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Förnyelse
Förändring
Förbättring

BOSTADSBYGGANDE I ALE KOMMUN -
SAMMANFATTNING AV UTGÅNGSPUNKTER OCH RIKTLINJER

Det ska vara lätt att leva i Ale kommun. Det goda livet i Ale skapas genom 
förnyelse, förändring och förbättring!

År 2025 ska de som arbetar i kommunen, invånarna och vår omvärld starkt 
förknippa namnet Ale med de tre kärnvärdena Förnyelse, Förändring och 
Förbättring. Kärnvärdena har en stark koppling till Ales historia, men 
pekar framför allt framåt. Förändringsarbetet ska utgå från värden och 
kvaliteter som redan fi nns i Ale och som är strategiskt viktiga att värna och 
utveckla. Det handlar om värden som långsiktigt kommer att bidra till Ales 
attraktivitet som boendekommun. Ale får korta pendelavstånd både till 
Göteborg och Trollhättan och har goda förutsätttningar för bostadsförtätning 
nära redan existerande tätortscentra samt möjlighet till en varsam 
byggnation på landsbygden och förstärkning av våra byar. Strävan ska vara 
att försköna Ale genom god samhällsplanering.

Ales attraktivitet som boendekommun gör att det är angeläget att presentera 
ett bostadsförsörjningsprogram för att möta en ökad bostadsefterfrågan när 
väg- och järnvägsprojektet är klart i december år 2012.

I Ale skall energieffektiva moderna bostäder byggas som en del i en 
hållbar samhällsutveckling både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv. Följande punkter skall vara vägledande. 

     • Ale är en del av storstadsregionen Göteborg. Vi ska gemensamt
 med invånarna och andra intressenter värna och vidareutveckla 
 våra unika möjligheter att kunna erbjuda attraktivt boende i våra   
            tätorter och på landet, nära storstaden och naturen. 

     • Omgivningen ska gestaltas så att det skapas trygga uppväxtmiljöer            
 och mötesplatser som stimulerar och stärker attraktiviteten i   
 kommunen.

     • Älvängen och Nödinge utvecklas vidare som våra två huvudorter   
 med markerad satsning på nya bostäder i olika upplåtelseformer.

     • All verksamhetsplanering inriktas på att möjliggöra en befolknings-
 tillväxt på 1,0- 1,5 % per år mellan åren 2012 - 2025. 
 Byggproduktionen är lugnare i början av programtiden på grund av  
 väg- och järnvägsprojektet. 

     • K2020 och K2020 lokalt utgör planeringsinstrumentet för en aktiv 
 förtätning nära kollektivtrafi kstråken.

     • Bostadsområdena ska utvecklas så att trafi klösningar med               
 kollektivtrafi k blir ändamålsenliga och attraktiva. Gång- och   
 cykelvägar ska byggas för de oskyddade trafi kanterna.

Villaområde i Bohus.
Foto: Allan Karlsson

Villor vid Vimmersjön i 
Nödinge. 
Foto: Allan Karlsson

Illustration på  framtida 
pendeltågsstation. 
Frenning & Sjögren

Älvängen och 
Nödinge ska ut-
vecklas vidare 
som våra två hu-
vudorter
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     • Nya områden med ett varierat boende ska byggas för livets olika 
 behov. Det ska fi nnas tillgång till förskolor och skolor. Ungdomar 
 måste kunna hitta bostäder som ett viktigt steg i att forma sitt eget   
 liv. Kvarboende ska underlättas i allt boende. 

     • Bostäder för människor med olika funktionsnedsättningar är en 
 naturlig del i bostadsplaneringen.

     • Bostadsområden och allmänna platser ska planeras så att de är 
 tillgängliga för alla.

     • Bostaden och dess närmiljö är en viktig kvalitet för boendet, men 
 också  närheten till olika former av service samt tillgången till natur, 
 motion, föreningsliv ska stärka attraktiviteten.

     • Energieffektiva lösningar är ett krav för att möta framtiden. Vid 
 bostadsbyggnation som sker genom kommunal markanvisning skall 
 energibehov i nivå med kraven för passivhus eftersträvas. 
 
     • Nytänkande ska märkas i valet av gestaltning och arkitektoniska 
 lösningar.

     • Vid projektplanering ska mark avsättas för kommunala tomter.

     • Vid byggnation på landsbygden ska Samhällsbyggnadsnämndens 
 riktlinjer användas.

Energieffektiva 
lösningar är ett 
krav för att möta 
framtiden.

Kooperativt boende i 
Älvängen. 
Foto: Allan Karlsson

Villaområde Älvängen.
Foto: Allan Karlsson
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INLEDNING OCH KOMMUNALA STYRDOKUMENT
 
Detta dokument innehåller målsättningar och riktlinjer för Ale kommuns 
bostadsförsörjning och redovisar planerat bostadsbyggande för perioden 
2012 - 2016. Programmet ligger framför allt till grund för kommunens 
fysiska planering samt för dialog med marknaden, men är också styrande för 
kommunens övriga verksamheter och deras utvecklingsplanering.

Programmet revideras vart annat år och antas därefter av 
kommunfullmäktige. Däremellan görs en siffermässig uppdatering 
av programmet. Bostadsförsörjningsprogrammet ligger sedan 
tillsammans med SCB:s aktuella helårsstatistik som grund för den årliga 
befolkningsprognosen.

Befolkningstillväxt
Till utgångspunkt för bostadsplaneringen, som sträcker sig fram till 2016, 
ligger Ale kommuns ambition att möjliggöra en befolkningstillväxt på 4 000 
personer till år 2025. Detta innebär en årlig tillväxt på cirka 1,1 %. Arbetet 
med programmet syftar till att möjliggöra en befolkningsökning på 1,0 - 1,5 
% per år.

Översiktsplanen
Kommunfullmäktige antog i september 2007 en översiktsplan, 
Ale ÖP 07, och i samband med den aktualiserades behovet av ett politiskt 
beslutat styrdokument för bostadsutvecklingen i Ale kommun. 

Översiktsplanen utgör det övergripande styrdokumentet för 
kommunens långsiktiga fysiska planering som ligger till grund för 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Ett nytt ÖP-arbete har påbörjats under hösten 2011 och i samband med detta 
har även ett visionsarbete, Vision 2025, inletts.

Arbetsorganisation
Bostadsförsörjningsprogrammet har upprättats av näringslivs- och 
exploateringsavdelningen på sektor kommunstyrelsen i samarbete med 
tjänstemän från sektor samhällsbyggnad, sektor utbildning, kultur och fritid, 
och sektor arbete, trygghet och omsorg.

Bostadsförsörj-
ningsprogram-
met skall ligga 
till grund för Ale 
kommuns fysiska 
planering. 
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SYFTE

Dokumentets roll
Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 
som infördes 2001, upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen 
minst en gång vart fjärde år. Detta är extra viktigt i en storstadsregion 
som Göteborgsregionen där det fi nns en stor efterfrågan på bostäder och 
höga ambitioner att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart 
samhälle. 

