ca 3 700 inv./2,5 per lgh= 1480 lgh/15 år ger 99
lgh/år
- 32 000 inv. ger en ökning med ca 5 700 inv./2,5 per lgh= 2280 lgh/15 år ger 152
lgh/år. (Detta motsvarvar ungefär den byggnation som tillkom mellan 1974-1994.)
- 34 000 inv. ger en ökning med ca 7 700 inv./2,5 per lgh= 3080 lgh/15 år ger 205
lgh/år
Fördelningen av dessa föreslås ske så att samtliga samhällen/orter får ett bebyggelsetillskott men med tyngdpunkt på Nödinge och Älvängen som har etablerade handelscentrum samt väl utbyggd kommunal och kommersiell service.
Ales roll i den regionala bostadsutvecklingen förväntas öka genom tillkomsten av
goda kommunikationsmöjligheter och ökad tillväxt i regionen. Ett större bebyggelsetryck än 200 lgh/år skulle innebära ﬂer utbyggnadsområden (alt. tätare bebyggelse), större kommunala investeringar mm inom planperioden. Inom de närmaste
åren fram till dess väg- och järnväg är utbyggd, 2011-2012, kommer efterfrågan på
bostäder i Ale att visa sig och bättre underlag bör vara framme vid nästa översyn av
översiktsplanen.
Flyttningar
Varje år ﬂyttar ett stort antal människor in och ut ur Ale kommun. De största ﬂyttgrupperna är personer i åldrarna 15-34 år. Ett positivt ﬂyttningsöverskott är viktigt
för att befolkningsutvecklingen ska ligga i linje med målen. Största ﬂyttningsutbytet sker med Göteborg, där Ale brukar får ett stort överskott, de senaste åren har det
varit ca 150 - 200 personer per år under åren 2000 - 2004. Kommuner som Ale brukar ha ett negativt ﬂyttningsöverskott till (d v s ﬂer ﬂyttar till kommunen än ifrån)
är Kungsbacka, Kungälv Stenungsund och i någon mån Lilla Edet, men för dessa
kommuner rör det sig om betydligt obetydligare siffror på 10-20 personers negativt
ﬂyttningsöverskott per år.
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7.4 PENDLING OCH SYSSELSÄTTNING
Pendlingsströmmar
I Ale kommun fanns år 2005 1661 privata företag (alla företag som har F-skatt och
årsbokslut) varav ca 825 var enmansföretag. Dessutom har Ale kommun ca 2000
anställda. I kommunen bor ungefär 20 000 personer som är över 16 år, och ca 19
000 personer över 18 år. Slutledningsvis är alltså pendlingen från Ale kommun omfattande.
Totalt pendlade under 2004 ca 8360 personer till arbete i andra kommuner. Av
dessa har ca 70 % (5800 personer) sin arbetsplats i Göteborgs stad. Övriga större
kommuner dit Aleborna pendlar är exempelvis Kungälv 11 % (955 pers), Mölndal
5 % (411 pers.), Lilla Edet 2 % (189 pers) samt Partille 1,5 % (112 pers.).
I januari 2005 var arbetslösheten i Ale 3,2 %, alltså lägre än i länet (4,2 %) och i
riket (4,4 %). Däremot är ungdomsarbetslösheten i Ale 6,2 % högre än i länet (5,9
%) och riket (6,1 %). Medelinkomsten år 2003 var 214 kkr, alltså något högre i Ale
än i länet (208 kkr.) och i riket (211 kkr.).
Inpendlingen till Ale kommun omfattar enligt SCB 2004 2388 personer som har
sin bostad främst i kringliggande kommuner. Även här sker det största utbytet med
Göteborg 39 % (935 personer). Andra stora inpendlingskommuner är exempelvis
Kungälvs kommun 20 % (492 pers.), Lilla Edets kommun 12 % (259 pers.) samt
Stenungsunds kommun 4 % (101 pers). Den totala befolkningen i Ale över 16 år
uppgick den 31/12 3003 till 20 205 personer. Övriga fördelas relativt jämt i regionen och relaterat till avstånd.
Antal pendlare som bor och arbetar inom kommunen 2003-12-31 är ca 4468 personer.
Utbildningsnivå
Andelen högskoleutbildade är förhållandevis låg i Ale. Den 31 december 2004
hade enbart 23 % en eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffror för länet och
riket är 33 %. Vad gäller gymnasial utbildning ligger Ale dock något högre än länsoch riksnivåerna.
Markbehov för verksamheter
I översiktsplanearbetet har ett viktigt utredningsområde varit att ta fram mark för
lokaler för näringslivsverksamhet. Ett tiotal områden har kunnat pekas ut som
lämpliga expansionsområden (se vidare under respektive delområde). De redovisade områdena utgör ca 74 ha. Se även kapitel 7.6, Näringsliv.
Enligt Strategisk plan 2007-2009 är det verksamhetsmässiga målet att det alltid ska
ﬁnnas markberedskap på 10 ha planlagd verksamhetsmark.
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7.5.1

7.5.1 VÅRD OCH SOCIAL OMSORG
Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård, sjukhusvård och tandvård.
Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs i det egna hemmet
och i särskilda boendeformer - hemsjukvård. Trygghet, kvalitet, god omvårdnad
och delaktighet ska vara kännetecknande för vård och omsorg i Ale kommun.
Inom kommunen ges service, stöd och omvårdnad av många olika slag. Det är
inom äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg samt även
inom kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, ﬂyktingmottagning och invandrarfrågor.
ÄLDREOMSORG

Socialtjänstlagen säger:
”Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.”
I kommunen ﬁnns för närvarande 166 platser i särskilda boenden (trygghets- och
demensboenden), 26 korttidsboendeplatser samt 113 servicehuslägenheter. Aktivitetshus ﬁnns i Bohus, Nödinge, Alafors och Älvängen. Dessa drivs i samarbete med
pensionärerna. Dagverksamhet för dementa ﬁnns i Nol och i Nödinge.
Totalt 373 personer i ordinärt boende får hemvård (hemtjänst). Hemsjukvård ges
till 264 personer i ordinärt boende, d v s personer som bor i egen lägenhet eller eget
hus. Hemsjukvården är ett alternativ till vård på sjukhus och tillgodoser de människor som inte själva kan uppsöka vårdgivande instanser med sjukvård, omvårdnad
och rehabilitering i hemmet. Hemsjukvården har ett nära samarbete med primärvården. Färdtjänst nyttjas av cirka 650 personer i kommunen.
Den som inte kan bo kvar i ordinärt boende trots insatser från hemvården kan söka
plats i kommunens särskilda boenden. Tillgången till plats för äldre i särskilt boende motsvarar för närvarande i stort sett efterfrågan.
Befolkningsutvecklingen med avseende på äldre
Antalet personer 70 år och äldre i Ale kommun kommer under åren 2004 – 2020
att öka med hela 50 %. Det är dock inte de äldre som ökar markant i antalet utan
gruppen 70 – 79 år. De 70 – 79-åringar ökar med hela 72 % i antalet medan antalet
personer som motsvarar äldreomsorgens presumtiva målgrupp, personer över 80 år,
bara ökar med knappt 17 %. Fram till år 2013 kommer antalet personer 80 år och
äldre att ligga tämligen oförändrad. Därefter ökar denna grupp under prognosperioden med i genomsnitt 20 personer per år. Under året 2004 var genomsnittsåldern
för personer som ﬂyttade in på ett särskilt boende 82,4 år (83,8 år i medianvärde). I
hemvården utgör gruppen 80 år och äldre 65 % av brukarna (2005).
Befolkningsprognos för Ale kommun 2004-2020:

Ålder 2004
2007
2010
2014
2017
70-79 1464
1602
1775
2118
2397
80-w 954
920
940
978
1032
Källa: Befolkningsprognos för Ale kommun, SPA april 2005
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2519
1112
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Planering av bostadsbyggandet framöver
För att underlätta äldre personers dagliga liv och tillgodose deras behov av att leva
normalt krävs att ökad vikt läggs vid planeringen av samhället i stort och särskilt
av bostads- och fritidsområden. Målet för kommunens äldreomsorg är att ge äldre
möjlighet att leva ett normalt och självständigt liv. Det innebär att de så långt det är
möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden och där få den vård och omsorg som
de behöver. Det är också vad de ﬂesta äldre själva önskar.
Därför är det viktigt att beakta vid utbyggnaden av det vanliga bostadsbeståndet
och vid renovering av beﬁntliga bostäder, att bostäderna får en bra tillgänglighet
och att de kan anpassas för olika behov.
Framtida behov

Tillgång till plats för äldre i särskilt boende motsvarar för närvarande i stort sett
efterfrågan. Behovet av nya lägenheter i särskilt boende beror förutom på den demograﬁska utvecklingen också på hur mycket stöd hemtjänsten och hemsjukvården
kan ge i den egna bostaden och hur den egna bostaden är utformad. Andra viktiga
faktorer är tillgången till korttidsvård, korttidsboende, dagverksamhet samt förebyggande insatser i kommunen.
Väger man samman ovanstående faktorer och förändringsbehov i beﬁntliga särskilda boenden behövs ett nytt särskilt boende för äldre med ca 40 lägenheter år
2009/2010 samt ytterligare ett äldreboende i samma storlek år 2011/2012.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Socialtjänstlagen säger:
”Socialnämnden har till uppgift att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden
i kommunen samt att medverka i samhällsplaneringen och i samverkan med andra
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.”
Individ- och familjeomsorgen möter ofta människor som beﬁnner sig i svåra situationer. Det kan vara familjer eller personer med behov av alternativ till bostäder
med äganderätt p g a förändrad ekonomisk situation, t ex i samband med separation. Ungdomar i Ale behöver små och billiga lägenheter.
Olika bostadsformer är även viktigt för att undvika segregerade områden. Fungerande tätortscentra skapar naturliga mötesplatser och kan också medverka till en
integrerande miljö.
För att möjliggöra ett fungerande boende även för de personer som har psykosomatiska problem/missbruksproblem arbetar Individ- och familjeomsorgen f n på att
utveckla en boendekedja med ”lågtröskelboende”. Detta skulle innebära att boendestödet i egna lägenheter kommer att utvidgas. Strävan är rehabilitering och överﬂyttning till det vanliga bostadsbeståndet.
Framtida behov

Önskvärt vore också ett ”pensionärshus” för äldre missbrukare, motsvarande Bergsjöhus i Göteborg, kanske i samarbete med Kungälv och/eller Lilla Edet.
HANDIKAPPOMSORGEN
Socialtjänstlagen säger:
”Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens so146
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ciala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre
bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler
och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.”

7.5.1

I Socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) anges kommunens ansvar för bostad med särskild service. Handikappomsorgen ansvarar för personer med funktionshinder. Integration av handikappbostäder
där kommunen planerar framtida bostadsområden är en viktig förutsättning för boendeplaceringen. Oftast behövs bostäder i nära anslutning till tät bebyggelse, service och kommunikationer.
Framtida behov

Inom en 10-års period ﬁnns det behov av minst ett nytt gruppboende för yngre
funktionshindrade och ett antal servicebostäder med gemensam bas- eller kontaktlägenhet.
För äldre funktionshindrade kommer ett gruppboende behövas om inte dessa personer skall integreras i äldreomsorgen.
Kommunens bedömning

Tillgänglighet till kommersiell och kommunal service, livsmedelshandel, kollektivtraﬁk, fritidsaktiviteter och mötesplatser är en viktig aspekt i planeringen. Invånarnas olika behov av sociala kvaliteter som trygghet och säkerhet bör prioriteras. En
blandad bebyggelse med samlokalisering av verksamheter, service, rekreation och
bostäder minskar behovet av onödiga transporter och ökar tillgängligheten för alla
kommuninvånare. Samtidigt befolkas ortsdelarna under större delar av dygnet vilket skapar tryggare miljöer för både kvinnor och män, unga som gamla.
Varierad bebyggelse med ett blandad boende bestående av olika upplåtelseformer
och således även olika prislägen, är viktigt ur ett genusperspektiv men även för att
motverka segregation i kommunen och skapar möjlighet för ett ökat kvarboende.
Vid utbyggnaden av bostadsbeståndet och vid renovering av beﬁntliga bostäder är
det viktigt att bostäderna får en bra tillgänglighet och att de kan anpassas för olika
behov.
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7.5.2 FOLKHÄLSA
Människor som känner delaktighet och har inﬂytande i samhället känner ofta ett
större välbeﬁnnande. Därför är demokratiaspekten viktig i all översiktlig planläggning av närsamhället och har även stor betydelse för invånarnas psykiska och fysiska hälsa. Att redan på ett tidigt stadium få inﬂytande i planeringsprocessen har visat
sig vara hälsobringande. Planering och byggande av nya miljöer ska borga för en
trygg och säker miljö. De boende och andra ska känna att de kan röra sig fritt ute i
samhället utan oro och ängslan. Närheten till en grön miljö underlättar för alltﬂer
att bli fysiskt aktiva. Ale kommun med sina samhällen längs de gröna oaserna öster
om riksväg 45 ger mycket goda förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet.
Fyra av de elva nationella folkhälsomålen (Mål för folkhälsan, proposition
2002/03:35) pekar ut dessa mål som särskilt viktiga för invånarnas hälsa och som
bör beaktas i allt översiktligt planeringsarbete i kommunerna. De är:
- Delaktighet och inﬂytande i samhället
- Trygga och goda uppväxtvillkor
- Sunda och säkra miljöer
- Ökad fysisk aktivitet
Folkhälsofrågorna har under senare år fått en allt starkare ställning såväl nationellt,
regionalt som lokalt. Med de nationella folkhälsomålen som grund antog kommunfullmäktige i slutet av augusti 2003 en folkhälsoplan för Ale kommun för åren
2003-2006.
Från och med april 2006 får kommunen en ny organisation för folkhälsofrågor med
Rådet för Hälsa och Trygghet. Detta ﬁnns direkt under kommunstyrelsen och man
lägger samman det allmänna folkhälsoarbetet med drogförebyggande arbete inklusive ”Vakna – droger dödar” och det brottsförebyggande arbetet.
Om vi ser på den svenska hälsan i ljuset av den globala hälsan så är bilden i huvudsak mycket positiv. Vid en internationell jämförelse har Sverige ett mycket bra hälsotillstånd med en medellivslängd som är en av de högsta i världen. Men en gynnsam utveckling kan hela tiden vändas i sin motsats och vi kan inte ta en god folkhälsa för givet!
Ale är i folkhälsosammanhang en liten kopia av Sverige. Med de indikatorer som
ﬁnns ligger vi i det ﬂesta fall på snittet. Det ﬁnns dock några områden där Ale
sticker ut och det är framförallt ohälsotalen för unga kvinnor. Det är inte något nytt.
Kommunen har i många år haft höga ohälsotal just för kvinnor.
I Ale vill vi driva ett offensivt arbete med hälsoaktiviteter för ett gott liv. Det är en
viktig fråga nu och i framtiden. Ett gott exempel på detta är ”Vakna – droger dödar” som är ett brett drogförebyggande arbete med ett folkligt stöd långt utöver det
vanliga.
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7.5.3 FÖRSKOLA, SKOLA, FÖRENINGS- OCH
FRITIDSVERKSAMHETEN
Förskola, skola
Kommunen ska erbjuda lärande och omsorg för barn och ungdomar i ett helhetsperspektiv 1-16 år. Det är viktigt att verksamheterna ges förutsättningar att samarbeta och samverka i detta uppdrag. Därför bör skolor och förskolor i möjligaste mån samlokaliseras. Enheterna får inte bli för stora. Det är viktigt att man gör
lämpliga åldersmässiga avgränsningar mellan de olika förskole- och skolenheterna.
Ett ﬂertal förändringar i synen på förskolans och skolans arbete påverkar lokalbehovet för verksamheten.
Vid framtida förändringar av skolan, t ex kan inkluderande av särskolan leda till
krav på anpassning av skollokaler och utrustning.

I Ale ﬁnns många
bra badsjöar.

Antalet elever i grundskolan var vid årsskiftet 05/06 knappt 3800 st. Elevtalet har
varit sjunkande sedan 2001 och kommer att fortsätta sjunka ner till ca 3600 st för
att från 2011 åter öka. Till 2020 är elevtalen uppe i knappa 4200 st. Under perioden
kommer dock elevunderlaget att förändras för enskilda orter vilket innebär att behovet av skollokaler kommer att förändras.
Antalet barn i förskolan kommer att öka under hela perioden från 1 600 till 2050 st.
Därför ﬁnns det behov av både nybyggnation och ombyggnation av skolor för att
klara det ökade behovet. I dagsläget önskar drygt 85 % av alla barn 1-5 år barnomsorg men även detta har varit ökande de senaste åren*. Variationen mellan åldrarna
är stor, vilket kräver stort behov av ﬂexibilitet i beﬁntliga lokaler och mellan upptagningsområdena.

Bockabrölet - en terränglöpningstävling i Nödingebergen.

*Antalet barn/elever baseras på befolkningsprognosen 2006. Den visar på ortsnivå
befolkningsutvecklingen till år 2011 och totalt för kommunen fram till 2020.
Kommunens bedömning
På strategiska ställen i kommunen bör det ﬁnnas förskolor och skolor som har tillräckligt med ytor kring beﬁntliga byggnader för att möjliggöra utökningar med paviljonger. Det är också viktigt att man skapar goda miljöer runt förskolor och skolor (i form av anläggningar och mötesplatser). Nya skolområden bör planeras in i
föreslagna bostadsområden i de orter där behov kommer att uppstå i samband med
nybyggnation.
Föreningsverksamheten
I Ale kommun ﬁnns över 200 föreningar och många fritidsanläggningar. Kultur och
fritid är en trivselfaktor. Många väger in möjligheten till ett stimulerande liv utanför arbetet och skolan när man väljer bostadsort.
Föreningarna har i stor utsträckning tillgång till lämpliga anläggningar i nära anslutning till bostadsområden, men alla föreningsaktiviteter har inte specialanläggningar i Ale, t ex saknas anläggning för friidrott. Vissa beﬁntliga anläggningar behövs omlokaliseras p g a att våra samhällen växer och nya bostadsområden planeras.
Föreningslivet i Ale kommun har idag ﬂer barn och ungdomar i sin verksamhet än
under mycket lång tid. Detta är naturligtvis en mycket positiv utveckling. Men för
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de föreningar som sysslar med inomhusidrott har det blivit ett problem då tillgången på tider i idrottshallarna inte stämmer med behovet.
Barn- och ungdomsförvaltningen anser att minst en ny idrottshall i Ale bör ges stor
prioritet i planeringen. Diskussioner pågår i ﬂera föreningar att bygga egna idrottshallar. Även ur folkhälso- och friskvårdssynpunkt är det viktigt att bygga minst en
ny idrottshall i Ale. Barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad vid tidfördelningen i idrottshallarna.
Kommunens bedömning

Utredning angående nya områden för omlokalisering av viss motor- och skytteverksamhet behöver ske för att bibehålla möjligheterna till en stor bredd och spännvidd i kommunens föreningsliv.
Fritidsverksamheten
Dagens mötesplatser för ungdomar 12 till 17 år är dels den kommunala fritidsgårdsverksamheten, som ﬁnns i respektive ort, dels de olika föreningsanläggningarna för de ungdomar vars egna intressen är knutet till utbudet av föreningsanläggningar. Det kommersiella utbudet av caféer och liknande är begränsat. Alternativet
blir då Göteborg med storstadens hela utbud.
Med stora ungdomskullar och ett samhälle som är i snabb expansion och förändring ökar behovet av mötesplatser och aktiviteter som inte ﬁnns vare sig i den kommersiella eller i den kommunala verksamheten.
Att i Ale kommun erbjuda ett komplett utbud som täcker alla ungdomars behov i
åldrarna 12-17 år är en utmaning som kräver nya arbetsformer och delaktighet från
alla aktörer som ﬁnns i samhället kring våra ungdomar.

Ungdomsblåsorkester

En mycket angelägen uppgift är att få ungdomar delaktiga i beslut som rör deras
vardag. Idag pågår arbete med ungdomar i skolor och på fritiden ska medverka i
olika demokratiska forum såsom elevråd, ungdomsfullmäktige och ungdomsråd.
Genom samverkan med näringsliv, föreningsliv, föräldrar, och genom att i skolor
och på fritid erbjuda omvärldsutbyte i EU-arbete mm ger möjligheter att utveckla
ungdomarnas utbud.
Många ungdomar har en vision om att det i framtiden ska ﬁnnas ett ”Ungdomens
hus” med mångfaldsperspektiv.
Kommunens bedömning

Att bibehålla och bygga fritidsgårdar samt medverka till att skapa nya mötesplatser
och aktiviteter.
Ale gymnasium
Huset Ale gymnasium stod färdigt inför höstterminsstarten 1995. Ale gymnasium
uppmärksammas ofta nationellt för sitt arbete kring elevdemokrati och inﬂytande i
praktiken. Detta tillsammans med den inspirerande byggnaden gjorde att intresset
var stort från andra skolor och kommuner inom och utom Sverige att göra studiebesök på Ale gymnasium, vilket bidrog till att göra Ale kommun känd i omvärlden.
Vid starten inrymde huset Ale gymnasium ﬂera verksamheter såsom gymnasieskolan, komvux, kommunens huvudbibliotek, allmänkultur och fritidsverksamhet.
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Dessutom inrymdes den nya utbildnings- och kulturförvaltningen i byggnaden.
Idén bakom Ale gymnasium var att skapa ett kultur- och kunskapscentrum för Ale
kommun, tillgängligt inte bara för skolans elever utan också för kommunens föreningar och Aleborna. Efter tio års verksamhet kan konstateras att visionen lever om
Ale gymnasium som en levande anläggning med kunskap och kultur utan gränser.

7.5.3

Tillkomsten av Ale gymnasium innebar en kraftig stimulans till utvecklingen i Nödinge. Huset är också en stor arbetsplats och har skapat sysselsättning för Alebor
såväl som inpendlare. Gymnasiet hade läsåret 2004/2005, 890 elever. Redan från
starten etablerades en god samverkan med kommunens näringsliv. Samtliga program har olika former av arbetslivskontakter.
För vuxenstuderande har Lärcentrum Komvux ett stort utbud
Den kommunala vuxenutbildningen tillhör, liksom gymnasieskolan för ungdomar,
de frivilliga skolformerna. De består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning, påbyggnadsutbildningar, Sﬁ (svenska för invandrare) samt särvux
(vuxenutbildning för förståndshandikappade).
Lärcentrum komvux i Ale kommer att vara en viktig del av det livslånga lärandet
för aleborna och därigenom också en tillväxtskapande faktor i kommunen. Genom
öppenhet och ﬂexibilitet i lärandet bidrar gymnasiet och Lärcentrum komvux till
att företagens och kommunens kompetensbehov tillgodoses. Kommunens allmänna
utbildningsnivå kommer successivt att höjas. Lärcentrum komvux och gymnasiet är
fortsatt viktiga förstärkare av kommunens varumärke.
Den önskade utvecklingen uppnås genom en fortsatt hög kvalitet inom utbildningsformerna.
Kommunens bedömning

Ale gymnasium och Lärcentrum komvux i Ale skall vara attraktiva utbildningsalternativ för invånarna i Ale kommun. Gymnasiet skall tillgodose huvuddelen av
utbildningsbehovet för åldersgruppen 16-19 år genom att erbjuda utbildningsvägar
som svarar mot ungdomarnas önskemål och arbetslivets behov. Med ökad inﬂyttning kommer behovet av ﬂer utbildningsplatser och nya program/inriktningar att
inﬁnna sig. Detta kommer mer än idag att kunna tillgodose aleungdomarnas utbildningsbehov inom yrken/utbildningar som nu inte erbjuds inom gymnasiet. Det
gäller t ex yrken inom byggnad, hantverk och industri. För att kunna erbjuda gymnasieutbildning i hemkommunen till en lika stor andel av aleungdomarna i åldersgruppen 16-19 år som idag, bör ytterligare en utbyggnad av Ale gymnasium utredas.
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7.5.4 BIBLIOTEK, ALLMÄNKULTUR, MUSIKSKOLA OCH
KULTURTURISM
Kulturverksamhet
Kultur är en viktig identitets- och meningsskapande faktor. Kulturen bidrar till att
ge energi åt människors fantasiförmåga och därmed för hela samhället nödvändiga
kreativitet impulser. Kultur är en väsentlig del i livskvaliteten för de ﬂesta människor, den främjar folkhälsan och befäster humanistiska värden såsom respekt och
tolerans. Kultur är kort sagt en viktig ingrediens i ett sunt och rikt liv. Kulturverksamheten i Ale är organiserad i två enheter inom Utbildnings och kulturförvaltningen - Bibliotek och Kulturverket (Allmänkultur, musikskola och kulturarv).
Biblioteksverksamhet
Kommunens biblioteksverksamhet har utvecklats från att tidigare huvudsakligen ha
varit utlån och förmedling av böcker till att numera i högre grad handla om informationstjänster i en allt vidare mening. Internet och IT-tekniken har i grunden förändrat människors möjligheter och förutsättningar att söka och hantera information.
Biblioteken spelar en nyckelroll som lokala informationscentra där alla medborgarna har möjligheter att vända sig för hjälp och råd i olika informationsärenden. Huvudbiblioteket är placerat i Ale gymnasium, härifrån leds och administreras även
övriga bibliotek i kommunen. Dessa ﬁnns i Surte, Älvängen och Skepplanda. Dessutom ﬁnns en bokbuss som betjänar landsbygdsområdena. De mindre biblioteken
fungerar också som små ”kulturhus” där man även erbjuder mindre utställningar,
debatt och föreläsningskvällar, barnteater mm. Ofta sker dessa aktiviteter i samarbete med ideella föreningar eller studieförbund. Biblioteksverksamheten svarar
också för samtliga skolbibliotek. I modern pedagogik utgör dessa mycket viktiga
komponenter i undervisningen.
Kommunens bedömning

Biblioteken i Ale, såväl huvudbiblioteket som ﬁlialerna, är integrerade folk- och
skolbibliotek. Detta är en resurssparande och välfungerande integration som om
möjligt skall bibehållas. Bibliotekens roll blir allt viktigare i ett samhälle där kunskap och utbildning är viktigare än någonsin och i samband med den nybyggnation
som planeras påverkas biblioteken indirekt av framför allt ett ökat tryck vad gäller
skolornas behov av böcker och databaser.
Även den infrastruktur som nu byggs upp i landet med ett ökat antal högskolestuderande som distansstuderar ställer krav på ett väl fungerande huvudbibliotek.
Antalet äldre som inte kan ta sig själva till biblioteket beräknas öka och med dem
bibliotekets ”boken kommer”- verksamhet.
Allmänkultur och Musikskola.
Inom den allmänkulturella verksamheten strävar kommunen att stimulera och stödja människors skapande förmågor och ge förutsättningar för konstnärliga upplevelser av olika slag och karaktär. För detta arbete svarar Kulturverket. Enheten organiserar och administrerar en programverksamhet där olika konstnärliga yttringar inom alla konstområden skall komma till uttryck. I Ale gymnasium ﬁnns kommunens
huvudscen dit större arrangemang vanligen förläggs. Programinslag görs även på
andra platser då förutsättningarna så medger. Arrangemangen görs ofta i samarbete
med andra aktörer såsom teaterföreningen, studieförbund, kyrkan m ﬂ Enheten svarar också för konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer.
I musikskolan bereds kommunens barn och ungdomar möjligheter att lära sig spela
och sjunga. Musik är ett av de områden som utpekats vara bland de viktigaste för
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framtida tillväxt och utveckling. Undervisningen inom Musikskolan är en grundförutsättning för att musiken skall få möjligheter att fylla en sådan roll.

7.5.4

Kommunens bedömning

Mycket av arrangemangsverksamheten koncentreras till Ale gymnasium i Nödinge
samt Spinneriet i Alafors Här erbjuds ett varierat och kvalitativt högklassigt kulturutbud. Det ﬁnns också en strävan att sprida arrangemang även till övriga kommundelar i den mån detta är möjligt med hänsyn till lokalförutsättningarna. En prioriterad målgrupp är barn och ungdom, där utbudet omfattar såväl offentliga föreställningar och arrangemang som verksamhet inom skolans ram.
Turism
I Ale kommun ﬁnns en stark anknytning till gammal kulturhistoria, trakten har varit
bebodd sedan årtusenden. Det kulturarv som därigenom ﬁnns skapar ett stort intresse för de historiska värdena.
Minst två vikingaskepp är funna i Äskekärr. Båtarna dateras från mitten på 900-talet. Det så kallade Äskekärrsskeppet ﬁnns idag på Vikingarummet på Göteborgs
stadsmuseum. I Häljered skapas för närvarande en vikingagård. Gården som föreställer en stormannagård från 900- talet kommer att ha ett ﬂertal hus, bland annat
ett 17 m långt boningshus, som togs i bruk under våren 2005. Tillsammans med intresserade föreningar skapar kommunen en historiskt intressant anläggning som ges
förutsättningar att även bli en intressant turistattraktion. Även modern kulturhistoria skildras på de två museerna som ﬁnns i kommunen, Repslagarmuseet i Älvängen och Glasbruksmuseet i Surte. I Ale ﬁnns en rik och vacker natur med två stora
naturområden. I söder Vättlefjäll med sina mer än 5 mil långa vandringsleder och i
norr Risveden med sin orörda natur. Här bör även nämnas utvecklingen av Bohusleden (Strömstad - Lindome). Denna har blivit en del i ett sammanhängande system
av vandringsleder runt Nordsjön, Nave-Nortrail som samordnas i Västsverige av
Västra Götalandsregionen. Cykelleden ”Sverigeleden” passerar genom Ale kommun på sträckan mellan Göteborg-Falköping.
Kommunens bedömning

Ale har i turistiska sammanhang en utmanande position med ”storstaden” Göteborg
och kustbandets maritima miljöer som konkurrenter. De värden som utgör traktens
turistiskt gångbara kvaliteter återﬁnns främst i kulturhistoriska miljöer såsom arbetslivsmuseerna, hembygdsgårdarna och vikingagården samt Risveden och Vättlefjäll med sina naturmiljöer och ﬁskevatten. Eventuella satsningar inom turismnäringen bör företrädelsevis ske på kommersiell grund. Att öppna möjligheter för
kommersiella aktörer att i dialog och samverkan med t ex museer hitta näringsmässigt gångbara verksamheter är en viktig uppgift.
Interiörbild från
huvudbiblioteket i
Ale gymnasium i
Nödinge.
Arkitekt:
Wingårdhs
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7.6 NÄRINGSLIV
Inom Ale kommun fanns 1661 arbetsställen i december 2005 och av dessa arbetsställen utgjorde 825 enskild ﬁrma (troligen enmansföretag, enligt uppgifter från
Upplysningscentralen UC AB). Endast Eka Chemicals har över 500 anställda
De branscher som har ﬂest arbetsställen och anställda är fastighetstjänster, parti- och detaljhandel, byggverksamhet och tillverkning. Uppgifter saknas från stat,
landsting och kommunen.
DETALJHANDEL
Genom det ökade utbudet av främst livsmedelsbutiker så har också Aleborna valt
att göra sina inköp i hemkommunen, enligt handelns utredningsinstitut HUI så är
försäljningsindex för livsmedelshandeln 82 år 2004 vilket kan jämföras med 80, år
2003. Motsvarande index för sällanköpsvaror är 23 mot 24, år 2003.
I gjorda analyser över handel framgår att framförallt utbud av sällanköpsvaror behöver kompletteras i Ale kommun. En stor del av konsumtionen går till Göteborg
och Kungälv, men kan också gå till Stenungsund. Idag ﬁnns utbudet på Ale Torg
och i Älvängen, men det är inte tillräckligt stort för att Aleborna skall handla i sin
egen kommun. Därför måste det kompletteras ett större utbud inom de olika segmenten inom sällanköpshandeln.
Sammanfattningsvis ﬁnns det goda förutsättningar för en utveckling av handeln i
Ale kommun, vilket också höjer värdet och intresset i att ﬂytta eller etablera sig i
Ale.
Att det ﬁnns möjlighet till expansion av handeln angavs redan år 2000 i den analys
och handelsutredning som då gjordes. Där förutsågs att den beräknade inﬂyttningen
och konsumtionsökningen motsvarade ett nytt Ale Torg fram till 2005 och ytterligare ett till 2010. Sedan dess har befolkningsökningen varit kraftigare än prognostiserat. Handelsområdet ”Ale” och närliggande kommuner börjar bli alltmer intressant
för de stora butikskedjorna att etablera sig. Här redovisas en kortfattad beskrivning
av nuläget och tänkbar utveckling inom respektive samhälle/ort.
Surte:

Handeln i Surte kommer sannolikt att genomgå mindre förändringar ytmässigt. Behov ﬁnns för en väl fungerande dagligvarubutik kompletterad med sällanköpshandel i nuvarande omfattning. Bankernas närvaro i Surte är en tillgång för företagen
och de boende i Surte och Bohus.
Bohus:

Befolkningsökningen i Bohus ökar sannolikt köpkraften och därmed behovet av ett
större utbud, detta kan nås genom effektivare utnyttjande och omdisponering av beﬁntliga lokaler, men kan på sikt också innebära behov av tillbyggnad. Eftersom den
övriga servicen med vårdcentralen och folktandvården ﬁnns, bör det ﬁnnas ett mindre apotek som täcker behoven för de boende i Surte och Bohus.
Stora Viken:

Etablering av handel pågår inom det beﬁntliga området. Klädkällaren och eventuellt andra butiker kommer troligen att medverka till att öka utbudet sällanköpsvaror. Tillsammans med Klädkällarens restaurang blir detta en tillgång för dem som
kommer att ha sin arbetsplats på Höjdens industriområde.
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Nödinge:

7.6

Området kring Nödinge är föremål för en stark utbyggnad och befolkningstillväxt.
Detta tillsammans med förbättrade pendlingsmöjligheter skapar förutsättningar för
en ökad handel. Dagligvaruhandeln har en bra dimensionering för dagens behov
men med ökande inﬂyttning och utbud av sällanköpsvaror ﬁnns det utrymme för
tillväxt.
Inom området söder om Ale Torg pågår planläggning för handelsexpansion. Behov
kommer sannolikt på sikt att ﬁnnas för ytterligare expansion och därmed kommer
det att vara nödvändigt att på sikt frigöra ytor för ytterligare handelsetableringar.
Nol:

Dagligvaruhandeln har en anpassad nivå och täcker det huvudsakliga behovet för
de boende. Större utbud ﬁnns på rimligt avstånd i Nödinge på Ale Torg.
Alafors inkl. Sannum, Ryd m ﬂ:

I Alafors ﬁnns det potential i att utveckla den butik som ﬁnns idag, vilket skulle höja servicegraden för de boende. Övrig handel koncentreras till Ale Torg och
Älvängen.
Älvängen inkl. Starrkärr, Kilanda m ﬂ:

Området kring Älvängen är ett av de områden i Ale kommun som har bra förutsättningarna för expansion av bostäder och därmed underlag för ökad handel. Möjligheter ﬁnns för dagligvaruhandeln att ﬁnnas kvar i nuvarande omfattningen och för
framtida expansion.
Med den sällanköpshandel som ﬁnns på orten idag ﬁnns även potential för tillväxt
genom en omdisponering av idag utrymmeskrävande företag som ligger i bra handelslägen men som på sikt söker sig andra vägar. Dagligvaruhandeln i Älvängen
bör ges möjlighet till byggnation av nya lokaler i samband med de infrastrukturella
förändringarna. En ny centrumplan skall också leda till en bättre struktur, trivsel
och tillgänglighet.
Älvängen har och bör som en etablerad handelsort ha en annan proﬁl än t ex Ale
Torg. Älvängen kan utvecklas till den ort i kommunen som gör att besökarna besöker den av ﬂera skäl än bara handel, utan även för kulturella aktiviteter. Förutsättningar ﬁnns för långsiktigt behov av ökade ytor för handeln.
Skepplanda inkl. Hålanda m ﬂ:

I Skepplanda ﬁnns underlag för dagligvaruhandel av närservicekaraktär. Övrig handel koncentreras till Älvängen.
Alvhem:

I Alvhem bör man utveckla nuvarande dagligvaruhandel genom en rationell affärsbyggnad i ett bättre läge.
Kommunens bedömning

En positiv utveckling förväntas inom handeln i Ale, såväl avseende dagligvaror
som sällanköpsvaror. Ett väl utvecklat utbud med varierad handel och näringsliv
är väsentligt för de boende i Ale och ett mervärde för de som söker ny bostad med
Ale som ett av alternativen. En väl utvecklad handel skapar också ett ﬂertal arbetstillfällen för ungdomar och genererar arbetstillfällen för andra företag inom tjänstesektorn.
En mångfald av företag inom handeln eftersträvas vilket är positivt för konkurrenAle ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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sen och prisutvecklingen, vilket i sin tur gagnar konsumenterna. I kommunens vision anges att den kommersiella servicen i Nödinge och Älvängen skall vara bred
och djup i utbudet, medan handeln i övriga orter skall ha en levande närservice.
Handeln, särskilt dagligvaruhandeln, är en viktig del i människornas dagliga service och det bör därför eftersträvas i bostädernas närhet. Det ger tillgänglighet även
till människor utan bil, med begränsad rörelseförmåga samt effektiviserar hemtjänstens arbete och service. Inriktningen är att det ska ﬁnnas dagligvaruhandel/närbutik i varje samhälle.
VERKSAMHETER (tillverkning och tjänster)
En av Ales fördelar är att E45, NorgeVänerbanan och att älven går igenom kommunen. Pågående aktuella satsningar på förbättrad infrastruktur kommer att innebära
att Ale kommun blir ännu attraktivare i framtiden!
För Ale kommuns del är det önskvärt att skapa nya verksamhetsområden som kan
motsvara de förväntningar som ställs på kommunen. Inte minst då Ale vill vara en
stark del av Göteborgsregionen. Regionen förväntas ha en fortsatt god tillväxt och
inﬂyttning av såväl företag som boende. Utgångspunkterna för placering av verksamheter är i första hand bra anslutning till allmän väg, kommunalt VA och närhet
till kollektivtraﬁk.
Samtidigt är det viktigt att stimulera beﬁntliga företag och de som måste ometablera sig p g a. utbyggnad av väg- och järnvägen så att de stannar kvar med sitt företag
i kommunen.
Ett bra sätt att locka till sig nya företagare kan vara att marknadsföra bra boendemiljö, bra skolor, ﬁn natur mm, som i sin tur påverkar företagaren att etablera även
sitt företag i Ale. En viktig förutsättning är också att det ﬁnns kompetent arbetskraft
och goda utbildningsmöjligheter i närområdet.
I Ale kommun ﬁnns numera övervägande mindre företag, vilket också är troligt i
framtiden. Möjligheter för tjänsteföretag och mindre produktionsföretag bör därför
skapas. Detta innebär att verksamhetsområden bör planeras både för småindustri/
kontor/handel och för annan större industriverksamhet där det är möjligt.
Behov av nya typer av verksamhetsområden kan t ex vara kunskapsintensiv verksamhet såsom miljöteknik, konsulttjänster, forskning, IT-företag m ﬂ Framtidens
företag förutsätts bli mindre störande än ﬂertalet av de företag som kom till under
industrisamhällets utveckling. Tre typer av områden kan vara lämpliga att planera
för såsom vanliga verksamhetsområden, områden med kombination av boende/
verksamhet samt se över/omvandla gamla industriområden.
I dagsläget ﬁnns inom fastställda eller pågående detaljplaner, inklusive planprogram, mark anvisad för olika verksamheter som inte tagits i anspråk, på ca 74 ha
fördelat på Surte, Nödinge, Nol, Älvängen och Skepplanda. Av dessa områden är
det i endast en mindre del som är kommunägd. Därutöver tillkommer mark inom
beﬁntliga industriområden där möjlighet till förtätning och omvandling är möjlig.
Beﬁntliga större verksamheter utanför tätorterna är Ljungbergs Såg, Kollanda grus,
och Höjdens bergskross. Även lantbruk ingår i verksamhet/företag.
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Förslag till nya områden för verksamheter:
A2. Höjden norra, Stora Viken
A4. Osbacken, Alafors
A5. Häljered vid ställverket, mellan Alafors - Älvängen
A6. Öster och norr om Skepplanda industriområde
A7. Alvhem södra
A9. Älvängen norra, söder om sågen
A10. Vadbacka-Grönnäsvägen, (mellan vägen till Grönnäs och Skepplandavägen,
sydväst om korsningen)

7.6

Redovisade områden utgör ca 71 ha, varav Höjden norra är 11 ha, Älvängen norra
18 ha, området vid ställverket i Häljered 17 ha inkl. ställverket och området öster
och norr om Skepplanda industriområde är 12 ha. Höjdenområdets södra del 25,6
ha (planprogram) är inte tillgängligt i sin helhet, p g a pågående bergstäkt.
Mark kan anvisas för verksamhet även utanför idag planlagt område. Platser som
kan vara lämplig för speciell industriverksamhet som inte är lämplig i eller i anslutning till tätorterna. Förutsättningarna för möjlig markanvändning får utredas vid
förfrågan. Platser som diskuterats är:
- Rydet; tidigare grustag - verksamhetsområde
- Sverket; tidigare grustag. Platsen kan vara lämplig för speciell industriverksamhet.
- Kollanda; öster det stora grustagsområdet ”Jehanders”. Verksamhet pågår.
Kommunens inriktning

Ale kommuns samhällen har bra logistiska lägen utmed E45 och järnvägen. Verksamhetsområden skall därför planeras och utvecklas på platser som ur samhällenas
synpunkt är lämpliga, men också vara attraktiva för företagen. Verksamhetsområdena måste därför lokaliseras i så nära anslutning som möjligt till de nya av- och
påfarterna till E45, detta bland annat för att undvika transporter på de mindre sidovägarna. Det är också viktigt med hänsyn till möjligheten att rekrytera personal
med närhet till och bra kommunikationer till de nya pendelstationerna.
Ale kommun bör utifrån de begränsade ytorna på verksamhetsområdena, fokusera
på företag med hög förädlingsgrad och personalberoende verksamheter. Detta för
att göra det möjligt för ﬂer alebor att arbeta i hemkommunen, vilket av många upplevs som en del av livskvalitéten.
Framledes kommer sannolikt ett större antal småföretag att etableras framförallt
inom tjänstesektorn, dessa företag är i många fall direkt anslutna till företagarens
boende, varför möjligheter bör skapas att etablera dessa företag i anslutning till boendet.
Inriktningen är att det ska ﬁnnas verksamhet/arbetsplatser i varje samhälle.

Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24

157

7.7

7.7 HÄLSA OCH SÄKERHET
I Ale kommuns säkerhetspolicy som är grunden för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner står att läsa:
”Omsorgen om säkerhet och hälsa är en viktig del av kommunens verksamhet. Ale
kommun vill skapa goda och säkra miljöer, som skall leda till ett robust samhälle
för alla medborgare beträffande yttre och inre påfrestningar . Det allt mer utvecklade samhället är i många avseende sårbart och konsekvenserna kan bli omfattande.
Förmågan att hantera stora som små händelser kräver ökad kunskap och ständiga
förbättringar inom området säkerhet och hälsa.”
Hälsa och säkerhet är centrala begrepp i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet och lyfts fram i plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Lagen om
skydd mot olyckor (LSO) som syftar till att skydda människors liv, hälsa, egendom
och miljö har inneburit att Ale kommun har antagit ett handlingsprogram som
anger kommunens övergripande säkerhetsmål, mål för kommunens olycksföre
byggande säkerhets- och trygghetsarbete, kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet och räddningstjänstens utryckande verksamhet. Ytterligare lagstiftning som ställer krav på kommunen att planera och förebygga för hantering av
kriser, är lag om extraordinär händelse i fredstid.
Skilda miljö- och riskfaktorer kan på olika sätt påverka människors hälsa och säkerhet eller miljön. Det kan ske direkt genom en olycka eller indirekt genom t ex
miljöskador på lång sikt. Miljö- och riskfaktorer kan också påverka människor indirekt genom oro för hälsa och säkerhet och därmed försämrad livskvalitet.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten gör insatser vid alla olyckor som behöver snabbt samhällsingripande för att rädda människor, egendom och miljö. Exempel på sådana olyckor är
bränder, traﬁkolyckor, kemikalieolyckor, översvämningar, tågolyckor, oljeläckage och skredolyckor. I anvisningar från den statliga tillsynsmyndigheten, Statens
Räddningsverk, regleras vilken högsta insatstid som ska gälla för olika typ av bebyggelse.
Räddningstjänstens insatstider är därför särskilt viktiga att beakta när bebyggelsen
utvecklas i områden belägna på större avstånd än 30 minuter från brandstationerna
belägna i Surte och Nol.
Rekommenderade insatstider skall tillämpas vid planläggning, lokaliserings- och
bygglovprövning.
KOMMUNAL KRISHANTERING
Krishantering för Ale kommun handlar om att skapa ett robust samhälle som är
mindre sårbart och mer uthålligt mot yttre störningar. Utgångspunkten är att kommunen kan hantera större olyckshändelser och extraordinära händelser i fredstid.
Kommunen planerar också för förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap.
Risk- och sårbarhetsanalys
Ale kommuns säkerhetsarbete handlar om att inventera, analysera, värdera, förebygga och åtgärda oönskade händelser inom kommunens geograﬁska område. Det
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handlar om att mildra effekterna av eventuella störningar, förluster och skador.
För att uppnå en säker och trygg kommun upprättas risk- och sårbarhetsanalyser.
Analyserna skall syfta till följande:
• Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
• Vara underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten.
• Utveckla förmågan att hantera kriser.
• Stödja den fysiska planeringen.
• Ge underlag för information till kommuninvånarna och anställda.