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att skapa en balans mellan 
bostadsproduktionen och kommunens ekonomiska möjligheter att skapa 
den nödvändiga infrastrukturen i form av vägar, vatten och avlopp samt 
skolor och förskolor. Programmet tydliggör kommunens ambitioner för 
allmänheten, exploatörer och den egna organisationen och ska ligga till 
grund för Ale kommuns fysiska planering. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska betraktas som ett planeringsunderlag 
för att möjliggöra en byggnation enligt kommunens målsättningar. 

Beroende på olika planerings- och konjunkturförändringar kan olika 
byggprojekt påverkas. Vissa projekt kan försenas eller läggas ned medan 
andra kan tidigareläggas eller att nya läggs till. Projektens omfattning kan 
också komma att ändras. Med hänsyn till detta är det viktigt att programmet 
ses som ett planeringsunderlag och inte som en fi xerad plan. Generellt säger 
erfarenheten att förseningar av projektens startpunkt inte är ovanliga. 

Ale kommun beaktar dessa osäkerheter vid sin verksamhetsplanering genom 
att i den årliga befolkningsprognosen sänka den planerade byggnationen 
med 
40-50 % för alla projekt i bostadsförsörjningsprogrammet. Denna sänkning 
innebär alltså att kommunens verksamheter, utom sektor Samhällsbyggnads 
planenhet, ska planera efter en befolkningsprognos som bygger på ett 
verkligt utfall av bostadsförsörjningsprogrammet på 50-60 %. 

Bostadsförsörjningsprogrammets planerade bostadsbyggnation baseras på 
intervjuer med de enskilda exploatörerna för respektive objekt.

Flerbostadshus i Nol.
Foto: Allan Karlsson

Villor i Bohus ritade av 
Gert Wingård.

Programmet ska 
ses som ett pla-
neringsunderlag 
och inte som en 
fi xerad plan.
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DAGENS BOSTADSSITUATION

Tidigare bostadsbyggande
Bostadsbyggandet i Ale kommun har varierat under årens lopp. I mitten av 
1970-talet och i slutet på 1980-talet samt de första åren på 1990-talet var 
bostadsbyggandet högt. Som mest färdigställdes mellan 400 – 450 bostäder 
per år. Senare delen av 1990-talet och början på 2000-talet har uppvisat ett 
betydligt mindre bostadsbyggande med bostadsbrist som följd. 

Under perioden 2007 till 2011 har det totalt färdigställts 501 bostäder varav 
majoriteten består av småhus. Flest bostäder byggdes under 2007 då det 
färdigställdes 164 bostäder. Minst antal byggdes under 2010 då endast 46 
bostäder var infl yttningsklara. 
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Befi ntligt bostadsbestånd

Uppgifterna baseras på senast åtkomlig statistik från SCB 2004-12-
31 med uppräkningar av byggloven/antal lägenheter i kommunen 
från 2005-2011. Mer aktuell statistik från SCB fås först när pågående 
lägenhetsinvententering slutförts. 

Dagens bostadsbestånd består framförallt av småhus med äganderätt. 
Därefter kommer fl erbostadshus med hyresrätt och fl erbostadshus med 
bostadsrätt. 

Bostadsbeståndsberäkningarna utgår från Folk- och bostadsräkningen 
1990 och uppdateras med årliga rapporterade förändringar. Förändringarna 
består främst av färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda 
fl erbostadshus och påbörjade rivningar. Förändringar som inte tagits 
hänsyn till är permanentning av fritidshus, ändrad användning av 
permanentbostäder till fritidshus samt rivning av de småhus som ej 
rapporteras till SCB.

Småhus
63%

Flerbostadshus
37%

Bostadsbestånd Ale kommun 2011

Småhus SCB 2004-12-13 Bygglov 2005-2011 Totalt
Hyresrätter 884
Bostadsrätter 187
Äganderätter/Övriga 5852
Totalt 6923 517 7440
Flerbostadshus SCB 2004-12-13
Hyresrätter 2633
Bostadsrätter 1324
Äganderätter/Övriga 89
Totalt 4046 231 4277
TOTALT 10969 748 11717
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I ALE

Befolkningsutvecklingen i Ale har under lång tid varit positiv, med en 
ökning på cirka 150-250 personer per år. Under åren 2007 – 2011 har den 
genomsnittliga befolkningsutvecklingen legat på 160 personer per år vilket 
motsvarar  cirka 0,5 %. Troligen beror den lägre befolkningsökningen de 
senare åren på den störning som den stora infrastrukturutbyggnaden genom 
Ale medfört. För Göteborgsregionen har befolkningsutvecklingen under 
samma period i snitt legat på cirka 1,1 % per år. 

Under 2011 noteras en befolkningsökning på 135 personer enligt SCB 
vilket motsvarar 0,49 %. Enligt föregående års befolkningsprognos skulle 
befolkningen öka med 130 personer vilket därmed uppfyllts.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har som målsättning att 
bibehålla en regional befolkningsökning motsvarande 1 % per år. Ale 
kommun förmodas få en kraftfullare tillväxttakt från och med 2013 
beroende på de positiva effekter som en nybyggd väg och järnväg med 
pendeltåg kommer att medföra. En större befolkningsökning i Ale kommun 
stämmer väl överens med Göteborgsregionens mål om att få en jämnare 
befolkningsfördelning med en prioriterad befolkningstillväxt åt nordost. 
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Orternas befolkningsutveckling
Ale kommun är statistiskt indelad i tio olika delområden. Av nedanstående 
tabell framgår de olika orternas befolkningsutveckling under 2007-2011. 
Samhällena Nödinge, Älvängen och Skepplanda har under denna period 
haft den största befolkningsutvecklingen. Alvhem och Surte är de orter där 
invånarantalet minskat mest under perioden. 

Nödinge och Älvängen är utpekade som kommunens två huvudorter. De 
är också de två största samhällena i Ale kommun. Nödinge är kommunens 
befolkningstätaste ort med 5 367 invånare följt av Älvängen med 4 401 
invånare. Alvhem och Hålanda är de två orterna med minst antal invånare.
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Folkmängd per delområde 2011

Delområde 2007 2008 2009 2010 2011 +/-
Surte 2826 2810 2817 2798 2769 -57
Bohus 3073 3081 3094 3062 3060 -13
Nödinge 4950 5067 5136 5237 5367 417
Nol 3413 3453 3467 3442 3419 6
Alafors 1910 1892 1881 1918 1922 12
Starrkärr, Kilanda och Ryd 1625 1679 1687 1715 1732 107
Älvängen 4396 4404 4382 4409 4401 5
Skepplanda 3164 3203 3180 3179 3225 61
Hålanda 902 887 919 918 919 17
Alvhem 782 787 779 716 699 -83
Totalt 27092 27323 27394 27394 27513
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BOSTADSBYGGNADSBEHOV I ALE

Ale i regionen
Göteborgsregionens kommunförbund (GR) har som mål att öka regionens 
storlek dels i form av förtätning men även genom utvidgning av den lokala 
arbetsmarknadsregionen. Samtliga medlemskommuner ska även ta ett 
gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar.