7.7

HÄLSA
Vatten

Kommunens vattenförsörjning sker huvudsakligen från Göta älv via Kungälv och
Göteborg. Skyddet av denna vattentäkt är därför av fundamental betydelse och
måste ingå som en viktig förutsättning vid lokalisering av verksamheter och traﬁkleder inom kommunen.
För de invånare som har egna vattentäkter för sin vattenförsörjning ligger ansvaret
för att kontrollera kvaliteten hos den enskilde. Vatten från bergborrade brunnar håller oftast god kvalitet i Ale kommun. Det ﬁnns dock områden där det ﬁnns risk för
hög ﬂuoridhalt, radon samt vatten med lågt Ph. Förekomst av detta är beroende av
vilken bergart som brunnen är borrad i. Vid bebyggelse utanför plan bör dessa frågor beaktas eftersom de är av hälsomässig betydelse. Vanligt förekommande i kommunen är brunnar med förhöjda halter av järn och mangan. Dessa ämnen har mest
teknisk, estetisk betydelse.
Luft

Lokaliseringen av verksamheter, kommunikationsleder (älv, järnväg och väg) och
bostäder är koncentrerad till Göta älvs dalgång, där lokalklimatet kan ha en ogynnsam inverkan på luftföroreningarnas spridningsmöjligheter. Dessutom påverkas
luftmiljön i Ale av regionala och internationella utsläpp. I MKB för arbetsplan/järnvägsplan och i planeringen inför om- och utbyggnad av väg och järnväg genom
kommunen har utredningar gjorts som belyser traﬁkens utsläpp, som redovisar att
utsläppen inte kommer att öka på kort sikt. Miljökvalitetsmålen för ”Frisk luft” lyder: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas. Till miljökvalitetsmålet ﬁnns riktvärden för halter av olika föroreningar
som inte får överskridas.
Mark

Sveriges Geologiska AB (SGAB) gjorde 1989 en utredning av markradonförhållanderna i kommunen. Mindre områden i kommunen klassas som högriskområden vilket innebär att gränsvärdet för inomhusluften kan komma att överskridas. Ett mindre pegmatitstråk i Livered, samt isälvsavlagringar i Kollanda klassas som högriskområde. Dessutom ﬁnns ett mindre område i Alafors som består av radonavgivande
granit. Det ﬁnns även sand och grusförekomster som klassas som normalrisk där ett
radonskyddat byggande kan vara motiverat.
Om bebyggelse planeras på högriskområden ska detaljerade radonundersökningar
göras samt att husen ska byggas med radonsäkert utförande. I miljömålet ”God bebyggd miljö” sätts målet att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/
m3. Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att fastighetsägaren sänker halten
under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för inomhusluften i beﬁntliga byggnader såväl som vid nybyggnation.
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Stabilitetsproblem förekommer utmed Göta älv och i andra mindre närbelägna dalgångar med lersediment. Se även kap. 9. Geotekniska förhållanden. Stor uppmärksamhet måste ges stabilitetsförhållandena vid byggnation, pålningsarbete, schaktningar, utfyllnader mm. Likaså skall särskild uppmärksamhet ägnas problemen
vid fortsatt detaljplaneläggning, varvid restriktioner beträffande markanvändning,
höjdsättning mm kan fordras.
Skredrisk förekommer inom vissa partier utmed Göta älv. Räddningsverket har
utfört en översiktlig skredriskkartering år 2000. SGI m ﬂ har, inför väg- och järnvägsplaneringen, utfört en skredriskanalys och karteringar på undervattenslänten i
älven för att kontrollera stabiliteten. Områdenas avgränsning och redovisning ﬁnns
inlagda på kartor som ﬁnns tillgängliga hos miljö- och byggförvaltningen.
Förorenad mark
Med förorenade områden menas mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att människors hälsa eller miljön kan påverkas negativt. Inom Ale kommun ﬁnns ett ﬂertal förorenade markområden som ett resultat
av tidigare verksamheter. Det rör sig främst om äldre industriområden, utfyllnader
samt nedlagda deponier. De tidigare och beﬁntliga verksamheterna innefattar t ex
olika kemiska industrier, batteritillverkning, bensinstationer, glastillverkning, framställning av oljeprodukter, båthamnar mm. Flertalet tidigare verksamheter har varit lokaliserade älvnära. Det ﬁnns ﬂera stora utfyllnadsområden i strandnära lägen
vid Göta älv som innehåller stora mängder förorenat material. Det är bl a f d Bohus
varvs område i norra Bohus, Tidermanns utfyllnadsområde i norra
Surte, f d Surte Glasbruks område i centrala Surte och Tudors
utfyllnadsområde i Nol. De två förstnämnda områdena består till
största delen av restprodukter från varvsverksamheten i
Göteborg. Glasbruksområdet i Surte innehåller restprodukter
från bruksverksamheten och i Nol är det restprodukter
från batteritillverkningen. Kommunen har upprättat
en handlingsplan för förorenade områden.
Kommunen har tre nedlagda kommunala
deponier; Rapenskår norr om
Skepplanda, Valås i södra
Älvängen och Jennylund i
Bohus. Den beﬁntliga
anläggningen Sörmossen
ligger i Bohus
(tom 2008).
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I samband med ny-, om- och utbyggnad av väg- och järnväg har dessa älvnära föroreningar i stort lokaliserats. Ytterligare utredningar/undersökningar kommer att ske
i framtiden. Förorenad mark kan behöva efterbehandlingsåtgärder för att förhindra
föroreningsspridning till grund- och ytvatten och därmed påverka miljö och hälsa
negativt.
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I miljöbalken anges vem som har ansvar för utredning och efterbehandling av förorenade områden. Kravet på åtgärder och sanering är särskilt omfattande om området planeras för bostäder.
Buller och vibrationer
I buller- och vibrationsutredningar, i samband med utbyggnad av väg och järnväg,
har problemen för bostadsbebyggelsen i älvdalen kartlagts. När väg och järnväg
byggs ut kommer buller- och vibrationsproblemen i stor utsträckning att åtgärdas
för beﬁntlig bebyggelse enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. För övriga vägar och
industrier pågår fortlöpande beräkningar och vid behov utförs åtgärder av olika
slag. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för inom- och utomhusmiljöer för
bostäder vid vägar samt även för industrier mm. Förutsättningar för områden intill
järnväg, som i framtiden kommer att bebyggas med verksamheter innehållande tyst
verksamhet kommer att utredas i föreslagen buller- och vibrationsutredning.
Lämplig lokalisering och utformning av framtida bebyggelse i närheten av väg och
järnvägen kommer att ske enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och i samråd med
Vägverket och Banverket. Inga bullerskyddsåtgärder är planerade för eventuell
framtida bebyggelse i samband med ombyggnaden av järnvägen.
Buller
Riksdagens riktvärden för traﬁkbuller

I mars 1997 fastställde riksdagen riktvärden för traﬁkbuller som gäller vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av traﬁkinfrastruktur. I beslutet anges också att: ”Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om utomhusnivån inte kan
reduceras till riktvärdenivåerna bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids”. Avsteg från riktvärdena bör alltid motiveras tydligt.
…vid vägar och gator
Utrymme

Ekvivalentnivå
dB(A)

Maximalnivå
dB(A)

Inomhus·

30

45 (nattetid)

Utomhus:
-Vid fasad

55

-På uteplats

70

För lägenheter där sovrummen gränsar mot områden med låg ljudnivå bör en högre ljudnivå kunna
accepteras vid den mest utsatta fasaden.
…vid järnvägar

Högsta traﬁkbullernivå dB(A)

Utrymme

Ekvivalentnivå
dB(A)

Maximalnivå
dB(A)

Inomhus

30

45(nattetid)

Utomhus:
-Vid fasad

60

-På uteplats

55

Bostadsområdet i övrigt

70

60
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Bullerskydd för beﬁntliga bostäder

Riktvärdena omfattar även åtgärder för att förbättra situationen för beﬁntliga traﬁkbullerstörda bostäder. För den statliga infrastrukturen anges att bullerskyddande
åtgärder bör omfatta bostäder med:
- Vägtraﬁk: Ekvivalent ljudnivå = 65 dB(A), utomhus, frifältsvärde vid fasad
- Spårbunden traﬁk: Maximal ljudnivå = 55 bB(A), inomhus nattetid, kl 22-06
Vägverkets målsättning att – utöver att åtgärda vid 65 dBA ekvivalentnivå utomhus
vid fasad – genomföra bulleråtgärder vid maxnivåer inomhus överstigande 55 dBA.
Buller från industrier, skjutbanor, motorbanor och liknande

Bullerstörningar vid bostäder, industrier, skjutbanor, motorbanor och liknande
verksamheter styrs vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken med ledning av naturvårdsverkets allmänna råd.
Skyddsavstånd

För att undvika störningar från buller, lukt, föroreningar och risker med hänsyn till
hanteringen av farliga ämnen, bör miljöstörande verksamheter och bostäder och
andra känsliga verksamheter lokaliseras på sådana avstånd att de inte stör varandra. Boverkets allmänna råd i skriften ”Bättre plats för arbete” ger viss vägledning.
Även transporterna till och från verksamheterna måste beaktas. Skyddszoner med
buskar och träd mellan industri och bostäder bör ﬁnnas.
Bullerstörningar kan förutom att påverka människors hälsa även innebära försämrade rekreationsvärden och naturupplevelser i natur- och friluftsområden.
Vibrationer

Vibrationer sprids från vägkroppen till byggnaden genom de lösa jordlagren. Om
byggnaden ligger mycket nära traﬁken kan även ”luftvibrationer” märkas. Vibrationer kan förekomma såväl från väg som järnväg.
När det gäller störningar och vibrationer varierar dessa i hög grad med både fysiologiska och psykologiska faktorer. Liggande personer är t ex betydligt känsligare
för horisontal svängningsrörelser än för vertikala, speciellt när de uppträder nattetid
då annan bakgrundsstörning är liten eller har upphört.
Känseltröskeln för individer varierar inom vida gränser. För upplevelsen gäller
nedanståden samband i vägt RMS-värde. (Root mean square. Tidsmedelvärdet av
vibrationens energi under intervallet.)
Upplevelse

Vibration mm/s

Känseltröskel

0,2 –0,3

Klart kännbar

1

Kraftigt kännbar över

1,2 –1,5

Banverket har antagit och arbetar efter en vibrationspolicy för övervägande av åtgärd. Den berör beﬁntlig bana, väsentlig ombyggnad av bana och ny bana. Bedömningen gäller långsiktigt mål för bostäder och vårdlokaler samt högsta acceptabla
värde i sovrum nattetid 22-06 innan inlösen erbjuds.
TRAFIKSÄKERHET
I Ale kommun pågår ständigt stora och små projekt med syfte att göra traﬁksystemet traﬁksäkrare, miljövänligare, mer trivsamma och estetiskt tilltalande. Samtidigt
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eftersträvas ett effektivt traﬁksystem med god tillgänglighet och framkomlighet för
alla traﬁkanter.
Olyckor kan inte alltid förhindras, eftersom människor ibland gör misstag. Vägar,
gator och fordon måste därför utformas så att misstagen inte leder till döden eller
allvarliga personskador.
Transporter av farligt gods
Transporter av farligt gods sker både på väg, järnväg och på älven. Transporterna
sker dels till verksamheter och bostäder inom kommunen och dels genom kommunen. Risker för skador till följd av farligt gods bedöms som störst i bebyggelse
utmed E45, utmed anvisade genomfartsvägar, bensinstationer, oljedepåer och verksamheter där omlastning sker. Västra Götalands län har antagit en riskpolicy som
berör markanvändning intill transportleder för farligt gods. Policyn innebär att riskhanteringsprocessen skall beaktas vid planläggning inom 150 meter från transportleder för farligt gods
Ett allmänt förbud mot transporter av farligt gods i kvantiteter överstigande de som
deﬁnierats i ADR gäller på det allmänna vägnätet i Ale kommun.
Leder som undantagits förbudet och som därmed utgör leder för farligt
godstransporter är:

- E45
- Väg 587 (Jordfallsbron)
- Väg 1978, sträckan E45 – Vadbacka industriområde
- Allmänna vägar och gator inom industriområden och områden
utnyttjade som godsterminaler för av- och pålastning.
- Väg 1968 (Alingsåsvägen), sträckan E45 – Alafors
industrier med undantag av de ämnen som anges under
klass 1a och 1b (explosiva ämnen och föremål fyllda
med explosiva ämnen), samt klass 2 (komprimerade,
kondenserade eller under tryck lösta gaser).
Alvhem
- Transporter med eldningsolja, dieselolja
och bensin.
- E45 och anslutningsvägar till planlagda
E45
industriområden i Göta älvdalen (tillägg 1986).
Älvängen

Alafors

E45
1968

Livered

Hålanda

Skepplanda
1978

Starrkärr

Kilanda

Nol

Nödinge

587

Ryd

E45

Bohus

Surte
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Allmänna vägar som undantagits
förbudet för transporter av farligt gods.
E45 är primärled och övriga allmänna
vägar som undantagits är sekundära leder
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För att undvika olyckor med transporter av farligt gods eller mildra konsekvenserna av en eventuell olycka ska särskilda skyddsavstånd beaktas för bebyggelse eller
andra personintensiva anläggningar utmed transportvägarna för farligt gods. Med
transporter av miljöfarliga ämnen på vägar och farleder ﬁnns risk för olyckor även
med ekologiska skadeeffekter som följd.
Uppgifter ﬁnns om av farligt gods för järnvägs- och vägtransporter från 1996 respektive 1998 som redovisar olika klasser såsom främst brandfarliga vätskor, frätande ämnen, oxiderande ämnen/organiska peroxider och gaser. Andelen procent av
dessa klasser varierade norr och söder om Jordfallsbron i Bohus.
Nya och aktuella uppgifter om mängden farligt gods och beräknad mängd farligt
gods år 2020, på E45 och NorgeVänerbanan, förväntas redovisas av Vägverket och
Banverket under 2007.
>>
>>

Se även SCC:s utredning för Väg 45 och NorgeVänerbanan år 2001-01-10.
Se även Riskanalys av olycka på väg och järnväg, Scandiaconsult/RAMBÖLL
510279-03 och Räddningsverkets rapport ”Kartläggning av väg- och
järnvägstransporter med farligt gods (2000)”.

ANLÄGGNINGAR
Industrianläggningar
Ale kommun har ett ﬂertal tyngre tillståndspliktiga industrier (s k. A- och B-objekt)
16 st, februari 2007. Flertalet är tillverkningsindustrier men även täktverksamheter
och kommunala anläggningar ﬁnns i gruppen. Huvudsaklig lokalisering är älvdalen
i anslutning till väg och järnväg i de orter som traditionellt varit industribetonade.
När det gäller de anmälningspliktiga verksamheterna (C-verksamheter) är det stor
spridning på verksamhetstyper och lokalisering och det ﬁnns strax över 50 anläggningar, februari 2007. Det är svårt att tala om större grupper, men Ale har ett ﬂertal
bullrande verksamheter som skjutbanor och motorbanor som i vissa fall kan påverka planläggningen. Andra objekt värda att nämnas är mekaniska verkstäder samt
bilrelaterade verksamhet som bensinstationer och skrotningsverksamhet.
Kraftledningar och elanläggningar
Kring beﬁntliga kraftledningar gäller skyddsavstånd enligt starkströmsföreskrifterna. Dessa avstånd är dock små jämfört med de störningar i form av buller och
elektriska magnetfält som kraftledningar alstrar. Några säkerhetsavstånd med hänvisning till riskerna för elektromagnetiska fält ﬁnns inte antagna av de nationella
myndigheterna. Kommunen strävar efter att reducera fält som avviker starkt från
vad som anses normalt i den aktuella miljön. Enligt försiktighetsprincipen bör magnetsfältsstyrkan understiga 0,2 microtesla vid nybebyggelse, vilket i ﬂesta fall motsvarar 75-200 meter vid ledningar på 130-400 kV. Variationen i avståndet beror på
kraftledningens storlek och de lokala förutsättningarna på platsen. När det gäller
nya elledningar bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera
dessa så att exponeringen begränsas.
>>

Se kapitel 4.2 Kommunens mastpolicy för telemaster och basstationer

Allergi/hästgårdar
Som hästgård menas här en fastighet där häst stadigvarande vistas. När det gäller
lokalisering av hästgårdar bör de inte tillåtas i anslutning till beﬁntlig tätortsbebyggelse eller intill kommunens utbyggnadsområden för bostäder, förskola och skola.
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Kommunfullmäktige har 2006-02-27 beslutat att rapporten ”Hästar och
bebyggelse” framtagen av Skåne länsstyrelse ska utgöra ett underlag för den
fysiska planeringen. I översiktsplanen anges kommunens rekommendationer
för skyddsavstånd mellan hästar och bostäder i syfte att minska spridningen av
hästallergen till människor. Rekommendationerna följer i princip den utveckling
av riktlinjer som pågår i många andra kommuner, där ﬂer fysiska aspekter bör
vägas in i bedömningen än enbart avstånd mellan häst och bostad. Boverkets
rekommenderade skyddsavstånd bedöms ofta som omotiverat stora och är svåra
att tillämpa för en tätortsutveckling i agrar miljö som i Ale kommun. Även
Socialstyrelsens skyddsavstånd bedöms i många fall vara onödigt stora.
De lokala förhållandena bör alltid utgöra grund för en bedömning i förhållande till
kommunens rekommenderade skyddsavstånd. De platsspeciﬁka förutsättningarna
som t ex vindriktning, vegetation, topograﬁ, byggnaders placering och storlek
samt antal hästar är av stor vikt för bedömningen. Det handlar både om att skydda
boende från hästallergen och att skydda de intressen som ﬁnns för bevarande och
utveckling av hästgårdarna.
Rekommendationer på bedömningsgrunder vid kommande detaljplaneläggning och bygglovgivning

I samband med planering för djurhållning inom eller i direkt anslutning till samlad
bebyggelse, alternativt prövning i detaljplan av bostäder i anslutning till hästhållning är följande punkter exempel på frågor som bör utgöra underlag för kommunens bedömning av relevant respekt-/ skyddsavstånd:
- karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse
- antal hästgårdar samt deras lokalisering
- antal hästar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade ridstigar
- gödselhantering, placering och utförande
- hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent
hagen används
- förhärskande vindriktning
- topograﬁ samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse
- förekomst/grad av näringsverksamhet
- redovisning av närboendes uppfattning/beﬁntliga upplevelser av olägenhet
Se även >> kapitel 4.2 Generella rekommendationer

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Förekommande översvämningsproblem i kommunen är mest relaterade till Göta
älv och dess angränsande biﬂöden som då påverkas uppströms. Detta berör då beﬁntliga industribyggnader, vägsträckor och ibland även enstaka bostadshus.
Det är viktigt att i den framtida planläggningen ta stor hänsyn till riskerna för översvämning i de aktuella områdena. Med beaktande av klimatförändringar med ökad
risk för stora skyfall, stormar och högre älvnivå är detta en viktig aspekt för de boende i ny såväl som beﬁntlig bebyggelse. Det är därför viktigt att se vilken inverkan ny bebyggelse kan få på den beﬁntliga.
Vattenfall har ansvar för dammarnas säkerhet i Göta älv och arbete med säkerhetshöjande åtgärder pågår och beräknas vara klar 2008. För närvarande pågår en delutredning för ”Klimat- och sårbarhetsutredningen” beträffande eventuella behov av
ökad tappning i Göta älv inför en förväntad klimatförändring.
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Skred och dammbrott längs Göta älv kan ge mycket svåra skador och följder för
människor, egendom och miljö. Under 2006 inleddes en samordnad beredskapsplaneläggning mellan berörda kommuner, länsstyrelsen och Vattenfall AB, där Vattenfall AB tillsammans med Svenska kraftnät leder och ansvarar för projektet.
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Lägsta grundläggningsnivå vid Göta älv
För Ale kommuns del är det havet som styr Göta älvs nivå och högsta uppmätta
vattennivå i Ale är +11,8 enligt Göteborgs höjdsystem. Det kan noteras att tekniska
nämnden och miljö- och byggnämnden har tagit fram riktlinjer, avseende nivå på
bottenplatta vid nybyggnation. För att få en godtagbar säkerhetsmarginal föreslås
lägsta höjd för färdigt golv ligga på minst +12,8. Den angivna nivån +12,8 är rimlig men kan behöva omprövas med hänsyn till rekommendationerna från ”Klimatoch sårbarhetsutredningen”.
Ale kommun följer uppmärksamt arbetet i ”Klimat- och sårbarhetsutredningen”
och deltar i arbetet beträffande dammarnas säkerhet i Göta älv. Kommunen avvaktar med rekommendationer i översiktsplanen tills dess ”Klimat- och sårbarhetsutredningen” är färdig.
I anslutning till älven ﬁnns beﬁntliga byggnader och ytor inom verksamhetsområden som till stora delar ligger lägre än +12,8.
ÖVRIGA RISKER
Verksamheter med särskilda risker eller störningar (tekniska olycksrisker)
- Företag, anläggningar mm i kommunen som kan medföra risker för skador och
störningar vid olyckor är framför allt:
- Kemiska industrier
- Oljedepåer
- Traﬁkolycksdrabbade platser
- Hamnanläggningar
- Småbåtshamnar
- Avloppsreningsverk
I rapporten ”Bättre plats för arbete” utgiven av Boverket 1995, redovisas förslag
till skyddsavstånd för olika typer av verksamheter. Riskanalyser har upprättats i
samband med planeringen av väg och järnvägsutbyggnaden samt för verksamheten
vid Eka Chemicals i Bohus.
Övriga riskområden (naturolycksrisker och sociala riskfaktorer)

- Ras och skred
- Skogsbränder
- Stormar
- Dammbrott
- Sabotage och kriminalitet
- Missbruk
- Segregation
Kommunens bedömning

Kommunens grundsyn är att samhällsutbyggnaden skall ske så att nya riskkällor så
långt som möjligt undviks och att effekterna av beﬁntliga riskkällor reduceras och
om möjligt elimineras.
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8. REGIONEN OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Ale kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är en samarbetsorganisation för 13 kommuner. GR:s uppgift är att verka för samarbete över
kommungränserna och främja en regional utveckling. GR arbetar inom områden
som regionplanering, miljö, traﬁk, arbetsmarknad, välfärd, socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Trollhättan

Regionala frågor där samarbete ﬁnns
- Näringslivsutveckling (Business Region Göteborg)
- Kollektivtraﬁk (Västtraﬁk)
- Renvattenproduktion
- Avfallshantering (Renova)
- Avloppshantering (GRYAAB)
- Vattenvård (Göta älvs vattenvårdsförbund)
- Luftvård (Göteborgsregionens luftvårdsprogram).
- Norge/Vänerbanan med dubbelspår och pendelstationer
- Infrastrukturplanering
- Fortsättningen på K2020
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- Nytt vattenskyddsområde för Göta älv
- Alternativa vattentäkter
- Handelsfrågor, GR har i uppdrag att lägga fram ett förslag till strategi och policy
- Gymnasieskolan, gemensam gymnasieintagning
- De regionala naturområdena, Risveden/Vättlefjäll
- Grus (en regional grusförsörjningsplan är nyligen framtagen)
- Bostadsfrågan
- Räddningstjänsten
- Energi (Fjärrvärme)

8

Mellankommunala frågor för Ale.
Ale kommun har direkt mellankommunalt samarbete med grannkommunerna Göteborg och Kungälv. Ale kommun köper renvatten till södra kommundelarna från
Göteborg och till de norra från Kungälv. Ale kommun är delägare i Ryaverkets avloppsreningsanläggning på Hisingen och pumpar avloppsvatten från Alafors och
samhällena söder därom till detta verk för rening. Kommunen har även genom delägarskap i Renova, som är Göteborgs kommunala reningshållningsbolag, tillgång
till sopförbränningsanläggningen i Sävenäs för sina brännbara sopor. Ale kommun
har vidare genom ett samarbetsavtal med Kungälvs kommun ett långvarigt samarbete om räddningstjänst där framförallt räddningstjänstledningen är gemensam.
Inom gymnasieskolan är elevernas frihet att välja program och skola stor vilket
medför att rörligheten mellan kommunerna ökat.
K2020 och dess målbild för kollektivtraﬁken i Göteborgsregionen.
Syftet med K2020 är att skapa en gemensam framtidsbild som underlag för planering och beslut i de organisationer som deltar i projektet och som leder till att kollektivtraﬁkens andel av resandet ökar från dagens 24% till 40% inom 20 år (eller
från dagens ca 450 000 resor/dygn till ca 1 miljon resor/dygn).
Huvudprincipen för målbilden K2020 – framtidens kollektivtraﬁk i Göteborgsområdet
- Knyta samman ﬂer områden, från radiell struktur till närstruktur
- Göra resan mellan dessa snabbare och prioritera med egna utrymmen
- Erbjuda tät traﬁk, med hög turtäthet i huvudstråken
- Utveckla knutpunkterna där kollektivtraﬁken är en del av stadsmiljön
- Säkerställ kvalitet och service med åtgärder för kundtillfredsställelse
Se även >> kapitel 9.5.5 Kollektivtraﬁk

Ale kommuns regionala anspråk
- Bostäder
- Arbetsplatser
- Högre utbildning
- Handel
- Kultur
- Nöjen/turism
- Rekreation i Vättlefjäll
- Rekreation vid kusten
- Hamnar
- Flygplats
- Regional avfallshantering
- Avfallsdeponi

Regionala anspråk i Ale kommun
- Bostäder
- Arbetsplatser
- Handel
- Kultur
- Nöjen/turism
- Rekreation i Vättlefjäll och Risveden

- Väg 45
- NorgeVänerbanan
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Övriga mellankommunala frågor tillsammans med grannkommunerna
Mellankommunala
frågor
Göta älv som vattenförsörjningsresurs
Väg 45
Väg 1968
NorgeVänerbanan
Göta älv som farled
Farliga transporter
Kommersiell service
Kollektivtraﬁken
Riskfrågor kring
Eka Chemicals i
Bohus
Beredskapsplan vid
oljeutsläpp
Luften
Riksintresse - natur
Riksintresse - friluftsliv
Risveden
Vättlefjäll
Turistmål och turisttraﬁk
Större kraftledningar
Avfallshantering
Arbetsmarknad
Vattenreserv
Vindkraft

Kung- Göteälv
borg
x
x

x

Lilla
Edet
x

Lerum

x

Troll- Alinghättan sås
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Mölndal

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Gemensamma frågor som berör utvecklingen av Lödöse/Alvhem
Ovanstående tabell redovisar ett stort antal intresseområden som gemensamt berör
Lilla Edets och Ales kommuner, varav vissa har större påverkan på området runt
Lödöse-Alvhem.
Beslut ﬁnns nu om tågstopp strax norr om Alvhem vid Tingberg och detta kommer
naturligtvis att påverka utvecklingen i området. Fortfarande ﬁnns dock ännu inte
statligt beslut från Vägverket beträffande traﬁkplatsens placering i Grönnäs-/Alvhemsområdet. Sammantaget konstateras att fortsatt diskussion mellan Lilla Edet
kommun och Ale kommun bör ske i frågor som VA, lokalvägen, GC-vägar, verksamhetsutveckling och bostadsbyggande.
Övriga frågor som också bör tas med är kollektivtraﬁken, kommersiell och offentlig samhällsservice samt natur- och kulturlandskap.
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9.1

9.1 ÖVERSIKTLIGA GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Geologisk översikt
Kommunen är belägen längs den östra sidan av Göta älvs dalgång. Området längs
älven är låglänt och ur geologisk synpunkt relativt homogent med mäktiga lager av
marin lera som har sedimenterat i dalen. Uppskjutande kuperade bergspartier ﬁnns
längs dalgångens sidor.
Öster om dalen ﬁnns omfattande områden med berg, omväxlande ﬁnns här partier
med fastare lera, isälvsavlagringar samt våtmarker som mossar och kärr. I dessa delar ﬁnns en mängd mindre vattendrag och de ﬂesta har sitt utlopp i de större vattendragen Grönån, Sköldsån och Hålldammsbäcken (Nödingeån) vilka alla tre har sitt
utlopp i älven. Berggrunden är i huvudsak uppbyggd av urberg bestående av främst
gnejs.
Geotekniska förhållanden
I älvdalen ﬁnns företrädesvis mäktiga lerlager. Lokalt förekommer på leran fyllnadsmassor med upp till några meters tjocklek. I övergången mot fastmark ﬁnns
oftast fastare sand- och siltjordar. Lerans mäktighet varierar i allmänhet från ca 30
m till över 70 m i anslutning till älven. Leran är företrädesvis lös eller till och med
mycket lös. På sina ställen förekommer högsensitiv och även kvicklera vilket innebär att vid en störning kan leran mista större delen av sin hållfasthet. Leran är till
största delen mycket sättningsbenägen vilket innebär att i princip all markbelastning som påförs leran orsakar sättningar.
I de högre belägna delarna är variationen av lerans egenskaper med avseende på
hållfasthet och sättningar stor mellan olika områden. Generellt har leran här bättre
egenskaper än i älvdalen men det skall betonas att variationen är stor och områden
med lös lera, som ställvis är högsensitiv och kvick, förekommer även inom dessa
delar. Leran är i vissa delar sand- och siltskiktad.
SGU har tagit fram en rapport om ”Bottenförhållanden och geologisk utveckling i
Göta älv” som bl a innehåller uppgifter om jordarter i botten av älven och jorddjup
till berggrunden, serie K nr 43.
Hydrologiska förhållanden
Även grundvattennivåer och portrycksförhållanden varierar inom olika delar av
kommunen. Generellt är grundvattenytan belägen ner till någon meter under markytan i älvdalen, medan den i högre belägna områden oftast är belägen på större djup
under markytan.
Området i anslutning till älven ligger idag bitvis på så låga nivåer att vissa delar
översvämmas av Göta älv vid högvatten.
Stabilitet
Inom kommunen ﬁnns det områden med sluttande lermark som ur stabilitetssynpunkt har ogynnsamma geotekniska förutsättningar. Områden med otillfredsställande stabilitet ﬁnns i såväl älvdalen som inom lerområden i öster. Områden utmed
Göta älv liksom områden i anslutning till större vattendrag är mest ansträngda. Vid
planläggning och byggnation är det därför viktigt att klarlägga de geotekniska förhållandena dels så att nyanläggning utförs på ett sådant sätt att stabilitetsproblem
inte uppkommer och dels så att förbättrande åtgärder kan utföras där stabiliteten
inte är tillfyllest.
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Kartläggning av områden med avseende på stabilitetsförhållanden har tidigare utförts inom delar av kommunen. Under första delen av 1990-talet utförde Statens
Geotekniska Institut en omfattande skredriskanalys för sydöstra Göta älvdalen
(SGI Varia 439). Vidare har även Räddningsverket, genom GF Konsult, i början av
2000-talet utfört en översiktlig stabilitetskartering för vissa bebyggda delar i kommunen. Denna kartering redovisar 23 områden som på sikt bör utredas ytterligare.
Hälften av områdena ligger i anslutning till älvdalen och samhällena samt även vid
Vimmersjön, Starrkärr, Kilanda, Slittorp och Sandåker. I respektive utredning redovisas på plankartor erhållna resultat, vissa delar med krav på stabilitetsförbättrande
åtgärder och kompletterande geotekniska utredningar.

9.1

Under 2004 utförde SGI i samarbete med Sjöfartsverket sjömätning för kartering
av bottentopograﬁn i älven som underlag för att mer detaljerat kunna klarlägga stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen. Eventuellt behov av stabilitetsförbättrande åtgärder för undervattenslänter och det strandnära partiet kommer i detalj att framgå
efter det att kompletterande stabilitetsanalyser har utförts.
Sedan tidigare har grundförstärkning utförts längs älven, genom Eka Chemicals
försorg, på ca 1 km av älvstranden i Bohus för säkerställande av stabilitetsförhållandena.
Även inom andra delar av kommunen har det tidigare utförts stabilitetsförbättrande åtgärder på ett ﬂertal ställen, framförallt i anslutning till vattendragen Grönån,
Sköldsån och Hållsdammsbäcken (Nödingeån).
Allmänna förutsättningar för byggande och markanvändning
Vid byggnation inom område med berg är förhållandena ur grundläggningssynpunkt gynnsamma, däremot kan anläggningskostnaderna generellt vara höga på
grund av stora bergsskärningar mm. I övergång från berg/fastmark kan trots gynnsamma jordlager grundförstärkning erfordras på grund av varierande förhållanden.
Exempel på grundförstärkning är urgrävning och återfyllning med krossmaterial
alternativt grundläggning med plintar. Uppfyllnader skall minimeras i lerområden
för att framtida sättningar skall undvikas. Till största delen är leran i de låglänta delarna lös och mycket sättningskänslig och har relativt låga hållfastheter (postglacial
lera) medan lerområden inom högre belägna delar oftast är fastare och har bättre
hållfasthet- och sättningsegenskaper (glacial lera). Det är dock mycket viktigt att
undersökningar utförs eftersom variationer förekommer. Inom områden där jordlagren utgörs av sluttande lermark, ofta i kombination med något vattendrag, ﬁnns
risk för att totalstabiliteten är otillfredsställande. För att i dessa områden säkerställa
stabiliteten för framtiden är det viktigt att inte begränsade och lokala åtgärder utförs för enstaka objekt utan att hänsyn tas till helheten.
Vid planläggning skall stabilitetsförhållandena utredas och påvisas att stabiliteten
är tillfredsställande. Gällande krav ﬁnns för närvarande i skredkommissionens Rapport 3:95. Om kraven ej är uppfyllda erfordras åtgärder så att säkerheten höjs till
erforderliga nivåer alternativt innebär det begränsningar för markanvändningen.
Kommunens bedömning

Vid markområden där förutsättningar för skred och ras ﬁnns skall stabilitetsförhållandena utredas enligt Skredkommissionens Rapport 3:95. Om kraven ej uppfylls
medför det begränsningar vid markanvändningen alternativt kan åtgärder utföras
som höjer säkerheten till erforderliga nivåer.
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9.2 VATTENFÖRHÅLLANDEN
I det höglänta sprickdalslandskapet i öster ﬁnner man huvuddelen av de 117 sjöar
över 0,1 ha som ligger inom kommunen. De allra ﬂesta är små och endast 18 av
sjöarna har en areal som överstiger 20 ha. Huvuddelen av sjöarna dräneras västerut
till Göta älv. Vattnet från kommunens allra östligaste delar rinner dock ut till Mjörn
och Anten, där det via Säveån når Göta älv.
Ale kommun är rik på vattenmiljöer med höga naturvärden. Speciellt intressant är
Göta älv och dess biﬂöden samt de översvämningsmarker som ligger i anslutning
till sjöarna och vattendragen.
Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv med en vattenföring på mellan 800-1000 m3/
sek. Den utgör vattentäkt för cirka 700 000 personer i Göteborgsområdet. Göteborgs VA-verks vattenintag är placerat vid Alelyckan strax söder om Ale kommun.
För att skydda Göta älv mot föroreningar ﬁnns ett vattenskyddsområde utlagt från
Göteborg upp till centrala Surte. Övervakningen av detta sker genom VA-verket
i Göteborg. Kommunerna längs älven har tillsammans med Göteborgsregionens
Kommunförbund bildat ett Vattenvårdsförbund för att följa vattenkvalitetens utveckling.
En del av mossarna i kommunen har så stora naturvärden att dikning, torrtäkt eller
andra arbetsföretag som skadar naturmiljön inte bör tillåtas. Många av Göta älvs
biﬂöden hyser viktiga lek- och uppväxtlokaler för lax och havsöring och är därför
av riksintresse för naturvården.
AKTUELLA PROBLEM
Industriutsläpp
Såväl industrin som det övriga näringslivet är stark knutet till Göta älvs dalgång.
De miljöproblem som uppstått genom industriutsläpp till vatten är därför begränsade till Göta älv samt biﬂödenas nedersta delar. Utsläppen till luft påverkar däremot
större områden genom nedfall i ﬂera av de redovisade avrinningsområdena.
Vattenkraft och vattenregleringar
Vattenkraften har i alla tider varit viktig i Ale. Idag är det emellertid endast kraftverken i Kilanda, Lindåsen och Fors som levereras ström till nätet. Med undantag
för Slittorps kvarn har samtliga ovan nämnda vattenföretag med stöd av äldre vattendomar rätt till mycket omfattande vattenståndsregleringar i uppströms liggande
sjöar. Den tillåtna regleringsamplituden utgör ett starkt hot mot naturvården, ﬁsket
och friluftslivet. Trots att den idag utnyttjade regleringen är betydligt mer blygsam
än den tillåtna, orsakar kraftproduktionen i Ale med jämna mellanrum skador på organismerna både i de reglerade sjöarna och vattendragen.
Övergödning
På en del håll i kommunen är övergödningsproblemen omfattande. Allvarligast är
situationen i Hajsjön, Grosjön och Burhultssjön. Tidigare var ﬂer sjöar hotade, men
genom åtgärder med s k ”närsaltsfällor”, förbättrade enskilda avlopp och i vissa fall
anslutning till kommunalt avlopp och har man förbättrat förhållandena i Hålsjön
och Vimmersjön.
Försurning
Försurningen av mark och vatten är mycket omfattande i Ale. På många håll hade
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allvarliga försurningsskador uppkommit redan innan de första kalkningsinsatserna
kom igång i slutet av 1960-talet. Prover tas kontinuerligt i utvalda sjöar för att följa
utvecklingen och åtgärder görs årligen genom kalkning.

9.2

Markavvattning
Markavvattningen i kommunen har under ett par århundraden orsakat natur- och
miljövårdsproblem, dels genom dess medverkan till den ökande transporten av närings- och humusämnen i vattendrag men också genom den utarmning av de växtoch djurarter som är helt beroende av våtmarker.
Grundvatten
Göteborgs Kommunalförbund har tagit fram en grusförsörjningsplan 2003, som
beskriver bl a viktiga grundvattenförekomster i regionen. I Ale ﬁnns de ﬂesta och
största naturgrusförekomsterna i de södra och östra delarna av kommunen.
Ett projekt har startats där möjligheterna utreds, att använda naturgrusförekomsterna i Gråbo och/alternativt Mjörn som reservvattentäkt, för att undvika det ensidiga
beroendet av Göta älv. Vattenöversikten för Ale antogs 1992, samtidigt som Ale ÖP
90. Detta underlag överensstämmer i stort sett med dagens förhållanden.
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9.3 AREELLA NÄRINGAR
JORDBRUKET
En sjättedel av kommunens yta är jordbruksmark, och över hälften av denna utgörs
av mark där goda möjligheter ﬁnns att upprätthålla rationella heltidsföretag. Göta
älvs dalgång kännetecknas av högt avkastande jordar, liksom områdena runt Starrkärr, Kilanda och Grönådalen. Länge österut och norrut är det övervägande skogsmark.
Jordbruksmarken klassiﬁcerades från jordbruksynpunkt av lantbruksnämnden 1988
och även om vissa förändringar skett i markanvändningen sedan dess bedöms klassiﬁceringen i huvudsak gälla även idag. Klassningen avsåg:
A. Särskild värdefull jordbruksmark
B. Värdefull jordbruksmark
C. Områden svåra att bruka med dagens teknik
Åkermarksarealen i Ale kommun är idag 4420 ha och betesmarksarealen är 577 ha.
Arealen beskriver de marker som har EU-stöd, enligt uppgift från Jordbruksverket.
Tendensen är en minskning för åkermark och en ökning för betesmark, men totalt
sett en minskning sedan 1990. Det ﬁnns anledning att tro att åkermarken kommer
att minska under de närmaste åren, men vid en förändrad jordbrukskonjunktur är
det mycket troligt att markerna börjar odlas aktivare igen, t ex för energiproduktion.
Inträdet i EU har inneburit stora förändringar för jordbrukssektorn. Bland annat kan
den enskilde jordbrukaren söka EU:s s k miljöstöd för skötsel av värdefulla odlingslandskap.
Andelen små företag d v s företag med åkermark mellan 2 och 10 ha, är ganska hög
i Ale. Nästan vartannat företag har en åkermarksareal i detta intervall. Däremot är
andelen stora företag (mer än 30 ha åkermark) låg i kommunen jämfört med genomsnittet för hela riket. Detta hänger samman med att jordbruken i kommunen
delvis har skogsbygdskaraktär.
Den allmänna tendensen är att allt ﬂer jordbruk slutar med mjölkproduktion och ett
fåtal gårdar har mycket stor mjölkproduktion. Under nittiotalet minskade antalet
mjölkgårdar från 78 till 25 stycken 1997. Enligt uppgift från LRF (Lantbrukarnas
Riksförbund) är det 15 stycken 2005. Nya EU-regler fr o m 2007 kan komma att
minska antalet ytterligare. Endast ett tiotal gårdar med köttdjursbesättningar av betydelse ﬁnns i kommunen, då små gårdar och små arealer är inte lämpliga för den
sortens djurhållning. Därutöver ﬁnns också en par större gårdar med får.
Vid inventering av ängs- och hagmarker inom kommunen har det visat sig att framförallt betande marker försvinner genom förbuskning och igenväxning p g a för få
betesdjur. Skogsplantering har skett inom Liveredsområdet men i övrigt endast i
mindre omfattning. På sikt kan detta innebära en stor förändring av kulturlandskapet.
Lagen om skötsel av jordbruksmark är ändrad sedan ÖP 90 togs fram. Inom jordbruket är det nu lika viktigt att ta hänsyn till miljömål som till produktionsmål.
Skötseln och bevarandet av jordbruksmarken är viktig för ett bibehållande av biologiska värden, kulturmiljövärden och landskapsbilden och är därmed en viktig
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grund för kommunens attraktivitetsvärde för boende och även turism.

9.3

Hästar och hästhållning kan spela en viktig roll för landsbygdsutvecklingen och
kan utgöra en drivkraft för människor att ﬂytta från stad till landsbygd. Inom LRF
centralt ser man hästsektorn som en expansiv näring som inte enbart utgör komplement till annan näring i lantbruket. Antalet hästar ökar och även gårdar med inriktning på service till hästgårdarna med vallodling/hö till hästarna. Se även kapitel 7.7
Hälsa och Säkerhet.
I miljömålen ingår bl a att värna om ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv samt att ingen övergödning ska ske.
SKOGSBRUKET
Av Ales totala landareal på 318 km2 utgörs ca 50 % av produktiv skogsmark.
Skogsmarken är i huvudsak belägen i de östra och norra delarna av kommunen. En
stor del av skogen ligger inom Risveden. Ett skogsområde som domineras av tämligen magra, bergbundna marker med ett stort inslag av mossar och sjöar. Södra
delarna av Ale är mer präglat av jordbruk men här ﬁnns även en hel del skogsmark
som ofta är belägen i svår terräng med berg och branter. I takt med nedläggning
av jordbruk har dock skogsmarksarealen ökat och då på riktigt produktiva marker.
Tillväxten på skogen i kommunen beräknas till ca 80 000 m3sk per år. Den bedömda årliga avkastningen är ca 19 mkr.
All skogsmark utnyttjas dock inte av skogsbruket. Under senaste 10-årsperioden
har stora skogsområden avsatts i olika skyddsformer som t ex naturreservat och
biotopskydd. Skydden motiveras av höga naturvärden samt stora värden för friluftslivet.
Ale kommun äger ca 850 ha produktiv skogsmark. På ca 75 % av skogsmarken
bedrivs skogsbruk. Resterande areal är avsatt till naturvård eller för friluftsliv och
kräver då speciell skötsel. Merparten av skogen är belägen i Göta älvdalen med en
koncentration runt Nödinge och ner mot Bohus. En stor del av denna skog är samhällsnära och kräver oftast speciell hänsyn. Kommunen äger även ett skogsskifte
vid Slerebo inne på Risveden. Arealen på detta skifte är 120 ha.
För att skogsbruk och miljöhänsyn skall fungera krävs ett noggrant planeringsarbete. Till sin hjälp har kommunen en ”Grön skogsbruksplan” som är upprättad 2004.
Planen beskriver skogen, miljöhänsyn och lämpliga åtgärder.
Sedan ett antal år tillbaka är den skog som Ale kommun äger miljöcertiﬁerad enligt
FSC. Detta innebär att kommunen åtar sig att bedriva ett miljöanpassat skogsbruk.
Att kommunen sköter sina åtaganden följs också upp med jämna mellanrum av en
utomstående miljörevisor.
Tekniska nämnden sköter den skogliga förvaltningen och anlitar Skogsstyrelsen
som konsult. Vid slutavverkningar sker samråd med kommunbiologen och även
med föreningar vars verksamhet berörs av avverkningen.
Skogsbruket regleras framförallt av skogsvårdslagen men också av miljöbalken och
till viss del av kulturminneslagen. Från och med 1994 gäller en ny skogsvårdslag
som bl a innebär att miljömål och produktionsmål skall vara jämställda. Biologisk
mångfald och genetisk variation ges lika stor tyngd i skogspolitiken, liksom bibeAle ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24
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hållande av markens naturgivna produktionsförmåga. I miljömålen ingår även att
värna om skogens kulturella, estetiska och sociala värden samt ett rikt växt- och
djurliv.
Kommunens bedömning

Ett aktivt och väl fungerande jord- och skogsbruk är av central betydelse för en levande landsbygd. De enskilda företagen skapar sysselsättning och ökar möjligheterna till bosättning utanför tätorten. Ett verksamt lantbruk är också grunden för att
de i Ale värdefulla odlingslandskapen skall ﬁnnas kvar. Det är därför viktigt att det
i olika sammanhang tas hänsyn till jord- och skogsbrukets förutsättningar att kunna
bedrivas effektivt. Möjligheterna till kompletterande verksamheter i kombination
med jord- och skogsbruk bör stimuleras, såsom t ex turism och odling av energigrödor.
I naturvårdsprogrammet nämns exempel på förutsättningar att utveckla nya näringar för turism under rubriken ”Friluftsliv och naturturism”. Ales varierade och rika
natur med goda förutsättningar för bad, ﬁske, paddling och vandring gör området
intressant för turister från t ex Europa. Här ﬁnns också spännande fågelsjöar och
andra miljöer med rikt växt- och djurliv samt storslagna vildmarksområden. Närheten till Göteborg gör Ale särskilt intressant ur turistsynpunkt.
De areella näringarna är också av stor betydelse för en hållbar utveckling. Genom
en livsmedels-, energi- och råvaruproduktion anpassad efter naturens gränser kan
stora miljövinster uppnås. En samverkan mellan tätort och landsbygd bör i dessa
frågor eftersträvas. En hållbar utveckling bygger också på att jord- och skogsbruket
i sin verksamhet visar hänsyn till känsliga och värdefulla naturmiljöer.
>> Se vidare pågående naturvårdsprogram
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9.4.1 TEKNISK FÖRSÖRJNING; VATTEN, AVLOPP OCH
DAGVATTEN