Ale kommun har goda förutsättningar att bidra till att öka antalet invånare 
i regionen utan ökad miljöbelastning för regionens centrala delar. Detta 
kan ske tack vare utbyggnaden av dubbelspårig järnväg som möjliggör 
pendeltågstrafi k med kvartstrafi k mellan Göteborg och Älvängen. Med 
pendelstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen kompletterade 
med lokal matarbusstrafi k erbjuds en bekväm och tillgänglig kollektivtrafi k 
för kommunens invånare. 

Göteborgsregionen har uttalat ett mål om en befolkningsökning 
med 1 % per år för regionen i stort och att en förskjutning av 
befolkningstätheten ska ske i riktning norr/nordost, det vill säga mot 
Ale kommun. 

Strukturbilden för Göteborgsregionen ligger till grund för det 
gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar 
struktur inom regionen. Bilden redovisar utvecklingen av kärnan, 
stadsområdet, huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna. 

Ale kommun ligger vid ett av huvudstråken som tillsammans med 
kärnan ska utgöra ryggraden i Göteborgsregionen. Huvudstråken ska 
stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. 
Utvecklingen ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- 
och regiontågstrafi k.

En ökad bostads- och verksamhetsutveckling i Ale kommun ligger 
i linje med Göteborgsregionens vision. För att uppnå målet om ett 
hållbart samhälle är det viktigt att prioritera bostäder och verksamheter  

Ales läge i Göteborgs-
regionen.

Strukturbild för Göteborgs- 
regionen.

         med bra kollektivtrafi klägen men samtidigt ge möjlighet att stärka   
         kommunens bystrukturer. 

Bostadsbehov
Med bra kommunikationer både mot Göteborg och mot Trollhättan är Ale 
kommun en kommun som är attraktiv att bo och arbeta i. Ale kommun 
är medvetna om sitt ansvar inför en befolkningstillväxt i regionen. 
Översiktsplanens förslag till nya utbyggnadsområden och förtätningar 
skapar också förutsättningar och möjligheter att genomföra detta. Det är 
viktigt att utbyggnaden av infrastrukturen sker i takt med utbyggnad av nya 
bostadsområden.
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För att en befolkningsutveckling på 1,0 - 1,5 % per år fram till 2016 skall 
vara möjlig bedöms en verklig byggnation på cirka 140 bostäder per år 
i snitt vara nödvändig. Av erfarenhet kommer en del av de planerade 
bostäderna att tidsförskjutas och förändras under tidens gång varför det i 
detta program bedöms att 50-60 % av de planerade bostäderna kommer till 
utförande. Detta innebär att kommunen bör planera för att möjliggöra en 
bostadsproduktion på minst 230-240 bostäder per år i genomsnitt.

Upplåtelseformer
Kommunen ska verka för att kunna erbjuda bostäder med olika 
upplåtelseformer till kommunens bostadssökande. En stor del av 
bostadsbeståndet består idag av småhus med äganderätt och fl erbostadshus 
med hyresrätt.

Kooperativt boende i 
Älvängen. Foto: Allan Karlsson

Det fi nns en önskan att få en storleksmässig utjämning mellan de olika 
upplåtelseformerna med bland annat en större andel bostadsrättslägenheter. 

Alebyggen ska 
kunna erbjuda 
bostäder utan 
ekonomisk och 
social rangord-
ning.

Sedan 2002 är det möjligt att bygga kooperativa hyresrätter vilket är ett 
intressant alternativ till bostadsrätter och hyresrätter. En jämn fördelning 
av olika upplåtelseformer stärker samhällsstrukturen och underlättar 
integrationen.

Alebyggens roll
Kommunens bostadsföretag, AB Alebyggen, är ett viktigt bostadspolitiskt 
instrument som ytterst är helt beroende av den allmänna utvecklingen i 
kommunen. 

Alebyggens uppgift är att följa utvecklingen kring de statliga villkoren 
för bostadsbyggande och att bygga hyreslägenheter när de ekonomiska 
förutsättningarna är realistiska. Bolaget ska även utgöra en bas för 
kommunens utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan erbjudas bostad 
utan ekonomisk och/eller social rangordning.

Bolaget har också till uppgift att bidra till en positiv utveckling och att 
kommunens totala attraktionskraft ökar jämfört med idag. Alebyggen ska 
fungera som ett redskap för att genomföra åtgärder som kommunen anser är 
strategiskt viktiga för att nå en av kommunen önskad utveckling, men som 
inte kommer till stånd på annat sätt.

Olika upplåtel-
seformer stärker 
samhällsstrukturen 
och underlättar 
integrationen
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Behov för familjer
En huvuddel av de bostadssökande i Ale är barnfamiljer. Dessa efterfrågar 
större lägenheter och småhus med god tillgång till barnomsorg och skola. 
Detta innebär att det behöver byggas småhus i olika former från radhus och 
grupphus till villatomter för eget byggande. En del av efterfrågan kommer 
att kunna tillgodoses genom kommunens försäljning av småhustomter 
till privatpersoner. Utöver nyproduktion av villor och större lägenheter 
kommer en infl yttning av barnfamiljer också kunna ske i det befi ntliga 
bostadsbeståndet. I takt med utbyggnaden av nya bostadsområden är det 
också viktigt att behovet utbyggnaden av infrastrukur, förskolor och skolor 
m.m. följer med.

Behov för ungdomar
Utbudet av äldre, små, och därmed billiga, hyreslägenheter som är lämpliga 
för ungdomar är litet. Det är därför önskvärt med något projekt som riktar 
sig till gruppen ungdomar och studenter för att kunna erbjuda dem en 
möjlighet att bo kvar i kommunen under studietiden. 

Behov för äldre
Vård- och omsorgsförvaltningen har kartlagt äldre personers boendebehov 
i en boendeutredning. Bostadsbehovet som redovisas i boendeutredningen 
ligger utöver vad som angetts i detta program. 

Målet för kommunens äldreomsorg är att ge äldre möjlighet att kunna bo 
kvar i den egna bostaden så länge det är möjligt. Där ska de kunna få den 
vård och omsorg de behöver vilket också är vad de allra fl esta äldre önskar.
En bra tillgänglighet är därför viktigt att beakta vid utbyggnaden av nya 
bostadsområden men även vid renovering av befi ntliga bostäder. 
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För att underlätta äldre personers dagliga liv och för att kunna tillgodose 
deras behov krävs det att god tillgänglighet eftersträvas i planeringen av 
nya bostadsområden. Anpassningsåtgärder för förbättrad tillgänglighet i 
bostaden och bostadsområdena står sällan i konfl ikt med andra personers 
intressen. All nybyggnation bör utformas så att även personer med 
funktionsnedsättning kan bo kvar.