9.4.1

VATTENFÖRSÖRJNING,
All bebyggelse inom tätortsområden skall förses med vatten av fullgod kvalitet.
Surte, Bohus, Nödinge samt delar av södra Nol tar emot vatten från Göteborgs
kommun. Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda och Alvhem tar emot vatten från
Kungälvs kommun vid Dössebacka.
70 % av kommunens vattenledningsnät är byggt efter 1965. Arbetet fortsätter utifrån VA-strategin som antogs i fullmäktige 1999. Cirka 18 % av vattnet når inte
konsumenterna idag på grund av läckage mm.
Vid byggnation inom höglänta (> +45 m ö h) områden krävs tryckstegring. Detta
gäller hela kommunen förutom Älvängen och Skepplanda.
Ale köper sitt vatten från Göteborg och Kungälv. Båda tar sitt vatten från Göta älv.
Det är ett gemensamt ansvar att skydda vattnet i älven från föroreningar. För att
undvika det ensidiga beroendet av Göta älv har ett projekt startats, där möjligheterna att använda Gråbo/Mjörn som reservvattentäkt utreds.
Grusavlagringarnas betydelse för den framtida vattenförsörjningen kommer sannolikt att öka med tanke på att regionen är en tillväxtregion som kommer att få ﬂer
invånare, samt att ytvatten är osäkrare som råvattenkälla. Inom regionen pågår ett
arbete med att ta fram en regional gruspolicy samt att samordna det arbete som berör den framtida regionala vattenförsörjningen.
AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Avloppsfrågan inom såväl tätortsbebyggelsen som glesbebyggelsen måste uppmärksammas med avseende på kapacitet och utsläpp.
Avlopp från Alafors, Nol, Nödinge, Surte och Bohus samhällen leds till Ryaverket.
Från Skepplanda, Älvängen och Alvhem leds avloppet till Älvängens reningsverk
som har kapacitet för 8 000 personekvivalenter (pe). 6 000 pe är idag anslutna.
För att minska störningarna i reningsprocessen på reningsverken blir det viktigt
med en effektiv kontroll av kvaliteten på inkommande avloppsvatten.
Ale kommun har för VA-verksamheten tagit fram en 10-årig översiktlig VA-strategi
med angivande av åtgärdsbehov för ledningar och anläggningar (1999) som ligger
till grund för det fortsatta arbetet med driftproblem, reinvesteringsbehov och tillkommande nyexploateringar. Idag ﬁnns ett problem i de kombinerade systemen (d
v s avloppsvatten och regnvatten i samma ledning) inom främst Alvhem och Alafors. Detta leder ibland till bräddningar, vilket innebär att avloppsnätet inte ”sväljer” inkommande vattenmängd.
Inventeringar för att utreda hur fastigheters regn- och dräneringsledningar är anslutna pågår i enlighet med VA-strategin. Inriktningen är att utveckla ett s k separat
avloppssystem med skilda ledningar för avloppsvatten och regnvatten. Detta är ett
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viktigt led i att minska mängden ovidkommande vatten i avloppsnätet och därmed
minska antalet bräddningar till recipienterna.
Utredning pågår inom miljö- och byggförvaltningen angående avloppsanläggningar
utanför planlagt område (områden som inte har kommunalt avlopp).
Ledningsomläggningar

I samband med utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan kommer stora omläggningar av beﬁntliga ledningar, bland annat vatten-, avlopp-, dagvatten- och elledningar, att ske.
DAGVATTEN
Allt regnvatten, dräneringsvatten och uppträngande grundvatten i en tätort är dagvatten. Dagvattnet avleds i regel från tätorterna till närliggande vattendrag och
markområde (recipienter). I lagens mening är dagvatten, liksom spillvatten, betraktat som avloppsvatten. Begreppet deﬁnieras i miljöbalken, 9 kap, 2 och 7 §§.
Dagvattnet är ofta starkt förorenat. Inom traﬁken och industrier samt i bostadsområden används material med koncentrerade kemiska ämne, som p g a slitage, väder
och vind, frigörs och transporteras av dagvattnet till våra recipienter. Föroreningarna består av näringsämnen, försurande ämnen, oljor och tungmetaller. Avloppsreningsverk är normalt inte byggda för att ta hand om dessa föroreningar.
Grundläggning av byggnader har sedan länge utförts under grundvattennivån. Detta
innebär att dräneringsvatten avleds till kommunens nät tillsammans med övriga avvattningar såsom takavvattning, avvattning hårdgjorda ytor mm.
Kommunens bedömning

Målet för vattenförsörjningen är att vattenläckaget långsiktigt understiger 20 %.
Dagvatten ska i första hand tas omhand lokalt. Mark för dagvattenhantering bör reserveras så tidigt i planläggningen som möjligt.
En dagvattenpolicy för Ale kommun framarbetas för närvarande av tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. De riktlinjer som redovisas där ska
beaktas i den fysiska planeringen. En grundprincip är att dagvatten i första hand
ska avledas till mark och i andra hand utjämnas före bortledning. Riktlinjerna omfattar all bebyggelse inom kommunen.
Översvämningsrisken p g a högvatten i Göta älv bör studeras djupare eftersom
detta i vissa delar av kommunen leder till problem med dagvatten. Som ett led i att
minska riskerna för översvämningar i fastigheterna måste hänsyn till dämningsnivåerna tas vid nybyggnation.
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9.4.2

Ale kommun kommer i framtiden arbeta för att man vid ny- och ombyggnation av
sammanhållen bebyggelse ska ha gemensam avfallshantering. Detta är en satsning
för att förbättra arbetsmiljön för personalen samtidigt som man kan öka medvetenheten hos medborgarna med källnära hämtning av källsorterat hushållsavfall och
återvinningsmaterial. Det nya nationella delmålet för materialåtervinning innebär
att senast 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas, genom materialåtervinning och biologisk behandling. I och med detta nationella krav måste
kommunen arbeta aktivt med att öka materialåtervinningen i såväl de kommunala
verksamheterna som bland medborgarna.
I kommunen ﬁnns 21 kompletta återvinningsplatser. Målet att det skall ﬁnnas en
återvinningsplats per 1000 invånare bibehålls. Detta mål är i dagsläget (2006) uppfyllt, då många har tillgång till källnära återvinning.
Brännbart hushållsavfall hämtas med komprimerande bilar och körs till Sävenäs
avfallskraftvärmeverk i Göteborg för energiutvinning.
Sörmossen är kommunens centrum för avfallshantering. Inom området ﬁnns deponi, komposteringsanläggning, mellanlager samt återvinningscentral och miljöstation. På grund av skärpt lagstiftning för deponier kommer Sörmossen inte att kunna
ta emot avfall för deponering efter utgången av 2008. Därefter återstår täckningsarbetet för att avsluta deponin.

Ale ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24

181

9.4.3

9.4.3 ENERGIFÖRSÖRJNING
Riksdagen beslutade 1997 att Sveriges energisystem ska ställas om till en mer hållbar energiförsörjning. Riksdagen godkände i mars 2002 regeringens förslag om
Sveriges klimatstrategi. Beslutet innebär en skärpning och precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I och med det klimatpolitiska beslutet godkände riksdagen Kyotoprotokollet. Sverige ratiﬁcerade ofﬁciellt Kyotoprotokollet den 31 maj 2002 tillsammans med övriga EU-länder. De svenska utsläppen av
växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008 - 2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990.
För att åstadkomma detta krävs att Sverige minskar energiförbrukningen av fossila bränslen (olja, kol, bensin och diesel) och ökar användningen av biobaserade
bränslen såsom t ex ved, träpellets, biogas och bioetanol. Dessutom krävs en ökad
användning av miljöanpassad fjärrvärme som uppvärmningskälla, samt en minskad
användning av el för uppvärmning av lokaler, både beﬁntliga och nyproducerade.
Kommunen har i sin energiplan från 2001 ett övergripande miljömål som lyder:
”Ale kommun ska ha ett uthålligt energisystem, som fungerar i samspel med naturligt förekommande kretslopp. Energisystemet ska, förutom vissa delar av transportväsendet, till övervägande del baseras på förnyelsebara energikällor inklusive spillvärme.”
I energiplanen ﬁnns 10- respektive 5-åriga miljömål som bl a berör lokalisering och
uppvärmning av byggnader, ökad andel förnybar energiproduktion bl a vindkraft,
kollektivtraﬁk samt byggande av nya gång- och cykelvägar. Enligt energiplanen
ska bebyggelsen vid planering av bostadsområden anpassas till lokalklimatet och
om möjligt anslutas till fjärrvärmenätet.
Elförsörjning
Genom kommunen går två stamledningar för 400 kV i nord-sydlig sträckning och
en i väst-östlig sträckning mellan Kilanda och Tuve. Dessa ägs och förvaltas genom statens företag affärsverket Svenska Kraftnät. Vattenfall är ägare till regionnät
med två separata elnät för 130 och 20 kV. De ledningar som har lägre spänning, 10
kV och därtill knutet lågspänningsnät, ägs i huvudsak av nätbolaget Ale Elförening
ekonomisk förening. Elföreningen distribuerar el till de ﬂesta hushåll och företag i
Ale kommun, förutom i kommunens norra del. Dessutom distribuerar elföreningen
el till ett mindre antal kunder i Lilla Edets kommun. Behovet av el är olika beroende på vilket uppvärmnings- eller driftssystem som nyttjas av boende och företag.
År 2000 beräknades att ca 3 000 villor i kommunen hade el som huvudsaklig värmekälla.
De större effektkrävande industrierna som t ex Eka Chemicals AB i Bohus får leveranser direkt från Vattenfall AB via en 130 kV ledning. Ekas elberoende har minskat med 80 % efter nedläggningen av kloralkalitillverkningen 2005.
Vattenkraften har i alla tider varit viktig i Ale. Idag är det emellertid endast kraftverken i Kilanda, Lindåsen och Fors som levererar ström till nätet.
Fjärrvärme
Ale Fjärrvärme AB startades 1983 och var fram till och med april 2000 ett helägt
dotterbolag till AB Alebyggen. Idag är Ale Fjärrvärme AB ett helägt dotterbolag till
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Energi AB.
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Bränslemixen i Ales fjärrvärmenät (förutom Skepplanda) består år 2006 av ca 70 %
spillvärme samt därutöver värmepumpsvärme och olja. Skepplandanätet försörjs av
en biobränsleeldad panncentral.
År 2002 bestod Ales fjärrvärmenät av fyra lokala nät: Surte, Bohus, Nödinge-NolAlafors-Älvängen samt Skepplanda. Efter det har en sammanslagning av de tre
näten, förutom Skepplanda, genomförts. Under 2006 har nätet Surte – Älvängen
byggts samman med Göteborgsnätet på Hisingssidan genom en kulvertdragning
under Göta älv mot Surte. Sammanslagningen genomfördes i december 2006 och
därmed får man den ökade kapacitet som krävs för att fortsätta utbyggnaden av
fjärrvärmen i Ale. Utvecklingen av Ale Fjärrvärme är klart positiv. Mellan år 2000
till 2006 har fjärrvärmeproduktionen i kommunen ökat med 20 %.
Pågående utveckling
I dagsläget är i första hand större bostadsfastigheter och kommunala lokaler anslutna till fjärrvärmenätet medan däremot få villafastigheter har fjärrvärme som värmekälla. I och med att Ales nät är sammanslaget med Göteborgsnätet kan planerna på
fortsatt utbyggnad i kommunen genomföras. Kommunen ﬁck 2005 statligt bidrag
(s k Klimp-bidrag) till att bygga ut fjärrvärmenätet till att även omfatta anslutning
av villafastigheter i tätorterna från Surte – Älvängen. Beräkningar visar att ca 1200
villor har vattenburna värmesystem dit det rent ekonomiskt och tekniskt är möjligt
att bygga fjärrvärme. Projektet påbörjades i januari 2006 genom att riktad direktinformation till berörda fastighetsägare inleddes från Göteborg Energis sida.
Vindenergi
Ett nationellt mål har antagits; vindkraften ska på ca 10 års sikt ge en årsproduktion
om 10 TWh av de 140 - 150 TWh el som landet förbrukar. Energimyndigheten har
bedömt att 6 TWh ska produceras till havs och 4 TWh på land. Av dessa 4 TWh ska
354 GWh produceras inom Västra Götalands län.
Utbyggnaden kommer troligen inte att ske som vattenkrafts- och kärnkraftutbyggnaden, d v s med det statliga Vattenfall som dominerande intressent, utan genom
enskilda intressenter och företag. Energimyndigheten har i beslut den 25 oktober
2004 fastställt förslag till områden av riksintresse för elproduktion från vindkraft.
Bakgrunden är riksdagens mål om ökad produktion av förnybar el. I Västra Götalands län har endast tre områden fastställts, men inget av dessa ligger i Ale kommun. Dessa tre områden beräknas uppfylla det regionala produktionsmålet för Västra Götaland, men någon tanke på möjlig export av vindkraftel till andra delar av
landet för att bidra till en hållbarare energiproduktion tar inte länsstyrelsen ansvar
för genom detta ställningstagande. Länsstyrelsen har uppmanat samtliga kommuner
att ta med vindkraften i pågående revideringar av översiktsplanerna.
Enligt Länsstyrelsen rapport 2000:43 ”Vindkraft” redovisas ett område i nordöstra
delen av Ale som även berör Alingsås och Trollhättans kommuner (Vindenergi på
2400 kWh per m2 och år på 50 m höjd.). Det aktuella området ligger inom riksintresse för natur och friluftsliv samt även inom ”stora opåverkade områden”.
Ett fåtal bygglov för vindkraft har än så länge sökts i Ale, men ingen vindkraftanläggning har etablerats.
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I samband med översiktsplanearbetet har en förstudie gjorts av Ramböll Samhällsplanering, för att utreda förutsättningarna för vindenergi och därmed vindbruk i Ale
kommun. Utredningen visar sammanfattningsvis att områden lämpliga för större
sammanhängande etableringar i goda vindenergilägen främst ﬁnns i den norra och
östra delen av kommunen. Även i söder, mellan Bohus och Nödinge samt öster därom ﬁnns goda lägen. Utredningen tar hänsyn till avstånd till bostadshus eftersom
vindkraftverk ibland och av vissa personer kan uppfattas som störande, främst ur
ett visuellt perspektiv. Etableringar av enstaka verk kan även vara lämpliga i andra
lägen. De utpekade områdena har tre klasser: viss, god samt hög potential.
Vindkraftsförutsättningarna kommer att utredas vidare genom fortsatt arbete med
fördjupade studier och även utifrån ett mellankommunalt perspektiv.
>> Läs mer om vindenergi och
potential för utvinning i rapporten
”Översiktsplaneunderlag vindkraft,
Ale kommun, mars 2006.

Kartor ur: Vindkraft - ett
översiktsplaneunderlag för
Ale kommun. Till höger
syns vindenergiinnehållet
tillsammans med bostäder
(buffert 400 m). Ovan en
detalj på potentiella områden i norra Ale kommun.
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9.4.4 RADIO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

9.4.4

Inom Ale kommun har Telia ett antal telestationer samt s k riks- och mellanortskablar. Dessa kablar som utgör förbindelser mellan telestationer inom kommunen samt
förbindelser med övriga Sverige och utlandet. Anläggningarna är av riksintresse
och även viktiga för totalförsvaret.
3G
Radiotelefoni och en växande marknad för mobiltelefoni med olika operatörer
har resulterat i att antalet telekommunikationsmaster har ökat och förväntas öka i
framtiden. Möjligheterna till samordning mellan operatörerna prövas i samband
med bygglov.
Räddningstjänsten har torn på respektive brandstation. Eventuellt kan
ﬂer master/torn bli aktuella i framtiden för radiokommunikationen.
(Master är stadgade och torn är ostadgade ”master”).
Bredband
Ale kommun har sedan hösten 2000 verkat för att
påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Kommunen bygger själv inget bredbandsnät men
har sökt statliga stödpengar för glesbygd och har
även upplåtit förbindelser som tidigare enbart
använts för kommunal traﬁk att även omfatta
kommersiell traﬁk till kommuninvånare.
De statliga stödpengar som kommunen
sökt och tilldelats har använts fullt ut i
samband med den utbyggnad som
pågår våren 2007.
De telestationer som nu är aktuella
att anpassas för DSL-tjänster är
Sannum, Ryd, Kilanda, Kollanda
och Drängedalen. Utbyggnaden
beräknas vara klar våren 2007 och
därefter har ca 99 % av kommunens
invånare möjlighet till en fast internetförbindelse. Flera olika tekniker används
såsom ADSL, ﬁber/koax och radiolänk.
Kommunens bedömning

Kommunens ambition är att så många som möjligt skall kunna erbjudas någon
form av bredband.
Bra informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet till förändringar i
transportbehov och arbetsmönster. Ny teknik kan också öka möjligheten att välja
boende, arbete och studier mer oberoende av varandra.
>> Aktuell information ﬁnns på kommunens hemsida.
>> Se Kommunens mastpolicy för telemaster och basstationer på sid 28.
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9.5.1 LUFTFART
Luftfartsverkets huvudsakliga uppgift är att svara för drift och utveckling av statens
ﬂygplatser och ﬂygtraﬁktjänst, medan Luftfartsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila luftfarten. I detta
ingår t ex att ansvara för regler, tillstånd och tillsyn inom svensk luftfart, övervaka,
analysera och utvärdera luftfartsektorns utveckling samt även vara expert i frågor
som rör bl a fysisk planering, miljö, kris- och beredskapsplanering. Sedan 1 mars
2005 ansvarar Luftfartsstyrelsen även för ﬂygräddningstjänsten. Ansvaret för Luftfartens kunskapsunderlag för tillämpning av PBL och MB ligger på Luftfartsstyrelsen.
De närmast belägna ﬂygplatserna är Säve och Landvetter. Inga in- eller utﬂygningsstråk går över Ale kommun som har bullervärden över 55 dBA.

9.5.2 SJÖFART
Det äldsta transportsystemet i älvdalen utgörs av Göta älv med Trollhätte kanal
som är att betrakta som riksintresse. Globalisering, storskalighet och mycket gods
på väg- och järnväg med -just in time krav har generellt ökat behovet av transportkapacitet i landet. Eftersom Göteborgs hamn successivt utvecklas och idag är nordens största och enda hamn för transatlantisk sjöfart är transporteffektiviteten från
och till hamnen av lika stor nationell betydelse som den varit under århundraden.
De totala godsmängderna på Göta älv visar en stabil nivå. Idag är godsvolymen i
medeltal cirka 3 milj. ton per år och antalet fartyg är omkring 3000. I Ale kommun
ﬁnns endast en allmän hamn. Den är lokaliserad i Surte och drivs av Surte Lagerservice AB. Den har tillstånd att hantera 250 000 ton per år. Övriga företagsanknutna hamnar ﬁnns hos Eka Chemicals i Bohus samt AB Axel Christiernsson och
Perstorp AB i Nol.
Den persontraﬁk som drivs på älven utförs av Kanalbolaget och Börjessons Båtar.
Denna verksamhet rör sig om turisttraﬁk med ett mindre passagerarantal.
Omkring 3500 fritidsbåtar passerar varje år Ale kommun. I Ale ﬁnns
fritidsbåtsanläggningar i Surte, Nödinge, Nol och Älvängen. För fritidsbåtsanläg
gningarna förutspås en ökande verksamhet i framtiden. Det beräknas att ca 4000
fritidsbåtar passerar Göta älv varje år. En gästhamn i Älvängen med anknytning till
Repslagarmuseet är eftertraktansvärd då denna skulle kunna kombineras med kaj
för gästande kanalfartyg. Dessa transporterar ca 2-3000 passagerare på älven per år.
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Norge/Vänerbanan är av riksintresse för kommunikationssystemet. En ny, rakare
dubbelspårig sträckning planeras och byggs på Norge/Vänerbanan mellan Göteborg
och Trollhättan. För utbyggnaden ansvarar Banverket. Banan är ett viktigt kommunikationsstråk ur ett västsvenskt och nationellt perspektiv med region- och pendeltågstraﬁk. Med dubbelspåret ges möjlighet till bättre kommunikationer i regionen,
tillgång till ny arbetsmarknad och ökad möjlighet till pendling i området. Behovet
av snabbare och tätare pendeltågstraﬁk är stort redan idag. Dubbelspåret mellan
Göteborg och Trollhättan stärker också nordiskt näringslivs tillgänglighet till Göteborgs hamn och världsmarknaden. Spåret innebär även en viktig kapacitetsförstärkning för transporer till och från Bergslagen, norra Sverige och Norge och avlastar
den hårt traﬁkerade Västra Stambanan. Banan ä en viktig del i järnvägsnätet och
ingår i det av EU prioriterade transeuropeiska nätverket, TEN.
Efter utbyggnaden till dubbelspår får banan en tillåten hastighet på 250 km/tim. Utbyggnaden skapar möjlighet till nya pendeltågsstationer i kommunen, att fördubbla
passagerarantalet mellan Göteborg och Trollhättan samt att öka godsmängden på
banan till det dubbla. Inom Ale planeras för pendelstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen.
För sträckan Surte - Älvängen är markanvändningen i stort sett klarlagd. För
sträckan norr om Älvängen och till kommungränsen i Alvhem redovisas ett ungefärligt läge för utbyggnad av järnvägen. För delen Kattleberg-Båstorp avses järnvägen att gå i en tunnel.
>>

Se utförligare text i kapitel 2.3 Fysisk planering i Göta älvs dalgång.

Statens Institut för kommunikationsanalys, SIKA, har tagit fram prognoser för person- och godstransporter år 2020, rapport 2005:10. Av denna rapport kan bl a utläsas följande:
Persontransporterna 2020
· Bilen fortsätter att dominera som transportmedel
· Kortväga resandet ökar mer än det långväga
· Resor för inköp, fritid mm ökar mest
Godstransporterna 2020
· Ökade godsﬂöden mellan Sverige och andra länder
· Största godsﬂödena till Väst- och Sydsverige
· Mer godstransporter på vägarna
· Ökad lastbilstraﬁk mellan storstäderna
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9.5.4

9.5.4 VÄGTRAFIK INKLUSIVE GÅNG- OCH CYKELLEDER
E45 börjar på Sicilien i sydligaste Europa och går ända upp till Karesuando (492
mil). I Sverige ingår vägen i det nationella stamvägnätet och är en viktig regional
och nationell väg samtidigt som den är mycket viktig för oss i Ale. Utbyggnaden av
vägen innebär en standard som fyrfältsväg med planskilda korsningar. För utbyggnaden av vägen ansvarar Vägverket.

Siffrorna inom parantes
anger fordon per dygn
(ÅDT=årsdygnstraﬁk).

Traﬁksystemet i Göta älvdalen fungerar som en pulsåder genom Ale kommun. Till
E45 ansluter fyra större länsvägar i östlig riktning. Dessa är väg 1967 Norra Kilandavägen i Nödinge (ca 3700, beräknad 1998), väg 1968 Nya Alingsåsvägen i Alafors (ca 3200, beräknad 1996), väg 1972 Starrkärrsvägen i Älvängen (ca 1900, beräknad 1996) och väg 1978 Skepplandavägen genom Skepplanda (ca 3900, beräknad 1991). Siffrorna inom parantes anger fordon per dygn (ÅDT=årsdygnstraﬁk).
Jordfallsbron (14 200, beräknad 1998) i Bohus ansluter E45 till E6. De kommunala
matarlederna Alkalievägen i Bohus och Folketshusvägen i Nol är också viktiga
anslutningsvägar. Utöver planerade traﬁkplatser/angöring till E45 i Surte, Bohus,
Nödinge, Nol, Alafors och Älvängen, är en viktig och angelägen planeringsfråga
byggandet av en (ytterligare) traﬁkplats vid Stora Viken enligt bl a det underlag till
arbetsplan som upprättats av Vägverket. Denna är viktig av ﬂera skäl, bl a för den
framtida bebyggelseutvecklingen i södra Nödinge.
Dessutom undviks tunga transporter längs lokalvägen
som är en säkerhets- och miljörisk. Det är en målsättning att minimera andelen tunga transporter
2001
på lokalvägen samt minska belastningen på
traﬁkplatserna i Bohus och Nödinge.
1978
Livered
1978

Traﬁkmängderna på E45 varierar från söder
till norr. Beräkningar gjorda under år 2002
redovisar söder om Surte ca 18 000 f/d
och norr om Bohus ca 22 200 f/d.
Beräkningar gjorda under
år 1998 redovisar norr om
Alvhem
Alvhem ca 10 000 f/d, 1998.
E45

1997
Hålanda

1978
1980

1979

Skepplanda
1978

Älvängen

1975

1972

Alafors

E45
1968

Nol

Nödinge

587

Bohus

Starrkärr

Kilanda

1967

1970

1967

1968

Ryd

E45

Allmänna vägar; E45, 1967 m fl

Surte
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För sträckan Surte-Älvängen är markanvändningen i stort sett klarlagd. För sträckan norr om Älvängen, fram till kommungränsen i höjd med Alvhem, redovisas den
östliga sträckningen av vägförslagen. Detta vägalternativ motsvarar ungefär nuvarande vägsträckning. Slutligt ställningstagande till traﬁkplats och anslutningsvägar
för denna vägsträcka avvaktar besked från Vägverket.
>>

9.5.4

Se även utförligare text under kapitel 2.3 Annan fysisk planering

Tätorterna utmed E45 är på väg att växa ihop. För utbyggnad av tätorterna ﬁnns
behov av en bakre väg parallellt med E45. En anledning till detta är behovet av att
minska traﬁkbelastningen på beﬁntliga vägar. Det bör också ﬁnnas alternativa vägar vid en eventuell olyckshändelse. Samtidigt är det viktigt redan nu att studera
framtida vägsträckningar för kommande bostadsområden.
För att knyta ihop tätorterna i älvdalen kommer en sammanhängande lokalväg gå
parallellt med riksvägen genom hela kommunen. Delvis på beﬁntliga vägar såsom
Alevägen i Nol, Göteborgsvägen i Surte, Bohus och Älvängen, som kompletteras
med nya sträckor och med nya gång- och cykelbanor. Genom samhällenas centrala
delar blir lokalvägen miljöprioriterad, d v s den utformas på fotgängarnas och cyklisternas villkor. Vägen blir smalare och kantas av träd, tempot blir lugnare och
traﬁksäkerheten ökar. I vägnätet ﬁnns behov av gång- och cykelvägar mellan bostäder, arbetsplatser, centrum och pendelstation samt säkra korsningar och passager ex
cirkulationsplatser, 30-säkrade gång- och cykelpassager mm. Detta redovisas i traﬁkplanen. För att öka traﬁksäkerheten speciellt för oskyddade traﬁkanter eftersträvar kommunen att bygga gång- och cykelvägar i byar och mellan tätorer.
Tillgängligheten till strandängarna har beaktats i väg- och järnvägsplaneringen.
Den sker helt planskilt tvärs traﬁkstråken och längs med älven på den serviceväg
tillika gång- och cykelväg som följer järnvägen på älvsidan med några få undantag
i princip hela vägen från söder till norr.
Traﬁkplan
Ale kommun har tillsammans med Vägverket Region Väst genomfört ett projekt
”Kvalitetssäkring av kommunens transporter ur miljö- och traﬁksäkerhetssynpunkt”. I detta projekt ingick en traﬁknätsanalys. Med analysen som grund har utarbetats en traﬁkplan. Traﬁksäkerheten är viktig och berör alla människor. Med
traﬁkplan skapar vi en bättre planering och struktur i traﬁksäkerhetsarbetet. Traﬁkplanen skall vara en del av översiktliga planeringen i kommunen.
Traﬁkplanen riktar sig främst till kommunens beslutsfattare och handläggare som
ansvarar för traﬁk- och samhällsplanering. Traﬁkplanen skall vara ett levande dokument och revideras förslagsvis vart fjärde år för att den skall vara ett aktuellt dokument. Dokumentet beskriver mål och inriktning för framtida traﬁkplanering och
med en principiell tillämpning på kommunens tätorter.
Huvudsaklig målsättning är: ökad traﬁksäkerhet, bättre tillgänglighet, bättre framkomlighet och bättre traﬁkmiljö. Traﬁkplanen omfattar: fotgängare/gående, cyklister och biltraﬁk. Av ekonomiska skäl omfattas inte traﬁkplanen av kollektiv- och
utryckningstraﬁk – brandkår och ambulans. Detta kan kompletteras vid ett senare
tillfälle. I traﬁkplanen skall dock hänsyn tas till framkomlighet för kollektiv- och
utryckningstraﬁk.
>>Se

även Väglagen, kapitel 11 på sid 214.
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9.5.5 KOLLEKTIVTRAFIK
Ale kommun har idag en utvecklad kollektivtraﬁk, som bygger på busstraﬁk samt
ett tågstopp i Älvängen. Vissa delar av kommunen har god tillgänglighet till både
regional- och lokaltraﬁk. Andra delar har däremot enbart lokaltraﬁk. Därmed ﬁnns
möjligheter att utveckla att modernt kollektivtraﬁksystem för kommunen i sin helhet. För närvarande planeras intensivt för pendeltågstraﬁk mellan de fem orterna i
Ale och Göteborg. Inom Ale planeras för pendeltågsstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen.
Syftet med kollektivtraﬁken är ﬂera, bl a att:
- Underlätta för kommuninvånarna att förﬂytta sig enkelt, bekvämt och billigt mellan bostaden, arbetet, fritidsaktiviteterna mm.
- Minska utsläppen av miljöstörande ämnen (t ex växthusgaser främst koldioxid
(CO2) genom att locka ﬂer resenärer att åka kollektivt i stället för att ta bilen.
Av det totala koldioxidutsläppet i Västsverige står transportsektorn för ca 40 %.
Denna andel tenderar att öka p g a att biltraﬁken fortsätter att expandera.

Som framgår av ﬁguren
har antalet resor med
kollektivtraﬁken ökat de
senaste åren. Att resa
kollektivt i stället för att
bilpendla är en viktig
åtgärd som bidrar till
att minska kommunens
totala koldioxidutsläpp.
(Källa: Västtraﬁk)

Nuläge
Västtraﬁk ägs tillsammans av Västra Götalandsregionen samt de kommuner i länet
där Västtraﬁk bedriver traﬁk. Kollektivtraﬁken i Ale kommun bedrivs av Västtraﬁk
på uppdrag av kommunen/regionen. Uppdraget regleras genom avtal. Antalet resor
med kollektivtraﬁken i Ale har ökat de senaste åren. Tendensen är att resandet med
tåg också ökar. Inför de årliga traﬁkförsörjningsplanerna, ser kommunen och Västtraﬁk tillsammans över det eventuella behovet av förändringar i traﬁkutbudet.

Fr o m 2005 redovisas alla busslinjer, även 600 och 610. För 2006 har Väststraﬁk
AB ännu inte kunnat presentera någon tillförlitlig statistik.
Kollektivtraﬁkutredning
1999 utreddes kollektivtraﬁken i Ale kommun. Denna studerade framtida kollektivtraﬁk i Ale med två tidsperspektiv, 2002 och 2010. År 2010 är fortfarande aktuellt och utredningen rekommenderar att ett framtida kollektivtraﬁksystem bör byggas upp kring ett alternativ där tågtraﬁken utgörs av både regionala och lokala tåg.
Dessa bör enligt utredningen kompletteras med bl a matarbussystem.
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Kollektivtraﬁken i Ale fram till 2012
Förutom den kollektivtraﬁk med buss, som bedrivs av Västtraﬁk, gör regiontåget
mellan Vänersborg och Göteborg (samt omvänt), uppehåll ca 15 gr per dygn vid
Älvängens tågstation sedan 2003. Vad kommunen känner till idag, kommer regiontåget att fortsätta med dessa stopp till 2012, då pendeltågstraﬁk beräknas sätta
igång. Vad beträffar Västtraﬁks kollektivtraﬁk i kommunen beräknas linjedragningarna att fortsätta utvecklas fram till 2012.

9.5.5

Kollektivtraﬁken i Ale från 2012
Från 2012 får kommunen pendeltågstraﬁk med beräknade stopp i Älvängen, Nol,
Nödinge, Bohus, Surte samt i Tingberg strax norr om Alvhem. Detta kommer inte
att betyda att busstraﬁken utefter Väg 45 samt lokalvägen upphör. I och med att
kommunen får en attraktiv kollektivtraﬁk genom pendeltåget och därigenom ﬂer
resenärer kommer luftkvaliten i Göteborg att förbättras. Ett resecentrum, med därtill hörande faciliteter, planeras i Älvängen. Till detta centrum behöver mark avsättas, liksom mark behövs till pendelparkeringsytor för bil och cykel i de fem orterna
där tågstopp planeras samt även på vissa platser på landsbygden.
K2020
K2020- framtidens kollektivtraﬁk i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtraﬁken i Göteborgsområdet som görs i samverkan mellan Traﬁkkontoret och Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad, Västtraﬁk, Banverket, Vägverket, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen,
med Göteborgsregionens kommunalförbund som projektägare.
Syftet med K2020 är att skapa en gemensam framtidsbild av kollektivtraﬁken i Göteborgsområdet. På så sätt får samtliga aktörer inom bebyggelseutveckling, stadsplanering, investeringar i infrastruktur och utformning av kollektivtraﬁkens drift en
gemensam plattform att utgå ifrån. Målet är att öka kollektivtraﬁkens andel av det
totala resandet i regionen från dagens knappt 20 % till 40 % år 2020. Utöver strukturen är det även av avgörande betydelse hur kollektivtraﬁken drivs med inriktning
på information, trygghet, säkerhet, kvalitet, personlig service med mera.
Arbetet med K2020 är samordnat med andra pågående utredningar, till exempel
HUR 2050 – Framtidens utmaning, tillsammans utveckla en hållbar region. (Rapport K2020 ”Analys av alternativa strukturer”, november 2004.) Inom Ale kommun
pågår ett arbete med att ta fram en lokal K2020 under hösten 2007.
Målbeskrivning
Bl a följande mål styr arbetet med att ytterligare förbättra kollektivtraﬁken i kommunen:
- Utbudet av kollektivtraﬁk ska främja regionförstoring. (Mål för Västra Götalandregionen)
- Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program
och strategier för hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för
miljöanpassade resurssnåla transporter förbättras. (Regionalt delmål för Västra Götalands län)
- Utsläppen av fossil CO2 i kommunen ska minska med minst 15 % till år 2010
jämfört med år 2000. (Kommunens energiplan)
- Kollektivtraﬁkåkandet bland pendeltraﬁkanterna i Ale ska ha ökat från nuvarande
18 % till ca 30 % mellan åren 2000 och 2010. (Kommunens energiplan)
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9.5.5
Kommunens bedömning

Kollektivtraﬁkens tillgänglighet är viktig. För att åstadkomma ett hållbart samhälle
i utveckling med naturens lagar (och de 16 nationella miljömålen) krävs bl a att utsläppen av växthusgaser (i första hand CO2) minskar. I samhällsplaneringen kan vi
bidra till att detta mål nås genom att planera för att kommuninvånarna kan åka med
kollektivtraﬁken (utan att det för den skull kostar för mycket i insats).
Tillgängligheten för funktionshandikappade kommer att öka i kommunen i minst
den takt som Västtraﬁks ägare beslutar ska gälla för kollektivtraﬁken. Ett delmål
för Västtraﬁks tillgänglighetsanpassning är att ”Senast år 2010 skall minst 90 % av
de funktionshindrade kunna använda den allmänna kollektivtraﬁken”.
Det centrala målet för K2020 är att andelen kollektivtraﬁkresor av det totala resandet ska öka från knappt 20 % till 40 % år 2025 för att nå de långsiktiga övergripande målen om en hållbar utveckling.

Livered

Hålanda

Alvhem

Skepplanda
Älvängen

Alafors

Starrkärr

Kilanda

Nol

Nödinge

Bohus

Ryd

Kollektivtrafikstråken
i Ale kommun

Surte
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9.6 KULTURMILJÖVÅRD

9.6

Det övergripande målet för samhällsplaneringen är hållbar utveckling, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Vårt kulturarv har stor betydelse för framtidens miljö och för social sammanhållning, välfärd och trygghet. Kulturarvet utgör
en grundläggande resurs i samhällsutvecklingen. En viktig fråga vi människor måsta ställa oss är vad vårt kulturarv betyder och vad vi vill föra vidare till kommande
generationer.
Begreppet kulturmiljö har sedan ett par decennier varit ett ledord när man arbetar
med den fysiska omgivningen med alla de spår och lämningar som mänsklig aktivitet givit. Det kan vara ting som byggnader, gravlämningar, vägar, ortnamn och ägostrukturer men man har också betonat helhetsmiljöer som på olika sätt speglar vår
historia. Tidigare arbetade man mer med begreppet kulturminnesvård med betoning
på enstaka monument eller minnesmärken.
Idag används gärna begreppet kulturarv istället för att visa att minnen och berättelser, ett mer immateriellt kulturarv, också är viktigt att slå vakt om. Man kan säga att
vårt kulturarv är de historier vi omger oss med och det är därför viktigt att fundera
kring vilka perspektiv som får utrymme och vilka historier vi skall berätta. Omsatt
i materiell kultur så berättar ju också våra byggnader, ortsnamn, dansbanor, kommunikationer, industrier o s v historier och utgör därmed en väsentlig del av vårt
kulturarv.
Ale kommun har ett rikt kulturarv. Varje ort har sin egen historia och identitet, sin
egen själ. Hos kommuninvånarna ﬁnns stor kunskap om vad som är viktigt i den
egna hembygden. För att få en bättre överblick över kommunens historia och förankra vad som är värt att slå vakt om inför framtiden skall en plan för kulturarvet
upprättas och i det arbetet är en dialog med Aleborna viktig. Den lokalt förankrade
kunskapen är en tillgång i den fysiska planeringen.
Kulturarv och kulturmiljövård
Älvdalsregionen har en lång och rik tradition inom industriell tillverkning. Detta
manifesteras bl a genom de två industriarbetsmuserna Surte Glasbruksmuseum och
Repslagarbanan i Älvängen. Tillsammans speglar de viktiga traditioner i tillblivandet av dagens vardag i trakten. Ett dokument från ännu äldre tid är Ale vikingagård
som är en rekonstruerad vikingatida stormansgård, avsedd att illustrera och levandegöra tiden kring första millennieskiftet då trakterna kring Ale var av central betydelse. Kulturarvets uppgift är att skapa kontinuitet och sammanhang, att göra nuet
begripligt genom att uttrycka och återskapa den tradition ur vilken dagens vardag
är sprungen. Kulturminnesvården skall omfatta hela samhällets historia och i möjligaste mån inriktas på att tillvarata samlade miljöer. Enstaka objekt, av särskilt stort
värde, kan också bli föremål för bevarandeskydd. Det förtjänar att påpekas att även
nutida pågående verksamheter kan omfattas av bevarandeintressen, då kulturminnesvård är en dynamisk process som aktivt skall integreras i pågående samhällsbygge.

Vattenfall i Skepplanda.

Trevalvsbro i Skepplanda.

Ale kommun var hemvist för dåtidens vikingar, vilket ﬂera
fornfynd och lämningar visar (bla två
vikingaskepp). Ett vikingamuseum håller
på att byggas upp utanför Älvängen.

Repslagarmuseet är på god väg att etablera sig som ett nordiskt centrum för repslagning. För verksamhetens fortsatta utveckling är det viktigt att fastigheter och
markområden ges erforderligt planskydd. Sommaren 2005 togs den nya glashyttan
i bruk och det började åter blåsas glas i Surte Glasbruksmuseum. Därmed bedöms
museets attraktionskraft öka väsentligt samtidigt som kulturarvet levandegörs även
i handfast verksamhet. Vikingagården är det senaste tillskottet bland kommunens
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kulturarvsanläggningar. Arbete pågår med att hitta former och förutsättningar för
att tillvarata anläggningens turistiska och kulturella potentialer. Strävan är att få en
god mix mellan vetenskaplig verksamhet och kommersiellt säljbara tjänster så att
anläggningen både kan vara en intressant attraktion och levandegöra en historisk
tradition från Aletraktens historiska glansperiod.
Kulturminnesvårdsprogram
Nuvarande kulturminnesvårdsprogram utvecklades tillsammans med länsstyrelsen
i Älvsborgs län och färdigställdes 1986. Arbetet med att ta fram ett nytt Kulturarvsprogram för Ale kommun har just påbörjats. Avsikten är att kommunen skall få en
kulturarvsplan sett ur ett helhetsperspektiv grundat på Människa-Natur-Kultur-samspelet. Målsättningen är att programmet skall utgöra en viktig resurs för lokal förankring, för turism och för utveckling. Det ﬁnns en stor potential för att tillvarata
och utnyttja natur- och kulturarvet för att utveckla besöksnäringen i vår kommun.
Arbetet med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram pågår parallellt med översiktsplanearbetet.

Kilanda kyrka.

Skyddsvärda objekt och miljöer
Nuvarande översiktsplan och kulturminnesvårdsprogram tar upp 10 kulturhistoriskt
värdefulla miljöer samt 11 värdefulla objekt. Dessa beskrivs utförligare i programmet. Tre av de värdefulla områdena ingår i ett område som utgör riksintresse KP 29
(Skepplanda).
Objekt

Hembygdsgården i
Prästalund

1. Gamla kvarnen i Surte
2. Surte kyrka och kapell
3. Villa med funktionalistisk byggnadsstil, Surte
4. Jordbruksfastighet från mitten av 1800-talet, Bohus
5. Nödinge kyrka
6. Tjänstebostäder; Alafors
7. Jordbruksfastighet från sekelskiftet 1800-1900-talet, Alafors
8. Jordbruksfastighet från tidigt 1800-tal, Rished
9. Folkets hus, Älvängen
10. Hålanda kyrka
11. Jordbruksfastighet från 1830-talet, Verle
Miljöer/Områden

M1 Backa (Inom delar av området pågår/planeras bostadsbebyggelse och golfbana)
M2 Alafors
M3 Starrkärr
M4 Kilanda
M5 Stugåsberget, Skepplanda
M6 Vadbacka
M7 Skepplanda kyrkby
M8 Alvhem
M9 Östentorps radby
M10 Livered
Betande får vid
Starrkärrs kyrka.

194

För samtliga angivna områden och objekt föreslås i ÖP 90 klassning samt åtgärder
och insatser inom byggnadsvård och fornminnesvård i ÖP 90. Inom arbetet med
den nya kulturarvsplanen kommer en översyn att ske av nuvarande upptagna värdefulla objekt och miljöer samtidigt som nya kan bli aktuella.
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Riksintresset Skepplanda
Riksantikvarieämbetet fastställde intresset 1987-11-05
Områdets huvuddrag: Bergsryggarna och odlingsstråken i Grönåns omgivningar
innehåller ett tätt begränsat fornlämningsbestånd. Sambandet mellan fornlämningar, äldre kyrkby- och jordbruksbebyggelse är påfallande och återspeglar ett kontinuerligt format bondelandskap.
Skepplanda kyrkby med angränsande gravfält utgör ett koncentrat av ådalgångens
sammansatta fornlämningsbestånd och bebyggelsehistoriska utveckling. Gravfältet
norr om kyrkan är ett av Göta älvdalens största gravfält med sammantaget över 60talet enskilda anläggningar.
Skepplanda kyrka är av medeltida ursprung med delvis bevarade murpartier i långhusets västra partier.
Söder om Skepplanda kyrka ligger Fors gård. På krönet av en moränrygg intill
gården ligger ett gravfält bestående av en hög med s k kantränna, tolv runda stensättningar, varav ett par högliknande samt två resta stenar.
Forsån har utgjort ett centrum för kvarnrörelsen i Skepplanda socken. ”Fors strömmar” utnyttjades redan under medeltiden. Under århundradena har kvarnar, sågar
och garverier funnits utmed fallfåran. Idag återstår två kvarnbyggnader. Vid åns utﬂöde ligger en välbevarad stenvalvsbro i tre spann från 1769.
Söder om Skepplanda kyrka vid Vadbacka och Stugåsberget ﬁnns länets största
hällristningsﬁgur. Skeppet är detaljrikt utformat med både köl, reling och spant
samt en rad krokböjda s k bemanningsstreck. Under skeppet ﬁnns en vagnsﬁgur.
Fornlämningsmiljöer och enstaka objekt
De viktigaste fornlämningarna ﬁnns markerade på den ekonomiska kartan. Det
skydd som fornlämningar på land eller i vatten ges enligt lagen om kulturminnen,
KML, gäller för samtliga fornlämningar såväl redan kända som ännu okända. De
mest kända fornlämningarna i Ale är Stugåsberget i Skepplanda och berghällen vid
Jätteberget i Alvhem med sina skeppsristningar.

Hällristningar

Inventeringar
Byggnadsinventeringar har tidigare gjorts, men en översyn behöver göras i samband med kulturarvsprogrammet. Övriga inventeringar som utförts är ängs- och
hagmarksinventering, odlingslandskapets natur- och kulturvärden, broinventering,
prästgårdsinventering, kyrkoinventering (alla på länsnivå) samt torpinventeringar.
En kompletterande inventering av miljöer skedde i samband med ÖP 90. Preliminärt framkom att några ﬂer områden har kulturhistoriska värden och som således på
sikt skulle kunna inarbetas i översiktsplanens redovisning.
Från denna inventering hämtas följande beskrivningar:
Sannums by. Sju gårdar, varav sex ligger i en klungby. Flera av mangårdsbyggnaderna är relativt välhållna, västsvenska dubbelradhus av varierande ålder. Området
sträcker sig söder ut till ”Långe sten”.
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Grunne by. Klungby där landsvägen går igenom byn. I området ﬁnns även den
gamla kyrkvägen Starrkärr-Alafors samt Starkodders grav och milsten. Området
gränsar till det i kulturminnesvårdsprogrammet medtagna området över Prästalund.
Områdena bör föras ihop till ett bevarandeområde.
Grolanda by. Liten radby på platån av höjdsträckningen mellan åkrar på ömse sidor. I byns förlängning åt norr ﬁnns fornlämningar, enligt sägen borglämningar efter Stynaborg. Våtmarksområde mot Grosjön.
Frövet. Bergsplatån Frövet innehåller vägar, byggnader, gårdar, stengärdesgårdar,
landskap och fornlämningar, som ger en bild av forna tiders landsbygd som inte
störts av större nytillskott. Eftersom området ”öppnar sig” efter att man kört en
mindre väg blir känslan stark av att komma in i något annorlunda.
Färdsle by. Sammanhållen by av radhuskaraktär med delvis välbevarade västsvenska dubbelhus.
”Fantasins fågel över Ale”

I skriften ”Fantasins fågel över Ale”, utgiven av Utbildnings- och Kulturnämnden
2001, ﬁnns tankar och samtal om kultur. Bl a nämns ett antal intressanta platser
som tillsammans med vår unika natur bör göras mer tillgängliga för folk.
Behov av insatser
Det ovan nämnda inventeringsarbetet behöver fullföljas i samband med framtagandet av ny kulturarvsplan.
Landskapspartier som präglas av odling och hävd, med slåtterängar och betesmarker och småskaligt öppna landskap, måste blir föremål för kulturmiljövårdande
insatser. Här har kommunen ett stort ansvar att inventera landskapet samt att hjälpa
till att hålla landskapet öppet. Mycket av de kulturmiljövårdande insatserna kan ske
genom att allmänhet och ”nyttjare” är medvetna om de värden de förvaltar. Här har
kommunen ett stort ansvar för att sprida information och kunskap.
Enligt PBL och kulturminneslagen har kommunerna ett stort ansvar för kulturminnen. Beredskap för att ta hand om dessa måste ﬁnnas i kommunen. För fornminnen
gäller det i första hand att vårda dem så att de är synliga och inte förstörs genom
alltför kraftig vegetation. Plan- och byggfrågor behandlas idag på miljö- och byggkontoret.
En utveckling av kulturhistoriskt intressanta platser bör ske genom ökad tillgänglighet genom bättre skyltning och parkeringsmöjligheter.