Det fi nns även ett behov av bostäder i olika upplåtelseformer där äldre kan 
bo kvar en längre tid. Bostäderna ska ligga lättillgängligt i centrala delarna 
nära kommunikationer och service. Bostäderna bör vara fl exibla så att det 
enkelt går att ändra lägenhetsstorleken efter behov.

Nya former av kollektivt boende som till exempel seniorbostäder, 
trygghetsboende och kooperativt boende som motsvarar äldres behov av 
trygghet och gemenskap behöver växa fram.

Behov för människor med särskilda behov
Vård- och omsorgsförvaltningens boendeutredning har även kartlagt 
boendebehovet för människor med särskilda behov.

Ur ett bostadsperspektiv ska människor med särskilda behov behandlas på 
ett sådant sätt att varje persons individuella behov kan tillgodoses. De fl esta 
personers behov kan tillgodoses i ordinarie bostadsbestånd, medan vissa 
kan behöva speciella lösningar. Ett exempel på detta är personer i behov av 
boende med särskild service där bostäderna ligger samlade runt en lägenhet 
där personal fi nns tillgänglig.

Personer med funktionsnedsättningar har behov av lägenheter som ligger 
i bottenplan eller i hus med hiss. Bostaden kan behöva anpassas så att 
personer som använder rörelsehjälpmedel på ett enkelt sätt kan ta sig fram. 
Den yttre miljön kan även behöva anpassas så att färdtjänsten får god 
tillgänglighet till bostaden. 
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BOSTADSPLANERING I ALE 2012 – 2016

Ale ÖP 07
Kommunfullmäktige antog i september 2007 kommunens översiktplan, 
Ale ÖP 07, som utgör grunden för planarbetet och den kommande bostads- 
och verksamhetsutbyggnaden. Beroende på exploateringsgrad innehåller 
översiktsplanen en möjlig bostadsbyggnad för 2 500 – 3 200 bostäder.

För att uppnå kommunens befolkningsmål som innebär en 
befolkningsökning på 4 000 personer till år 2025 bedöms att ett 
bostadstillskott på cirka 2 000 lägenheter erfordras. Detta behov inryms i 
översiktsplanens möjligheter. De föreslagna utbyggnadsområdena har närhet 
till etablerade handelscentrum samt väl utbyggd kommunal och kommersiell 
service. Den största delen av den nya bostadsbyggnationen planeras i 
kommunens två huvudorter, Nödinge och Älvängen.  

Orterna Nödinge, Nol och Alafors kommer att byggas ihop ytterligare och 
Älvängen förväntas på längre sikt kunna byggas ut mot Skepplanda i norr 
och mot Alafors i söder. I Surte och Bohus, som redan är sammanbyggda, 
planeras en fortsatt utveckling.

Inriktningsmål vid bostadsbyggnation

     • Allt byggande ska anpassas till att bli långsiktigt hållbart ur   
           ekologisk,social och ekonomisk synvinkel. Miljömålet 
 ”God bebyggd miljö”, barnkonventionen samt konventionen om   
            rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska även beaktas.

     • Möjligheterna att förtäta bebyggelsen i samhällenas centrala delar   
 och i anslutning till kollektivtrafi ken ska tas tillvara. Resultaten från 
 utredningen om den lokala kollektivtrafi ken, K2020 lokalt skall   
 beaktas.

     • Nya bostäder ska lokaliseras så att de har god tillgänglighet och 
 attraktiv närmiljö. Områdena utformas med utgångspunkt i    
 landskapets och platsens förutsättningar samt ges en egen karaktär.

     • Redan utbyggd infrastruktur och service ska utnyttjas.

     • En betydande del av bostadsbyggandet ska bestå av lågenergihus. 

     • Förnyelse ska märkas i valet av gestaltning och arkitektoniska 
 lösningar.

     • Varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer ska                      
 eftersträvas. 

Målet är att be-
folkningen ska ges 
möjlighet att öka 
mellan 1 - 1,5 % i 
snitt per år fram 

till år 2025.

God bebyggd miljö

Förnyelse ska 
märkas i valet av 
gestaltning och 

arkitektoniska lös-
ningar.
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     • Planering av boende för äldre och personer med olika funktions-
 nedsättningar ska ses som en naturlig del i den generella 
 bostadsplaneringen.

     • Trygga uppväxtmiljöer och naturliga mötesplatser som stimulerar till 
 aktivitet ska eftersträvas.

     • En positiv grundinställning till hästhållning inom givna ramar ska 
 eftersträvas och Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för hästnära  
 boende ska beaktas. 

     • Vid byggnation på landsbygden ska Samhällsbyggnadsnämndens 
 beslutade riktlinjer användas.

Ale kommuns kommunala tomter
Ale kommuns kommunala tomter säljs via mäklare. Kommunen planerar 
under 2012 - 2016 att öppna upp fl era områden och erbjuda småhustomter. 
Kronogården i Älvängen och Ale Höjd i Nödinge är områden där 
kommunen planerar nya kommunala tomter.

Byggnation på landsbygden
Byggnation på landsbygden har tilltalat många människor de senaste åren. 
Totalt har cirka 20 % av alla  beviljade bygglov varit på landsbygden. 

Eftersom det saknas detaljplaner och områdesbestämmelser utanför de 
tätbebyggda områdena ska den planmässiga lämpligheten prövas mot 
kommunens översiktsplan och mot Plan- och bygglagen. 

Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för byggnation på landsbygden 
ska användas som underlag för bedömning av och beslut i ärenden vid 
ansökan om bygglov och förhandsbesked för byggande utanför detaljplan. 
Ale kommun ser byggnation på landsbygden som ett komplement till 
tätortsbebyggelse. 

Bostadshus i Vimmersjön i 
Nödinge. 
Foto: Allan Karlsson

Trygga upp-
växtmiljöer och 
naturliga mö-
tesplatser som 
stimulerar till 
aktivitet ska ef-
tersträvas.
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PLANERAD BOSTADSBYGGNATION 

Sammanställning av planerad bostadsbyggnation 2012 – 2016
Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick kommunens befolkning till 27 577 
invånare. 

Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar en möjlig utbyggnadsvolym på 
1 361 bostäder under planeringsperioden 2012 - 2016. Detta 
innebär en möjlig utbyggnad på cirka 270 lägenheter per år i snitt. 
Bostadsbyggnationen förväntas bli lägre under 2012 tills väg och järnväg är 
fullt utbyggd 2013.

Bostadsförsörjningsprogrammet har inte tagit hänsyn till eventuella 
överklagandetider eller andra tidsförsenande faktorer såsom exempelvis 
konjunkturnedgångar. Det är därför viktigt att programmet ses som ett 
planeringsunderlag och inte som en fi xerad plan. Erfarenhetsmässigt bedöms 
att cirka 50-60 % av den planerade byggnationen förverkligas i planerad tid. 
Detta innebär att av de planerade cirka 270 bostäderna per år fram till 2016 
bedöms det verkliga utfallet bli cirka 160 bostäder per år. Dessa täcker dock 
väl det reella behovet som beräknas vara 140 bostäder per år.

De ekonomiska konsekvenser ett genomförande av programmet medför 
kommer succesivt att studeras. En skolutredning har redan gjorts för 
Nödinge och Älvängen som redovisar behovet av ytterligare skollokaler.

Tabellen redovisar den planerade byggnationen samt den förväntade 
förtätningen och styckebyggnationen för respektive ort. Den planerade 
byggnationen som tabellen visar baseras på en tjänstemannabedömning efter 
kontakt med exploatörer för respektive objekt. 

Tabellen redovisar en planerad bostadsbyggnation i antal bostäder för respektive ort och år.

s f s f s f s f s f
Surte  2 32 110 2 10 16 16 2 190
Bohus 1 1 13 1 39 16 26 97
Nödinge 16 21 34 35 15 48 20 8 35 10 242
Nol 2 2 12 6 22 10 54
Alafors 2 24 13 2 22 25 20 7 5 120
Älvängen 4 51 10 54 45 83 45 74 50 416
Skepplanda 5 5 26 35 15 15 30 131
Alvhem 2 12 34 2 2 52
Starr. Kil. Ryd 5 5 19 15 5 49
Hålanda 2 2 2 2 2 10
Småhus/flerbostadshus 41 21 168 207 176 164 200 89 190 105

Total byggnation

Ort
2012 2013 2014 2015

Ortsvis

1361
62 375 340 289 295

2016
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Översiktlig karta över planerad bostadsbyggnation
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Surte kyrka.

Surte centrum.

Bostadshus i centrala Surte. 
Foto: Allan Karlsson

PLANERAD BOSTADSBYGGNATION ORTSVIS

Följande kapitel beskriver den planerade bostadsbyggnationen i kommunens 
olika orter under perioden 2012-2016. För varje ort beskrivs de planerade 
byggnadsprojekten samt när i tiden de planeras kunna vara klara för 
infl yttning. Förutom de kända projekten planeras det även ske en viss 
förtätning och styckebyggnation för respektive samhälle med tillhörande 
landsbygd. För varje ort beskrivs även skolans, förskolans och omsorgens 
framtida behov. 

SURTE
Surte är kommunens sydligaste tätort som gränsar till Göteborg. Surte är ett 
gammalt brukssamhälle som byggdes ut från 1920 och framåt. Den största 
delen av fl erfamiljshusen byggdes ut under 1940- och 1950-talet.

Surtes utbyggnadsmöjligheter begränsas av den kuperade terrängen i öster 
och av E45 och järnvägen samt Göta älv i väster. Förtätning är den största 
möjligheten för att uppnå en framtida bostadsutveckling. Detta kan bland 
annat ske genom att enfamiljshus ersätts med fl erfamiljshus.

Planerad byggnation
Ett nytt bostadsområde vid Keillers Damm byggs ut etappvis med 
en planerad infl yttning 2014. Totalt beräknas cirka 116 småhus och 
fl erbostadshus byggas inom området. Vid Danska vägen fi nns planer på att 
bygga ut ett villaområde med infl yttning under 2015. 

Den gamla brandstationstomten förväntas kunna bebyggas med 
fl erbostadshus och beräknad infl yttning är 2015. Övrig planerad 
bostadsbyggnation planeras ske genom förtätningar med fl erbostadshus i 
anslutning till befi ntlig bebyggelse vid Brattåsstigen och Videgårdsvägen. 
Utöver dessa projekt förväntas förtätningen i Surte bli återhållsam under 
perioden fram till 2016. 

Generellt ska förtätningar för bostadsändamål eftersträvas, bland annat 
utmed Göteborgsvägen söder om centrum, norr om Nordgärdesberget och 
Egnahems-/Bruksvägen. Område för kooperativt boende kan bli aktuellt 
under perioden. 

Behov för skola och omsorg
För att möta de förmodade behoven enligt programmet krävs investeringar 
i lokaler främst inom förskolan. Den tänkta nybyggnationen kommande år 
innebär troligtvis en kraftig ökning av antalet barn i förskoleålder vilket 
kräver en översyn av lokalsituation för samtliga förskolor i Surte. Inom 
några år kommer detta även att påverka elevantalet på skolan i Surte som då 
kan behöva ytterligare lokaler för att möta behovet. 

Äldreomsorgens framtida behov i Surte redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 
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PendeltågsstationPendeltågsstation

Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
1 Danska vägen 14 14
2 Keillers Damm 30 86 116
3 Brattåsstigen 24 24
4 Videgårdsvägen 10 10 20
5 Brandstationstomten 6 6

Förväntad förtätning 2 2 2 2 2 10
Småhus/flerbostadshus 2 32 110 2 10 16 16 2
Planerad byggnation

Surte 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

190
2 142 12 32 2

2016
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BOHUS
Bohus är kommunens tredje största ort och en viktig trafi kknutpunkt med 
brokopplingen över Göta älv mot Kungälv. Bohus centrum byggdes ut 
i början av 1970-talet tillsammans med en stor del av fl erfamiljshusen. 
Villabebyggelsen ligger till stor del placerad uppe på sluttningarna där 
Bohus Höjd är det senast byggda området från 2003.

Planerad byggnation
Planeringen vid Skårdals Skans blir en fortsättning söderut på bostads-
byggnationen vid Bohus Höjd. Utbyggnaden föreslås ske etappvis med en 
första infl yttning 2015. Kommunen äger en del av marken inom området. 
Totalt beräknas cirka 200 fl erbostadshus och småhus kunna byggas i 
området. 

Under 2013 planeras ett fl erbostadshus kunna vara klart vid Skårdal 1:70 
och under 2014 ett vid Skårdalsvägen  Utöver dessa projekt förväntas ingen 
större förtätning ske under planeringsperioden fram till 2016. 

Behov för skola och omsorg
Bohus förskola genomgår under 2012 en upprustning med färdigställande 
samma år. Provisoriska lokaler används av verksamheten i samband 
med upprustning. De provisoriska lokalerna kommer att utnyttjas 
även kommande år för att hantera tillfälliga lokalförstärkningar inom 
barnomsorgen. Skolan kan om inget oförutsett händer hantera elevantalet 
under perioden utan några lokalförändringar. 

Äldreomsorgens framtida behov i Bohus redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Bohus centrum.
Foto: Allan Karlsson

Villor uppe vid Bohushöjd.
Foto: Allan Karlsson

Flygfoto över Bohus taget från väst.