Vikingamuséet
Häljered
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”Kulturstråk”
I kommunen pågår ett arbete att söka knyta ihop ﬂera kulturhistoriska intressepunkter med vissa naturvårdsprojekt mm samt även med beaktande av landskapet
som helhet (landskapsbilden) till ett slags ”kulturstråk”. Dessa bör kunna få stora
rekreationsvärden och är även intressanta som turistmål.
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Som ett allmänt mål för kommunen gäller att kulturmiljön skall bevaras och vårdas. Bevarandearbetet skall omfatta hela samhällets historia och inriktas på att ta
tillvara samlade miljöer. Kulturmiljöns sociala betydelse är också av stor vikt och
får därför inte heller underskattas.
Den nya kulturarvsplanen, som tas fram i samarbete med Regionmuseum Västra
Götaland, länsstyrelsen och Lilla Edets kommun, beräknas vara klart under 2007
och får då antas som ett handlingsprogram som ersätter tidigare kulturminnesvårdsprogram och de delar som beskrivs under detta avsnitt ”Kulturmiljövård”.
Förslag till Kulturarvsplan för Ale kommun
Under 2006 och 2007 har kulturarvsplanen utarbetats för Ale kommun. Materialet
omfattar ﬂera olika delar:
· Projektbeskrivning och åtgärder.
· Ale kommun – kultur i arv. En översiktlig beskrivning av kommunen som också
presenterar värdefulla miljöer och material för vidare studier.
· En planeringsdel med utpekade värdefulla kulturmiljöer som är viktiga att slå
vakt om
· En lista med enskilda objekt med tillhörande kartor i skala 1:10 000 över bebyggelse med kulturhistoriska kvaliteter samt kulturlämningar av olika slag som
ﬁnns i skog och mark.
I denna plan redovisas bl a 33 värdefulla kulturmiljöer som är särskilt viktiga att slå
vakt om och som på olika sätt speglar kommunens kulturarv. Många av dem är sedan tidigare uppmärksammade i olika sammanhang medan några är nya. Dessutom
ﬁnns en lista med enskilda objekt över bebyggelse med kulturhistoriska kvaliteter
som kulturlämningar av olika slag som ﬁnns i skog och mark. I beskrivningen av
miljöerna ingår även redovisning av motiv, gällande skydd, rekommendationer och
åtgärdsförslag som kommer att vara ett stöd vid planerings- och bygglovsprocesser.
Utdrag fram framtaget förslag till Kulturarvsplan för Ale kommun
”Vad menas med kulturarv?
Begreppet kulturmiljö har sedan ett par decennier varit ett ledord när man arbetar
med den fysiska omgivningen med alla de spår och lämningar som mänsklig aktivitet givit. Det kan vara ting som byggnader, gravlämningar, vägar, ortnamn och ägostrukturer men man har också betonat helhetsmiljöer som på olika sätt speglar vår
historia. Tidigare arbetade man mer med begreppet kulturminnesvård med betoning
på enstaka monument eller minnesmärken.
Idag används gärna begreppet kulturarv istället för att visa att minnen och berättelser, ett mer immateriellt kulturarv, också är viktigt att slå vakt om. Man kan säga att
vårt kulturarv är de historier vi omger oss med och det är därför viktigt att fundera
kring vilka perspektiv som får utrymme och vilka historier vi skall berätta. Omsatt i
materiell kultur så berättar ju också våra byggnader, ortsnamn, dansbanor, kommunikationer, industrier o s v. historier och utgör därmed en väsentlig del av vårt kulturarv. En viktig fråga vi människor måsta ställa oss är vad vårt kulturarv betyder
och vad vi vill föra vidare till kommande generationer.
Det övergripande målet för samhällsplaneringen är hållbar utveckling, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Vårt kulturarv har stor betydelse för framtidens miljö och för social sammanhållning, välfärd och trygghet. Kulturarvet utgör
en grundläggande resurs i samhällsutvecklingen.”
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9.7 NATURVÅRD
I Ale kommun ﬁnns mycket vacker, intressant och värdefull natur. Naturen ﬁnns på
nära håll till glädje för kommunens invånare.
Göta älv, Sveriges största och ﬁskrikaste vattendrag med sina fågelrika stränder har
vi direkt inpå knuten. Strandängarna är unika och artrika våtmarker som uppstått
genom naturliga översvämningar och som hållits öppna av människor och betesdjur.
Inom Ale kommun ﬁnns många sjöar och vattendrag med rikt biologiskt liv och
stor betydelse för människors rekreation. I många av Göta älvs bäckar och tillﬂöden leker lax och öring och på några ställen ﬁnns även den mycket känsliga och
hotade ﬂodpärlmusslan.
En gång i tiden för sådär 6000 år sedan täcktes stora delar av Ale kommun, och
resten av Sydsverige, av lummiga lövskogar med ek och andra ädla lövträd. Idag
återstår endast promille av dessa vidsträckta lövskogar. Här lever ännu många organismer kvar, av dem som en gång levde i Europas historiska lövurskogar. Lövskogarna är också välutnyttjade strövområden som ofta ligger insprängda bland tätorternas bebyggelse.
I kommunens västra delar ﬁnns ett varierat odlingslandskap. Öppna och böljande
åkrar omväxlar med lövdungar, stenmurar, hagmarker och gamla gårdsmiljöer. Detta vackra, sedan många årtusenden brukade, landskap tilltalar de ﬂesta människor
och är också livsmiljö för många djur och växter. Bondens skötsel och djurens bete
är en förutsättning för att markerna skall bibehålla sina naturvärden.
I kommunens östra delar utbreder sig stora skogsområden. Det handlar i huvudsak
om brukade barrskogar, men skyddsvärda naturmiljöer återﬁnns som små, så kallade nyckelbiotoper i otillgängliga bergbranter längs bäckraviner eller i andra områden som undanhållits från kalhyggesbruk och plantering. Det ﬁnns också en del
större sammanhängande skogsområden av ren vildmarkskaraktär. Flera av dessa är
skyddade som naturreservat.
Som en viktig miljö i skogslandskapet ﬁnns kärr och större mossar. På de största
mossarna häckar tranor och ljungpipare. De stora, orörda och vidsträckta mossarna
är ganska vanliga i Ale men i ett europeisk eller globalt perspektiv är detta en exotisk miljö, som helt saknas i andra delar av världen.
Ale kommun vill värna, bevara och utveckla naturmiljön.

Anledningarna till detta är:
• Den moderna människan efterfrågar inte bara arbetstillfällen, vård, skola och
omsorg utan också en trevlig närmiljö som erbjuder varierade möjligheter till naturstudier och rekreation. En biologiskt rik natur är något som många uppskattar
och det ger ett viktigt mervärde åt livet. Denna faktor kommer med all sannolikhet
att bli allt viktigare de kommande åren, med ett ökande befolkningstryck, förtätning
av bebyggelse och utbyggnad av infrastrukturer.
• I lagstiftningen ﬁnns det en rad olika hänsynsregler som man måste beakta vid
fysisk planering av samhällen, vägar och annan bebyggelse. Kommunen bör också
bidra till att uppfylla de miljökvalitetsmål som fastställts av Sveriges riksdag.
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• Naturmiljön har ett eget värde. De allra ﬂesta människor ställer upp på den allmänt etiska uppfattningen att man bör bevara naturtyper och organismer för deras
egen, för vår, och våra efterlevandes skull. Ale kommun ställer upp på dessa grundläggande värderingar.
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Som ett viktigt underlag för kommunens naturvårdsarbete har ett särskilt naturvårdsprogram utarbetats. Det ska vara ett underlag för arbetet med naturvård i kommunen de närmaste 10 åren.
Programmet pekar ut ca 300 områden i kommunen med naturvärden som är särskilt
värda att uppmärksamma. Det handlar om blomsterrika hagmarker, lövskogar med
gamla träd, ostörda vildmarksområden, våtmarker eller naturliga bäckar. I dessa
områden har många hotade djur och växter kunnat överleva under årtusenden i ett
för övrigt kraftigt förändrat landskap. Många av dessa miljöer kan inte återskapas
om de en gång förstörs. Kommunen bör verka för att dessa områden bevaras och
sköts på ett sådant sätt att naturvärdena består. I programmet föreslås åtgärder för
att genomföra detta.
De områden med naturvärden som pekas ut i naturvårdsprogrammet motsvarar
de 10–15 % av kommunens totala yta som fortfarande rymmer någon form av ursprunglig natur. Med ursprunglig menas inte orörd. Det handlar i lika hög grad om
miljöer som förr varit vanliga i det brukade och varierade kulturlandskapet. En del
av dessa områden har höga eller unika värden. De har också bedömts vara ekologiskt särskilt känsliga enligt miljöbalken. Områden med unika naturvärden har få
motsvarigheter i landet eller regionen.
Riktlinjer vid planering och tillstånd
Områden med naturvärden (klass 3) bör inte omfattas av exploatering såvida inte
särskilda skäl föreligger och åtgärder vidtas för att begränsa skadan.
Särskilda skäl kan vara:

• Området har vid fördjupad undersökning inte visat sig hysa höga naturvärden.
Exploatering och dess miljökonsekvenser på lång sikt berör inte några rödlistade
eller hotade arter, viktiga ekologiska strukturer eller miljö med stor betydelse för
friluftsliv. Exploateringen är dessutom av väsentlig betydelse för andra intressen
och det saknas rimliga alternativa lösningar.
• Exploateringen underlättar att området sköts på ett sådant sätt att naturvärdena
består och förbättras.
Områden med höga naturvärden (klass 2) bör endast i särskilda undantagsfall omfattas av exploatering såvida inte synnerligen särskilda skäl föreligger och åtgärder
vidtas för att begränsa och kompensera eventuell skada.
Synnerligen särskilda skäl kan vara:

• Exploatering och dess miljökonsekvenser på lång sikt berör bara en liten del
(högst 10 %) av området. Den berör inte några rödlistade, arter, viktiga ekologiska
strukturer eller är av väsentlig betydelse för helheten eller påverkar människors
upplevelse av området på ett påtagligt negativt sätt. Exploateringen är dessutom av
väsentlig betydelse för andra samhällsintressen och det saknas rimliga alternativa
lösningar.
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• Exploateringen är av väsentlig betydelse för andra samhällsintressen och det saknas rimliga alternativa lösningar. Dessutom vidtas åtgärder för att begränsa och
kompensera skadan så att den totala naturvårdsnyttan blir positiv.
• Eller exploateringen är en absolut förutsättning för att området långsiktigt skall
kunna skötas så att naturvärdena består och förbättras.
Områden med unika naturvärden (klass 1) bör aldrig omfattas av exploatering såvida det inte är av avgörande betydelse för människors hälsa och säkerhet och det
saknas alternativa lösningar eller att åtgärder är helt nödvändig för der att områdets
naturvärden skall bestå.
Kommunens bedömning

Innan beslut om exploatering fattas skall i samtliga fall när naturvärden riskerar
att skadas en fördjupad undersökning av området göras. Miljökonsekvenser skall
beskrivas samt åtgärder för att undvika, begränsa och kompensera skada. Ambitionsnivån bör anpassas efter områdets värde. För ett område med naturvärden kan
det räcka med ett besök på platsen av t ex kommunekologen vilket sammanfattas i
ett PM. För områden med höga eller unika naturvärden bör fördjupade biologiska
undersökningar göras och resultatet presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning
(som gärna får vara kort och kärnfull).
Om exploatering ändå kommer till stånd bör alltid åtgärder vidtas för att begränsa
och kompensera skadan så att den totala naturvårdsnyttan blir positiv.
Områden med höga naturvärden (klass 2) och områden med unika naturvärden
(klass 1) har markerats på markanvändningskartan som bevarandeområden. De har
också bedömts vara ekologiskt särskilt känsliga enligt miljöbalken.
FÖRORDNANDEN - NATUR
Naturreservat
Reservat används för att skydda olika typer av natur, från små växtlokaler till vidsträckta fjällområden. Våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer, geologiska bildningar kan också skyddas som reservat. Den naturtyp som skyddats allra mest i
både Ale kommun och resten av landet under det senaste decenniet är dock skog.
Bestämmelser om naturreservat ﬁnns i 7 kapitlet i miljöbalken. Ändamål och restriktioner i reservaten framgår av särskilda beslut och skötselplaner. Dispens från
föreskrifterna kan sökas från länsstyrelsen. Inom Ale kommun ﬁnns 8 områden
som är naturreservat enligt miljöbalken 7 kap 4 §.
Dessa är:

- Rapenskårs lövskogar, 45,0 ha
- Slereboåns dalgång, 50,0 ha
- Kvarnsjöarna naturreservat, 82,0 ha
- Ekliden (Risveden), 80,0 ha
- Naturreservat Risveden, 109,0 ha
- Naturreservat Risveden, etapp 2, 184,0 ha
- Naturreservat Anfastebo (Vättlefjäll), 107,0 ha
- Risheds naturreservat, 46,0 ha
- Vättlefjäll (mindre del av Ale kommun ingår i
det stora reservatet Vättlefjäll i Göteborgs stad), 87,0 ha
- Dessutom pågår reservatsbildning i några områden.
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Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är
att bevara naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om. För verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område krävs tillstånd. Inom Ale kommun ﬁnns 4 stycken Natura 2000-områden. Dessa är:
- Rapenskårs lövskogar (även naturreservat) 45,0 ha
- Slereboåns dalgång (även naturreservat) 50,0 ha
- Risveden (Trehörningen, Kroksjön) (även naturreservat) 286,0 ha
- Risvedens agkärr (Risveden) 7,3 ha

9.7

Biotopskyddsområde
Ett biotopskyddsområde skyddar en livsmiljö för hotade djur- och växtarter. Det
liknar ett naturreservat men är mindre (upp till 5 ha). Inom Ale kommun ﬁnns 9
stycken områden som är skyddade med biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 §.
Det rör sig om små skogsbestånd och den sammanlagda arealen är 34 hektar. Samtliga biotopskyddsområden som ﬁnns i kommunen ligger inom redovisade områden för särskilt värdefull natur. Beslut om biotopskyddsområden i skogen fattas av
Skogsvårdsstyrelsen.
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Generellt biotopskydd
Vissa områden utgör alltid biotopskyddsområden enligt miljöbalken, det s k generella biotopskyddet som bl a avser åkerholmar, alléer och stenmurar i jordbruksmark. Inom dessa biotopskyddsområden och nyckelbiotoper får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen får medge
dispens men endast om det ﬁnns särskilda skäl.
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan Skogsvårdsstyrelsen
och markägare som är intresserade av naturvård. Syftet med avtalet är att bevara,
utveckla eller skapa områden med höga naturvärden. Det ﬁnns sammanlagt fem
områden med naturvårdsavtal i kommunen. Det rör sig om relativt små områden
och den sammanlagda arealen är 37 hektar.
Ekologiskt känsliga områden
Vissa naturmiljöer är mer känsliga ur ekologisk synpunkt än andra. Sådana områden skall enligt miljöbalkens 3 kap 3 § skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. De områden som i naturvårdsprogrammet har minst höga naturvärden
(klass 1 och 2) bedöms som ekologiskt känsliga enligt MB 3:3.
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9.8 GRÖNSTRUKTUR
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Grönstrukturen har varit en prioriterad fråga i översiktsplanearbetet. I samarbete
mellan fritidskontoret, tekniska förvaltningen, miljö- och byggförvaltningen och
skolorna har kommunen tagit fram en förteckning över prioriterade områden inom
tätorternas grönstruktur. En del områden återﬁnns även i naturvårdsprogrammet
men grönstrukturen innehåller delvis andra områden. Närrekreation, friluftsliv, naturvård, skolans arbete och kulturminnesvård har varit viktiga aspekter vid urvalet.
De områden som tagits fram ligger främst i anslutning till tätbebyggda områden
men även populära utﬂyktsmål en bit ifrån tätorterna har tagits med.
Värdet av sammanhängande grönstråk har stor betydelse för växters och djurs
spridning och förﬂyttning. Grönstråk in i samhällen och mellan samhällen fungerar
också som säkra och trivsamma gångstråk särskilt för barn och för skolans arbete
med fysisk aktivitet i naturen.
Skötsel av grönytor är viktigt att tänka på redan i planeringsskedet. Planeringen
och utformningen av ett grönområde måste anpassas till vad som är praktiskt och
ekonomiskt möjligt även ur skötselsynpunkt.
Materialet som tagits fram är på inget sett heltäckande men bör kunna utgöra en bra
grund för en kommande grönstrukturplan. En sådan plan bör utarbetas så snart som
möjligt eftersom grönstrukturen är mycket viktig för ett hållbart och attraktivt Ale.
Förutom de cirka 50 områden, som är inlagda på kartan, så ﬁnns det några generella saker som gruppen anser att man måste ta hänsyn till:
- Vandringsleder, elljusspår, ridstigar och andra välanvända stigar. Vissa av dessa
ingår i på kartan inritade områden men många ligger utanför och fyller viktiga
funktioner t ex som förbindelser mellan områden och för dagliga promenader.
- Badplatser, inte bara de kommunala utan även andra som används ﬂitigt t ex vid
Stora Mettjärn, Holmevattnet, Ljusevattnet i Surte och Stora Ljusevattnet i Risveden.
- Älvstranden, fyller viktiga funktioner för naturvård, friluftsliv och för boendemiljö. Det är angeläget att älvstranden hävdas och görs tillgänglig samt att den ﬁnns
kvar som blickfång från vägen och boende i älvdalen. Vissa områden längs älven
har ritats in på kartan eftersom de bedömts som särskilt värdefulla men även de
områden som inte är markerade fyller viktiga funktioner.
- Små gröna ytor och dungar inne i samhällena, eftersom det har visat sig mycket
betydelsefullt med korta avstånd för barn.
Kommunens bedömning

En grönstrukturplan bör tas fram eftersom grönstrukturen är mycket viktig för ett
hållbart och attraktivt Ale. Genom att ta hänsyn till de redovisade grönstrukturområdena vid planeringen kan Ale kommuns attraktionskraft som kommun att bo i att
bli ännu större. De framtagna grönstrukturområdena har markerats ut på markanvändningskartan som bevarandeområden.
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9.9 STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN
Bestämmelsen 3 kap 2 § MB om att så långt som möjligt skydda stora opåverkade
mark- och vattenområden är främst avsedd att tillämpas på exploateringsföretag
och andra ingrepp av betydande storlek, t ex nyetablering av industriell verksamhet, tätortsbebyggelse eller annan koncentrerad bebyggelse, större järnvägar, vägar,
farleder, hamnar, ﬂygplatser, kraftledningar, vindkraftverk, vattenkraftverk, grusoch bergtäkter, militära övningsområden och skjutfält, campingplatser, golfbanor
och övriga anläggning som är prövningspliktiga enligt miljöskyddslagen.
Upplevelsen av om ett område är påverkat är bl a beroende av balansen mellan det
byggda och de i naturen naturligt förekommande inslagen. Vad som anses störande
kan variera såsom buller, synintryck mm.
Att större sammanhängande landsbygdsområden kan skyddas från mera betydande ingrepp och miljöförändringar är av värde bl a för de areella näringarna och de
som sysselsätts av dessa. Särskilt angeläget är det att i de mer tätbefolkade delarna
av Sverige slå vakt om tillgången på stora, sammanhängande strövområden som är
lämpliga för naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Skyddet gagnar även intressen
som naturvård, jakt och ﬁske. Områdena är viktiga för människors hälsa och välbeﬁnnande och för att bevara de naturliga ekosystemen. I detta sammanhang är även
en bullerfri miljö av stor betydelse.
Länsstyrelsen har grovt kartlagt stora opåverkade/orörda områden
och dessa berör främst kommunens norra och östra delar.
Kommunens bedömning

Vid exploateringsintressen bör man så långt möjligt
beakta dessa områden så att de inte i onödan fragmenteras och splittras. Eventuella exploateringar i
områdenas ytterkanter är att föredra framför ytor
inne i områdena som bör undvikas. Om
möjligt bör lokalisering ske till
områden som redan är påverkade,
alltså i anslutning till beﬁntlig
samlad bebyggelse, till beﬁntliga verksamhetsområden eller
inom korridorer i landskapet som redan tagits
i anspråk för traﬁkleder och ledningar.
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Närströvområden, promenadvägar, motionsslingor, elljusspår och vandringsleder
togs också upp i ”Grönstrukturgruppen”. Här bör särskilt nämnas utvecklingen av
Bohusleden (Strömstad - Lindome). Denna har blivit en del i ett sammanhängande
system av vandringsleder runt Nordsjön, Nave-Nortrail. Detta samordnas i Västsverige av Västragötalandsregionen.
Ridningens förutsättningar och möjligheter i Ale har tidigare diskuterats beträffande lämpliga ridstigar mm. Denna utredning har inte avslutats och behandlas inte i
översiktsplanearbetet.
I Ale ﬁnns fritidsbåtsanläggningar i Surte, Nödinge, Nol och Älvängen. De har tillsammans ca 140 hamnplatser och ca 330 båtuppläggningsplatser. Här ﬁnns även
sjösättningsramper för fritidsﬁsket.
Med ökad inﬂyttning och goda ekonomiska tider kommer med stor sannolikhet efterfrågan på moderna båt- och uppläggningsplatser att öka. Planering för expansion
av fritidsbåtanläggningarna längs älven bör påbörjas och möjlig placering av en eller ﬂera gästhamnar i anslutning till dessa bör diskuteras. Det beräknas att ca 4000
fritidsbåtar passerar Göta älv varje år. En gästhamn i Älvängen med anknytning till
Repslagarmuseet är eftertraktansvärd då denna skulle kunna kombineras med kaj
för gästande kanalfartyg.
I naturvårdsprogrammet presenteras en lista med ideer och förslag för naturturism
som kommit fram under arbetet med programmet. Det är inte bestämt vad som
kommer att genomföras och ﬂer idéer och uppslag är välkomna. Vad som verkligen kan komma till stånd beror på vad som är praktiskt genomförbart, intresse från
markägare och lokalt engagerade, tillgängliga resurser och hur ﬁnansiering kan
ordnas.
Intressanta områden som nämns är Mettjärnsområdet, Vinningsbo dalar, Bodatorp,
Ranneberget, Prästalund, Hajs sjö, Grosjön samt eventuellt ett naturrum förslagsvis
vid Vikingagården.
Ales varierade och rika natur med goda förutsättningar för bad, ﬁske, paddling och
vandring gör området intressant för turister från t ex Europa. Här ﬁnns också spännande fågelsjöar och andra miljöer med rikt växt- och djurliv samt storslagna vildmarksområden. Närheten till Göteborg gör Ale särskilt intressant ur turistsynpunkt.
>>

Se vidare pågående naturvårdsprogram
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9.11 VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH MINERALER
Naturgrus
Med naturgrus menar man naturligt sorterade sten-, grus-, och sandjordarter. Naturgrus förekommer i rullstensåsar, isälvsdeltan och andra vattenavsatta avlagringar
från isavsmältningen. Stora naturgrusförekomster är ofta lämpliga för grundvattenuttag för dricksvattenframställning. Naturgrus är en ändlig tillgång, vilket innebär
att den inte återskapas förrän tidigast vid nästa istid. I kommunen ﬁnns ett stort isälvsdelta i Kollanda där det bedrivs olika täktverksamheter. Bl a en stor täkt under
grundvattenytan. Grus och sand behövs vid nybyggnation och underhåll av vägar
och ledningsgravar samt vid betongtillverkning.
Det ﬁnns ett ﬂertal mindre isälvsavlagringar österut och norrut i kommunen, många
av dessa har använts som husbehovstäkter
Under 1960- och 1970-talen genomfördes grusinventeringar i ﬂertalet län, då det
uppmärksammades att naturgrustillgångarna är begränsade. Medvetenheten om
tillgångsproblematiken har lett till ett av riksdagen beslutat miljömål att kraftigt
minska förbrukningen fram till 2010. I hela Göteborgsregionen bedöms tillgången
som ringa. Bergkross och återvinning av material skall därför i större utsträckning
ersätta naturgruset.
Länsstyrelsen ger tidsbegränsade täkttillstånd för grus- och bergtäkter enligt miljöbalken. De material som ersätter naturgrus är framförallt bergkross. Det blir allt
viktigare att återanvända material och att samverka om den långsiktiga tillgången
av naturgrus och bergkross.
>> En grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen ﬁnns framtagen av GR
2003.