Villa vid Bohushöjd.
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PendeltågsstationPendeltågsstation

Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
6 Skårdal Skans 15 25 200
7 Skårdalsvägen 39 39
8 Skårdal 1:70 13 13

Förväntad förtätning 1 1 1 1 1 5
Småhus/flerbostadshus 1 1 13 1 39 16 26
Planerad byggnation

Bohus 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

97
1 14 40 16 26

2016
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NÖDINGE
Nödinge är en av kommunens två huvudorter som till största delen byggdes 
under 1960- och 1970-talet. Till Nödinge räknas också områdena runt 
Hallbacken, Bönabo, Relsbo, Huvud och Lindåsen. Utbyggnaden av 
Backaområdet påbörjades 2006 i samband med byggnationen av Nödinge 
golfklubb. 

Planerad byggnation
Bostadsbyggnationen i Backaområdet pågår fortfarande och förväntas vara 
fullt utbyggt 2014.  

Första infl yttning i Ale Höjd planeras kunna ske 2015. Området beräknas 
rymma cirka 350 bostäder för både småhus och fl erfamiljshus i olika 
upplåtelseformer. Kommunen äger en stor del av marken inom området 
och ett antal kommunala tomter planeras. För att trafi kmata området krävs 
det en ny väg som ansluter från Gamla Kilandavägen. Matarvägen kommer 
framöver kopplas vidare mot Nol-Alafors. 

Utbyggnad av cirka 450-500 nya bostäder inom Södra Backa/Lahallsåsen 
beräknas få en första infl yttning 2016. 

Ett nytt fl erbostadshus föreslås tillkomma inom Alebyggens område vid 
Norra Klöverstigen, Nödinge 1:31, med infl yttning under 2013/2014.

Fram till 2014 förväntas inga större förtätningsprojekt ske i de centrala 
delarna. Efter 2015 förväntas dock en högre förtätning av bostäder kunna 
ske då genomförandet av strukturstudien för centrala Nödinge kan komma 
att realiseras. Ett exempel är området väster om Ale gymnasium. En 
återhållsam styckebyggnation förväntas ske utanför tätbebyggt område. 

Behov för skola och omsorg
Skolan i Nödinge är idag hårt belastad och verksamheten har för att klara 
behovet behövt utöka lokalerna med paviljonger. Det arbetas på en ny 
skola för de yngre åldrarna med planerat färdigställande till hösten 2014. 
Förskolan i Nödinge har trots en helt ny förskola på sex avdelningar fulla 
barngrupper på grund av fl er barn än vad befolkningsprognosen uppvisade. 
Det kommer att krävas lokalförstärkningar för att klara av behovet på både 
kort och lång sikt. Om byggnationen i Nödinge genomförs enligt plan 
kommer det fi nnas ett behov av helt nya förskolor i Nödinge. 

Äldreomsorgen har behov av expansion i Nödinge. Ett nytt boende med 
40 lägenheter beräknas vara infl yttningsklart i september 2012. Det ger 
25 nya lägenheter samt 15 som kan ersätta Trolleviks äldreboende. Dessa 
lägenheter ligger utöver vad som angetts i detta program.

Ale Gymnasium.

Illustration från struktrustu-
dien för centrala Nödinge .

Bostäder vid Backa Säteri.
Foto: Allan Karlsson

Ale Torg
Foto: Allan Karlsson
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PendeltågsstationPendeltågsstation

Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
9 Backaområdet 10 21 26 10 21 88

10
Södra Backa/ 
Lahallsåsen

10 450-500

11 Hallbacken  8 8
12 Ale Höjd 15 20 350
13 Nödinge 4:78 1 3 4

14
Nödinge - Stommen 
1:261 (Backa Säteri)

19 19 38

15 Klöverstigen 16 8 24
Förväntad förtätning 3 3 3 3 3 10 25
Styckebyggen 2 2 2 2 2 10

Småhus/flerbostadshus 16 21 34 35 15 48 20 8 35 10
Planerad byggnation

Nödinge 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

242
37 69 63 28 45

2016
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NOL 
Nol är ett gammalt stations- och industrisamhälle. I slutet av 1960-talet 
började Nol expandera och under åren 1967 till 1974 byggdes 
bostadsområdena vid Folketshusvägen och Mossvägen ut. Därefter har de 
större bostadsområdena Oljoberget, Södergården, Enekulle-/Ljungvägen 
tillkommit på 1980-talet samt Änggården och Krokängsvägen på 1990-talet. 

Planerad byggnation
För Nols samhälle planeras på sikt en större bostadsutbyggnad ske inom 
Brandsbobergen. Området kommer då att byggas ihop med Ale Höjd 
och erbjuda både enfamiljs- och fl erfamiljshus i olika upplåtelseformer. 
Området kommer att anslutas via gång- och cykelvägar till Nols centrum 
och den nya pendeltågsstationen. Bilvägsanslutningar till området kommer 
att ske via Nödinge och Alafors. Vid Kärrvägen planeras en förtätning av 
villabeyggelse kunna ske under 2014. Planering pågår för cirka 4 bostäder 
vid Brandsbo 1:156 med infl yttning under 2015.

Förtätning i anknytning till den nya pendeltågstationen ska eftersträvas och 
ett område för kooperativt boende kan bli aktuellt under planperioden. Det 
fi nns ett fåtal outnyttjade byggrätter för lägenheter i Nol och Alebyggen 
håller på att ta fram förslag till möjliga förtätningar i anslutning till gågatan 
och för eventuell påbyggnad av ”punkthusen” vilket kan bli aktuellt i slutet 
av planperioden. Revidering av gamla detaljplaner kan ge möjlighet att ta 
fram ytterligare förtätningsområden i Nol.

Behov för skola och omsorg
Antalet byggnationer i Nol under perioden generar inte något behov av 
utökning av lokaler för våra skolor eller förskolor.  Årskullarna i Nol är 
dock av varierande storlek vilket kan leda till en viss omfördelning av 
lokalutnyttjandet mellan de olika verksamhetsområdena. Utbyggnaden av 
Brandsbobergen kommer förmodligen på sikt innebära ett ökat lokalbehov. 

Äldreomsorgens framtida behov i Nol redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Nybyggda villor i Nol.
Foto: Allan Karlsson

Flerbostadshus vid Brandsbovägen i Nol. Foto: Allan Karlsson



Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012 - 2016
Antaget av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx

27

PendeltågsstationPendeltågsstation

Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
16 Brandsbobergen 20 600-800
17 Kärrvägen 10 10
18 Brandsbo 1:156 4 4

Förväntad förtätning 2 2 2 2 2 10 20

Småhus/flerbostadshus 2 2 12 6 22 10

Planerad byggnation

Nol 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

54
2 2 12 6 32

2016
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ALAFORS
Alafors samhälle kännetecknas av sin småskalighet med öppna gröna ytor 
och brukade marker. Till Alafors räknas områdena runt Äskekärr, Osbacken, 
Älebräcke, Rished och Hälltorp. Bebyggelsen består i huvudsak av 
villabebyggelse men här fi nns även radhus, hyreslägenheter och ett mindre 
antal bostadsrätter.

Planerad byggnation
Från 2015 och några år framöver planeras en utbyggnad av både småhus 
och fl erbostadshus kunna ske vid Sjövallavägen/Rishedsvägen. Vid 
Furulundsvägen planeras det byggas kooperativa bostäder med en första 
infl yttning under 2013. En fortsatt utbyggnad av fl erfamiljshusen inom 
Solgården planeras kunna ske  mellan 2013-2015.

Generellt ska förtätningar för bostadsändamål eftersträvas vid till exempel 
Brantbacken, församlingshemmet och Ledetvägen. Revideringar av gamla 
detaljplaner kan ge möjlighet att ta fram ytterligare förtätningsområden i 
Alafors. En återhållsam styckebyggnation förväntas ske utanför tätbebyggt 
område.

Behov för skola och omsorg
I Alafors fi nns det inget direkt behov att utöka de befi ntliga skollokalerna. 
I slutet av planperioden kan det fi nnas ett visst behov av fl er lokaler då 
befolkningsprognosen uppvisar en kraftig ökning av elevantalet. I Alafors 
fi nns kommunens enda friskola, en F-9 skola med ca 250 elever. En 
förändring av friskolans verksamhet kan påverka kommunens behov av 
lokaler. Förskolans behov är mer svårbedömt. Idag är förskolan i Alafors 
fullbelagd och en del familjer erbjuds därför plats i Nol istället.  En 
bostadsbyggnation enligt programmet innebär troligen att Alafors och Nol 
får fortsätta att ses som ett upptagningsområde till dess att det fi nns ett 
behov att bygga ytterligare en förskola i Alafors. 

Äldreomsorgens framtida behov i Alafors redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Kommunhuset i Alafors.

Alebacken i Alafors.
Foto: Föreningen Alebacken

Solgården i Alafors.
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
19 Sjövallav./Rishedsv. 5 5 102
20 Furulundsvägen 22 18 40
21 Solgården 13 22 20 55

Förväntad förtätning 1 1 1 1 1 5 10
Styckebyggen 1 1 1 1 1 5

Småhus/flerbostadshus 2 24 13 2 22 25 20 7 5
Planerad byggnation

Alafors 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

120
2 37 24 45 12

2016
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ÄLVÄNGEN
Älvängen är en av kommunens två huvudorter. Älvängen är ett gammalt 
stations- och industrisamhälle och är av tradition en handelsplats för 
ortsbefolkningen och den omkringliggande landsbygden. Till Älvängen 
räknas även områdena runt Torp, Utby, Knaptorp och Häljered.

Planerad byggnation
I Älvängen planeras ett fl ertal nya bostadsområden. Detaljplanen för  
Kronogården innefattar cirka 400 bostäder med småhus och fl erbostadshus 
med blandad upplåtelseform med första infl yttning 2013. Ett planprogram 
är gjort för Emylundsområdet som skulle kunna innebära cirka 300 bostäder 
och förväntas kunna få en första infl yttning med en tätare byggnation 
närmast Göteborgsvägen under 2014. Vid Svenstorp fi nns en detaljplan klar 
för småhusbebyggelse men förväntas få en första infl yttning först under 
2013. Vid Vikadamm planeras 19 småhus byggas med infl yttning 2013. 
Vid Änggatan planeras en byggnation av fl erbostadshus kunna vara klar 
för en första infl yttning under 2014. Vid Hamnen 1:1 pågår ett planarbete 
för villabebyggelse kombinerat med tillhörande hästverksamhet med en 
beräknad infl yttning 2016. 
 
Förtätningar för bostadsändamål ska generellt eftersträvas i Älvängens 
centrum. Förtätningsmöjligheterna i centrum har studerats i en 
strukturstudie. Studien planeras kunna medföra en ökad förtätning 
efter 2013 då utbyggnaden av E45 och järnvägen planeras vara färdig. 
Ett exempel är exploatering av gamla bussterminalen. En återhållsam 
styckebyggnation förväntas ske utanför tätbebyggt område.

Behov för skola och omsorg
För att kunna möta det ökade behovet i samband med att Kronogården 
byggs planeras en ny skola och en ny förskola in i området. I samband 
med planeringen av de nya enheterna kommer en översyn av samtliga 
verksamheter att göras för att få till stånd en helhetslösning för ett optimalt 
lokalutnyttjande. 

Äldreomsorgens framtida behov i Älvängen redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Villor vid Trädgårdsmäs-
teriet 
Foto: Allan Karlsson

Centrum i Älvängen.

Illustration från struktrustu-
dien för Älvängen

Illustration från struktrustu-
dien för Älvängen

Kooperativt boende i Älvängen. Foto Allan Karlsson

Villor vid Emylundsvägen.
Foto: Allan Karlsson
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PendeltågsstationPendeltågsstation

Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
22 Svenstorp 13 29 42
23 Kronogården 15 10 40 10 40 10 40 10 400
24 Vikadamm 19 19
25 Emylund 10 10 10 10 20 20 300
26 Änggatan 20 20 15 55
27 Hamnen 1:1, hästby 10 10

Förväntad förtätning 2 2 2 5 2 5 2 5 25
Styckebyggen 2 2 2 2 2 10

Småhus/flerbostadshus 4 51 10 54 45 83 45 74 50
Planerad byggnation

Älvängen 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

416
4 61 99 128 124

2016
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Flygfoto över Skepplanda.

SKEPPLANDA
Skepplanda är en gammal kyrkby som huvudsakligen byggdes ut under 
1960- och 1970-talet. 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 och Tussebo. 

Planerad byggnation
Delar av den gamla prästgården förväntas kunna rustas upp för boende 
och intill planeras ett antal fl erfamiljshus byggas med en första infl yttning 
under 2013. Vid Bärs Lid planeras ett antal fl erbostadshus kunna uppföras 
under 2016. I slutet av planperioden planeras en utökning av Skepplanda 
samhälle kunna ske uppe på höjden vid Vadbacka. I Skönningared planeras 
två småhusområden kunna byggas ut under 2014.

Generellt ska förtätningar eftersträvas i Skepplanda tätort, till exempel kan 
vissa övertaliga lekplatser vara lämpliga att bebygga för bostadsändamål. 

Nybyggnation av enstaka hus på landet har varit relativt många under senare 
år och speciellt i områdena runt Skepplanda och Skönningared. 

Behov för skola och omsorg
Alboskolan har en viss överkapacitet medan Garnvindans kapacitet är fullt 
utnyttjad. I nuläget upplåts delar av lokalerna till förskola. Kapaciteten i 
Skepplandas förskolor är i princip fullt utnyttjade. Inom några år kommer 
det förmodligen fi nnas ett behov att utöka lokalerna för att kunna tillgodose 
behovet av platser i barnomsorgen. 

Äldreomsorgens framtida behov i Skepplanda redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Flygfoto över 
Skönningared.