Grusavlagringarnas betydelse för den framtida vattenförsörjningen kommer sannolikt att öka med tanke på att regionen är en tillväxtregion som kommer att få ﬂer
invånare, samt att ytvatten är osäkrare som råvattenkälla.
>> En tidigare rapport, Grus och berg i Ale, belyser berg som ersättningsmaterial. Denna rapport 1987:10 är framtagen av länsstyrelsen.

Bergkross
Den svenska berggrunden består av ett ﬂertal bergarter, framförallt granit och
gnejs. För att utvinna bergkrossat material krävs kristallina bergarter. Bergrunden
i regionen har överlag inte tillfredställande kvalitet, varför bergtäkterna i området
är få. Bergtäkter bör anläggas där tillräckliga skyddszoner kan erhållas med hänsyn
till det buller som krossningsanläggningar kan förorsaka.
Inom kommunen ﬁnns endast en bergkrossanläggning, Stora Viken. Här är berget
av god kvalitet och gammaindex är lågt. Verksamheten omfattar losshållning av
berg och tillverkning av ballastproduktion. Täkten är viktig för att ersätta beﬁntlig
naturgrusproduktion i enlighet med uppsatta samhälleliga mål. Verksamheten är avsedd att i huvudsak tillgodose samhällets behov av ballast inom 15 km i bägge riktningar längst riksväg 45.
SGU har tagit fram en utredning om bergkvaliteten ”Bergkvalitetskartan - Ale
kommun” serie Ba nr 69 Bk. Denna utredning är betydelsefull för den fortsatta planeringen av materialhushållningen inom kommunen.
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Göta älvdalen med Göteborg har historiskt alltid varit av riksintresse. Detta har
åskådliggjorts i den fysiska planeringen i form av från stat och länsstyrelse utlagda
riksintressen. Riksintressenas behandling regleras i 3-4 kap. i miljöbalken samt 4
kap. 1 § i plan- och bygglagen och kan utses i såväl exploaterings- som bevarandesyfte. I Ale ﬁnns formella beslut om riksintressen för väg, järnväg och sjöfart,
(kommunikationsanläggningar), naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård. Några
riksintressen enligt 4:e kap MB ﬁnns ej utpekade i Ale kommun. I planbeskrivningen har riksintressena också behandlats under respektive rubrik samt dessutom i pågående arbete med naturvårdsplanen.
Att ett område är av riksintresse innebär att särskilda områden eller anläggningar
som har så stor betydelse i ett nationellt perspektiv att det ska skyddas från åtgärder
som påtagligt kan skada värdena i området. Det är de statliga verken i samråd med
länsstyrelsen som lägger fram anspråk på vilka områden som ska klassas som riksintresse. Kommunen kan själv föreslå nya områden. Om ett riksintresse står i konﬂikt med ett annat allmänt intresse ska generellt riksintresset ges företräde eftersom
det väger tyngre än allmänna lokala intressen. Kommunen skall i sin fysiska planering visa på vilket sätt riksintressena kan tillgodoses. Det är länsstyrelsen som bevakar att dessa riksintressen inte påtagligt skadas vid ny planläggning.
Natur- och kulturvård samt rörligt friluftsliv (MB kap 3)
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn
till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Naturvården

NRO 14122 Göta och Nordre älvs dalgångar

Mäktig sprickdal som väl åskådliggör en älvdals utveckling. I norra delen brant
topograﬁ, kanjonbildning och utpräglat ravinlandskap med mångformig skredmorfologi, särskilt utmed Slumpåns dalgång. Särpräglad ﬂora i kanjonens branter. I
södra delen ﬂackt landskap med översvämningsplan och uppstickande bergknallar.
Representativt odlingslandskap, med lång kontinuitet och stort inslag av naturbetesmark. Västsamhällena är bitvis art- och individrika. Strandängarna, maderna och
älven är av stor betydelse för häckande och rastande våtmarksfåglar. Denna funktion förstärks av Göta älvs strategiska läge i ett ﬂyttningsstråk för många fågelarter.
Särkilt värdefulla lokaler är Mariebergs våtmarker, Stora Viken och Äskekärr. Göta
älv med biﬂöden är viktiga vandrings-, lek- och uppväxtområden för bl a lax, öring,
asp och faren. I dalgången ﬁnns värdefulla geologiska lokaler för tolkning av terrängformernas bildning.
>> Berörda kommuner; Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Kungälv och Göteborg.
NRO 14123 Risveden

Representativt odlingslandskap, med låg kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker och naturlig slåttermark, vid Slereboåns dalgång, Strömliden-Lund-Boråsen, Grandalen och Boråsen. Västsamhällena är bitvis art- och individrika. Kollanda
mosse är en för regionen representativt våtmarkskomplex med stora ornitologiska
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värden. Långemossen domineras av ett suttande kärr, en sällsynt våtmarkstyp i regionen. I området ﬁnns ﬂera medelrikakärr med rik ﬂora. Ett omfattande, sjörikt
skogslandskap dominerat av barrskogar. Bitvis ﬁnns naturskogsavsnitt med värdefull ﬂora och fauna.
>> Berörda kommuner: Ale, Lerum och Alingsås

Friluftslivet

FP5 Göta älv

Av stor betydelse för det rörliga båtlivet och även för bilburet friluftsliv. Förbindelse mellan Västerhavet och Vänern samt via Vättern till Östersjön. Värdefullt och
synnerligen omväxlande kulturlandskap kring Göta älv och Nordre älv.
>> Berörda kommuner; Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Kungälv och
Göteborg.
FP8 Risveden

Skogs- och sjölandskap av jämförelsevis opåverkad karaktär, bl a klarvattensjöar
och fågellokaler. Goda strövmarker med särskild betydelse för Göteborgsregionen.
>> Berörda kommuner: Ale, Lerum, Alingsås och Göteborg
FP9 Vättlefjäll

Variationsrik natur med goda möjligheter till friluftsverksamhet. Välbevarande
skogs- och sjömiljöer samt torpmiljöer och odlingsspår. Bohusleden och Vättlefjällsleden går genom området. Friluftsanordningar inplaneras.
>> Berörda kommuner: Ale, Lerum, och Göteborg

Kulturminnesvård
KP 29 Skepplanda

Odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårdsoch bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern.
Fornlämningsmiljöer med järnåldersgravfält (bl a ett av Göta älvdalens största vid
Skepplanda kyrka), fossila åkrar, länets största hällristning vid Vadbacka, Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård.
Kommunikationer och energidistribution (MB Kap 3)
8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
Väg
E45 är en kommunikationsanläggning av riksintresse i Ale kommun.
De utgångspunkter som ligger till grund för utpekande är att vägnätet är av internationell, nationell eller särskild regional karaktär. Kriterierna utgörs av:
- Vägar som ingår i den svenska delen av ”Trans European Network” TEN.
- Vägar som ingår i det nationella stamvägnätet
- Vägar som utgör förbindelse mellan regionala centra
- Vägar som är av särskild betydelse för regional eller interregional traﬁk
- Vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse.
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Järnväg
Norge/Vänerbanan (Nordlänken) är en kommunikationsanläggning av riksintresse
för järnvägssystemet.
Samtliga spår och spåranläggningar som tillhör stomnätets infrastruktur (inklusive
Malmbanan) samt utpekade delar av det övriga järnvägsnätet som utgör mark- och
vattenområden av sådan betydelse för järnvägssystemet att de är av riksintresse för
kommunikationsanläggningar, enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.
Avgränsningen inkluderar de stationer för resandeutbyte, bangårdar för godshantering och övriga spåranslutningar som behövs för att säkerställa transportfunktionen.
Även nya stråk enligt stomnätsplanen samt markreservat för planerade ny- och ombyggnadsåtgärder som kan förväntas ingå i detta nät utgör mark- och vattenområden av sådan betydelse för järnvägssystemet att de är av riksintresse för kommunikationsanläggningar.
Sjöfart
Göta älv som farled för inlandssjöfart och kanaltraﬁk.
Kanaltraﬁken är av riksintresse samt även av stor regional och kommunal betydelse.
Energidistribution
Några riksintressen för energidistributionen utpekade av Energimyndigheten ﬁnns
inte i Ale kommun. De beﬁntliga ledningarna på 400 kV som genomkorsar kommunen är utpekade av länsstyrelsen som riksintressen.
Telekommunikation
Inom Ale kommun ﬁnns telekablar som är av riksintresse. Dessa anläggningar består dels av telestationer och dels av kabelstråk. Läget för dessa har inte angivits på
kartan.
Vattentäkt
Göta älv är den viktigaste vattentäkten i Göteborgsregionen och bör ges status som
riksintresse. Vattenskyddsområde ﬁnns längs Göta älv nedströms Surte till Alelyckan i Göteborg.
Totalförsvarsanläggningar
Hemliga anläggningar redovisas inte av sekretesskäl. Kommunen och Länsstyrelsen bevakar riksintresset.
9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.
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Möjligheterna att använda mark och vatten för särskilda slag av bebyggelse, anläggningar mm eller göra olika byggnadsåtgårder mm regleras särskilt i särskilt
Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Här redovisas mycket kort några bestämmelser som har stor betydelse för samhällsplaneringen, byggandet samt
för den enskilda människan att känna till.
>> För att vara säker på vad som gäller för ditt byggande eller annan fysisk
åtgärd – ta kontakt med kommunens miljö- och byggförvaltning eller
samhällsplaneringsavdelning i ett tidigt skede!

PLAN OCH BYGGLAGEN, PBL
I plan- och bygglagen stadgas att det är en kommunal angelägenhet att planlägga
användningen av mark och vatten. Planläggningen skall, enligt PBL, med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Mark och vatten ska användas för de ändamål som de är mest lämpade med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. En ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av den fysiska miljön ska främjas genom planläggningen.
Översiktsplan

Varje kommun ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.
Fördjupningar av översiktsplanen

För avgränsade områden kan kommunen göra fördjupningar av sin översiktsplan.
I samband med Ale ÖP 90 beslutades att upprätta fördjupade översiktsplaner för
kommunens samhällen. En fördjupning av översiktsplanen kan göras för delar av
kommunen, exempelvis tätorter, eller vara tematiska d v s behandla ett enstaka sektorintresse som till exempel vindkraft, vattenfrågor och kulturmiljöfrågor. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande.
Detaljplan

Detaljplan är en juridiskt bindande plan som ger rättigheter att använda marken enligt planen och att bygga/bevara. Detaljplanen ger en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att ändras eller bevaras. Den upprättas i öppet samråd och med insyn från alla berörda. Detaljplan krävs:
- Vid förändringar och kompletteringar inom beﬁntlig planlagd bebyggelse
- I områden med bebyggelsetryck* eller förutsättningar för tätortsutveckling
- För ny sammanhållen bebyggelse, ibland även för enstaka byggnad, vars användning får betydande inverkan på omgivningen. * Med stor efterfrågan på mark (bebyggelsetryck) avses inte bara vad som gäller för närvarande utan även vad som
kan förväntas med hänsyn till läge och framtida behov.
Områdesbestämmelser

”För begränsande områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås eller att ett
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken tillgodoses.” (PBL 5 kap 16 §). Områ-
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desbestämmelser är också juridiskt bindande bestämmelser för att säkerställa syftet
med översiktsplanen.
Samlad bebyggelse

Med samlad bebyggelse avses bebyggelsegrupper om 10-20 hus om de bebyggda
tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs av en väg, parkmark eller liknande. Det
gäller områden som inte har någon detaljplan. Bygglovplikten är i huvudsak densamma för samlad bebyggelse som inom områden med detaljplan, se nedan. Byggoch miljönämnden har 1987 beslutat vilka områden som utgör samlad bebyggelse.
Utanför denna gräns krävs inte bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus eller
helårshus upp till en yta av ca 60 % av den ursprungliga bruksarean. Deﬁnitionen
på samlad bebyggelse inom en kommun förändras hela tiden genom att byggnadet
förändrar gränsdragningen. En översyn av denna tidigare bedömning pågår, inom
miljö- och byggförvaltningen, och avgränsningen kan eventuellt förändras.
Bygglov

I PBL anges generella bestämmelser om när bygglov krävs och om förutsättningarna att bevilja lov. Genom bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser kan
kommunen utöka eller minska dessa krav. Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga
till eller ändra en byggnad eller dess användning. Anläggningar som parkeringsplatser, campingplatser och master mm kräver också bygglov. För en- och tvåbostadshus ﬁnns undantag från bygglovplikten bl. för vissa smärre åtgärder som ”friggebodar”, uterum mm. På landsbygden, utanför samlad bebyggelse får ännu ﬂer åtgärder utföras utan bygglov bl a mindre tillbyggnader och komplementbyggnader.
Rivningslov och marklov

Även för åtgärder som t ex att riva en byggnad eller schakta eller fylla ut marken
krävs, inom områden med detaljplan, rivningslov respektive marklov. Utanför planlagt område krävs rivningslov för byggnader som har bygglov.
LAG OM KULTURMINNEN MM
Fornminnen

Fasta fornlämningar, med ett tillräckligt stort fornlämningsområde, har ett starkt
skydd och får inte utan tillstånd rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller genom
bebyggelse, plantering eller annat ändras eller skadas. Kända fornlämningar redovisas på ”ekonomiska kartan” samt i fornlämningsregistret.
Byggnadsminne

En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som
ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras
som byggnadsminne av länsstyrelsen. Det kan gälla även en park, trädgård eller annan anläggning. I beslutet anges de skyddsbestämmelser som behövs för byggnadens vård och underhåll samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Kyrkor och begravningsplatser

Kyrka och kyrkotomt tillkomna före år 1940 får inte ändras utan länsstyrelsens
godkännande. Begravningsplats med byggnader, tillkomna före år 1940, får inte
ändras utan länsstyrelsens tillstånd. Samma sak kan gälla för senare tillkommen
kyrka, kyrkotomt eller begravningsplats efter beslut av riksantikvarien.
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Naturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde

I miljöbalken anges ett ﬂertal olika sätt för att skydda områden. Syftena kan vara
att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, tillgodose behov av områden för friluftslivet, skydda ett särpräglat naturföremål etc. I beslutet anges de bestämmelser bl a
inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområdet som behövs för att
uppnå syftet med förordnandet. Det kan gälla t ex förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, uppodling, dikning, plantering, avverkning
mm. Naturvårdsområde är ett begrepp enligt f d naturvårdslagen och behålls för de
områden som har fått sina skydd med stöd av den. Om det ﬁnns särskilda skäl kan
man få dispens från bestämmelserna.
Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är
att bevara naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om. För verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område krävs tillstånd.
Strandskydd

Generellt strandskydd gäller land- och vattenområde till 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen kan besluta om utökat avstånd till högst 300 meter. Syftet är att
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområdet får man inte
uppföra nya byggnader, ändra användningen av dem till väsentligt annat ändamål
eller utföra andra anläggningar eller anordningar som påverkar allmänhetens möjligheter till friluftsliv eller väsentligt försämrar villkoren för djur- och växtarter.
Strandskyddsgränser inte kan ändras eller omregleras. Däremot kan, ifall särskilda
skäl kan åberopas, dispens från strandskyddsbestämmelser medges eller beslut fattas om att helt upphäva strandskyddsbestämmelser för ett visst område.
Riksintresse

Riksintresse avser områden och verksamheter som är av stor betydelse och värde
från nationell synpunkt. De centrala sektorsmyndigheterna beslutar om vilka områden som ska vara av riksintresse. Riksintressen anges för såväl bevarande t ex naturvård och kulturminnesvård som exploatering t ex nya järnvägs- och vägsträckningar och i vissa fall industriproduktioner. Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada det som behöver bevaras eller utnyttjas för visst ändamål. Kommunen ska i sin översiktsplan ange och precisera hur riksintressena ska
säkerställas.
Ekologiskt känsliga områden

Vissa naturmiljöer är mer känsliga ur ekologisk synpunkt än andra. Sådana områden skall enligt miljöbalkens 3 kapitel 3 § skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön. I regeringens prop. 1985/86:3 anges tre önskvärda kategorier av områden, som antogs falla under deﬁnitionen, nämligen områden med instabila produktionsförhållanden, områden med hotade växt- och djurarter samt områden som i
övrigt är särskilt ömtåliga eller har särskilda ekologiska värden.
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta tillåtna miljökvalitet för mark,
vatten eller luft inom ett geograﬁskt område. Området kan variera från mindre avgränsade områden som t ex ett enskilt vattendrag upp till hela landet. Med miljöAle ÖP 07 - Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-24

213

11

kvalitet menas den mängd, nivå eller halt av någonting som får ﬁnnas med utgångspunkt från att om det förekommer i större eller högre omfattning innebär det en risk
för miljön eller människors hälsa. Normerna reglerar alltså inte vad som är tillåtet
att släppa ut, utan den miljökvalitet som skall ﬁnnas eller uppnås. Miljökvalitetsnormer ﬁnns för närvarande för tillåten halt av bly, svaveldioxid, kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar (PM10) i utomhusluften.
Miljöhänsyn i jordbruket

Miljöbalken styr hur jordbruksmark får tas ur produktion och att jordbruket vid
skötseln av åker och betesmark ska ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Genom lagen kan också krav ställas på begränsningar av antalet
djur i ett jordbruk, försiktighetsmått för gödselhanteringen samt växtodlingen om
så bedöms nödvändigt ur miljöskyddssynpunkt. Länsstyrelsen har ansvaret för efterlevanden av denna lag.
VÄGLAGEN
Anslutning av enskild väg till allmän väg, § 39

Ny väganslutning till allmän väg, eller ändring av en beﬁntlig väg, får inte göras
utan Vägverkets tillstånd, som då prövar traﬁksäkerheten och framkomligheten på
den allmänna vägen.
Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter, §§ 43-46

Här ﬁnns bestämmelser beträffande uppförande av byggnader eller andra åtgärder
samt dragning av ledningar inom eller intill vägområdet (§§ 43-45). Vidare ﬁnns
här bestämmelser beträffande uppsättande av ljusanordning (§ 45). Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet får inte skyltar sättas upp utan länsstyrelsens tillstånd. Detta gäller dock inte inom detaljplan och inte heller för verksamhet på platsen eller för kommunala angelägenheter och auktioner.
Byggnadsfria avstånd, § 47

Generellt gäller att man inte, utan länsstyrelsens tillstånd, får uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller andra åtgärder som kan inverka negativt på traﬁksäkerheten inom 12 m från ett vägområde. Länsstyrelsen kan, om det krävs med hänsyn
till traﬁksäkerheten, besluta att avståndet utökas till 30 m eller 50 m. Vid korsningar får man inte göra motsvarande åtgärder inom den så kallade frisiktstriangeln på
75 x 75 m. Bestämmelserna gäller inte inom detaljplan eller för åtgärd för vilken
det krävs bygglov.
I ”Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning” ﬁnns
mer detaljerade bestämmelser angående bland annat skyltning.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Skogsvårdslagen uttrycker samhällets krav på skogsägaren. Här anges vilken virkesproduktion som måste uppnås och vilken hänsyn till naturen och kulturmiljön
som måste tas. I dagens skogspolitik är produktion och miljö lika viktiga. Skogsägaren har ett stort ansvar för att dessa mål uppnås. Tillsynsmyndigheten i skogsvårdsfrågor är skogsstyrelsen.
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FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN
Fastighetsbildningslagen reglerar förfarandet när fastigheter ska nybildas eller
ombildas. Nybildning sker genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning.
Ombildning sker via fastighetsreglering. Servitut kan bildas, ändras eller upphävas
genom fastighetsreglering. Fastighetsbildning skall ske så att ny- eller ombildad
fastighet blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, får lämplig utformning och tillgång
till behövliga vägar.
Fastighetsbildning görs via förrättning som söks hos lantmäterimyndigheten.
ÖVRIGA BEGREPP AV BETYDELSE
Tätortsbegreppet

Det ﬁnns två benämningar på tät bebyggelsen som förekommer i översiktsplanen:
tätort och samlad bebyggelse. Statistiska Centralbyrån (SCB) deﬁnierar tätort som
200 hushåll med ett största avstånd på 200 m. Enligt kommunens uppfattning är
Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda och Alvhem tätorter.
Även utanför tätorterna ﬁnns tätare grupper med hus, där invånarantalet dock inte
uppgår till 200 personer. Tätorterna och denna tätare bebyggelse utanför tätorterna
kallas med ett gemensamt begrepp för ”samlad bebyggelse”.
Tätortsnära landsbygd

Glesbygdsverket deﬁnierar områden med 5 till 45 minuters pendlingsavstånd till
tätorter större än 3 000 invånare som tätortsnära landsbygd. Enligt denna deﬁnition
är hela kommunen tätortsnära landsbygd.
Glesbygd

Glesbygd deﬁnieras som område med mer än 45 minuters pendlingsavstånd till tätorter större än 3 000 invånare. Någon glesbygd enligt Glesbygdsverkets deﬁnition
ﬁnns inte i kommunen. Eftersom hela Ale kommun inte minst genom sitt läge ingår
i Göteborgsregionen, får vi del i de konsekvenser det innebär att vara del i ett storstadsområdes arbetsmarknads- och bostadsregion.
Fritidsbebyggelse

Områden med fritidsbebyggelse ﬁnns vid sjöarna Vimmersjön, Hultasjön och Hålsjön. Fritidshus ﬁnns även i mer eller mindre omfattning vid Sandsjön, Mollsjön,
Holmevattnet och Ljusevatten samt vid en del mindre sjöar i Risveden och Vättlefjällsområdet. All bostadsbebyggelse, både helårsbyggelse och fritidshusbebyggelse, ska betraktas som helåsbostäder vi lokaliseringsprövning. Detta beroende på att
många fritidshus på sikt övergår till permanentboende och att man numera även tar
med sig alla bekvämligheter till sitt fritidsboende.
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