Vadbackabron vid Fors i 
Skepplanda.
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f

28
Skönningared 7:5 och 
7:9

20 20

29
Skönningared 6:15 och 
7:9

10 10

30 Vadbacka övre 10 10 50
31 Bärs Lid, Bo klok 30 30
32 Skepplanda prästgård 26 26

Styckebyggen 5 5 5 5 5 25
Småhus/flerbostadshus 5 5 26 35 15 15 30
Planerad byggnation

Skepplanda 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

131
5 31 35 15 45

2016
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ALVHEM
Alvhem samhälle består av två delar. Väster om E45, mellan den före 
detta tågstationen och lanthandeln, ligger den planlagda bebyggelsen som 
huvudsakligen byggdes ut på 1960-talet och i mitten på 1980-talet. Den 
övriga bebyggelsen ligger främst öster om E45 i anslutning till idrottsplatsen 
Gläntevi och golfbanan. Till största delen består bostadsbeståndet i Alvhem 
av friliggande villor men det fi nns även ett fåtal hyresrätter i markplan. 
Områdena runt Alvhem kännetecknas av ett öppet landskap med bördiga 
jordar. Till Alvhem räknas också Kattleberg, Båstorp, Ramstorp, Lilla 
Alvhem, Videkärr och Haj. 

Norr om Alvhem samhälle kommer en ny tågstation att tas i bruk vid 
årsskiftet 2012-2013.

Planerad byggnation
Utbyggnad av Ramstorp planeras för villabebyggelse med en första 
infl yttning under 2013. Arbete med detaljplanen för utbyggnad av Alvhems 
golfby pågår och första infl yttning beräknas kunna ske under 2014. 

Öster om E45, inom Glänteviområdet, föreslås en varsam komplettering/
förtätning utmed de befi ntliga vägarna med småskalig bebyggelse, och för 
vissa områden tätare i mindre grupper, som anpassas till den lantliga miljön.

Det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet kommer att byggas om i 
området, vilket ger möjlighet till ökad bostadsbebyggelse. Deta kommer att 
studeras i samband med revideringen av Ale kommuns översiktsplan. 

Behov för skola och omsorg
Förskolan i Alvhem har möjlighet utöka sin verksamhet med nästan det 
dubbla. På grund av vikande elevunderlag hänvisas skolbarn till Skepplanda.

Äldreomsorgens framtida behov i Alhem redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Flygfoto över Gläntevi och  
Alvhem.

Flygfoto över Alvhem.
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
33 Ramstorp 3:21 m.fl 10 11 21
34 Alvhem 1:29, golfby 21 21

Styckebyggen 2 2 2 2 2 10
Småhus/flerbostadshus 2 12 34 2 2
Planerad byggnation

Alvhem 2012 2013 2014 2015 Antal lgh i 
projektet 

52
2 12 34 2 2

2016
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STARRKÄRR – KILANDA – RYD
Landsbygden kring Starrkärr, Kilanda och Ryd utgörs av ett 
kulturlandskap som präglats av att människor har bebott det under 
tusentals år. Landsbygden har ett rikt odlingslandskap och i öster fi nns 
stora skogsområden. De fl esta bor i mindre byar eller på gårdar men det 
fi nns även grupphusbebyggelse i bland annat Sannum och Kollanda. Till 
områdena runt Starrkärr, Kilanda och Ryd ingår även Djupevik, Burhult, 
Sannum, Grunne, Ölanda och Krokstorp.

Planerad byggnation
I anslutning till Starrkärrsvägen, Starrkärr 1:3, planeras ett bostadsområde 
kombinerat med hästhållning. En ortsanalys för Starrkärrs by pågår och 
förväntas bland annat kunna möjliggöra en bostadsutbyggnad vid förskolan, 
inom Starrkärr 3:8, under 2014. Analysen ska även redovisa om det fi nns 
ytterligare förtätningsmöjligheter i Starrkärrs by.

Runt Kilanda och Ryd fi nns det inga planerade bostadsområden. Den 
förväntade byggnationen kommer främst att ske genom styckebyggnation på 
landsbygden i anslutning till befi ntlig bebyggelse. Förtätningar kring byarna 
bör föregås av en ortsanalys för varje område. 

Behov för skola och omsorg
Förskolan i Starrkärr är fult utnyttjad, det fi nns en kapacitet på runt 60 
barn. En översyn kommer att göras för att om möjligt öka antalet platser på 
förskolan för att möta behovet.

Äldreomsorgens framtida behov i Starrkärr redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Prästalund i Starrkärr.

Flygfoto över Starrkärr.

Allé vid Kilanda Säteri.

Kilanda kvarn.
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Tabellen redovisar planerat infl yttningsår för respektive projekt.

 Kartan på sidan 19 redovisar orterna Kilanda och Ryd.

Nr Projekt s f s f s f s f s f
35 Starrkärr 3:8  14 14
36 Starrkärr 1:3, hästby 10 10

Styckebyggen 5 5 5 5 5 25
Småhus/flerbostadshus 5 5 19 15 5
Planerad byggnation

Antal lgh i 
projektet 

49
5 5 19 15 5

2016
Starrkärr, Kilanda och Ryd

2012 2013 2014 2015
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HÅLANDA
Hålanda omfattar en tredjedel av Ale kommuns yta som innefattar 
Sandåker i söder upp till Livered i norr. Till Hålanda ingår även byarna 
Höga, Torpa, Östentorp, Verle och Skaggata. Hålanda kännetecknas av ett 
rikt odlingslandskap, levande skogar, många sjöar, och stora obebyggda 
områden.
 
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 under 2011.

Planerad byggnation
Det fi nns inga planer på nya bostadsområden i Hålanda. Den förväntade 
byggnationen kommer främst att ske genom styckebyggnation på 
landsbygden. För områdena runt Hålanda föreslås en medveten förtätning/
komplettering med nybebyggelse som bör föregås av en ortsanalys. Den 
förväntade förtätningen i Hålanda innefattar även ombyggda fritidshus till 
permanentbostäder. 

Behov för skola och omsorg
I Hålanda fi nns en förskola vid Hålanda kyrka och en fritidsgård i Hålanda 
bygdegård som båda bedrivs i privat regi.  Skola och annan offentlig 
verksamhet fi nns i Skepplanda och Älvängen. 

Äldreomsorgens framtida behov i Hålanda redovisas särskilt i vård- och 
omsorgsförvaltningens boendeutredning. 

Hålanda kyrka.

Flygfoto över Hålanda.

Kartan på sidan 19 
redovisar Hålandas 
läge i kommunen.

Flygfoto över Hålsjön.

Tabellen redovisar den förväntade styckebyggnationen för respektive år.

Hålanda
Projekt s f s f s f s f s f

Styckebyggen 2 2 2 2 2
Planerad byggnation

Totalt
2012 2013 2014 2015 2016

10
2 2 2 2 2
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