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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Denna del syftar till att redovisa väsentliga miljökonsekvenser som genomförandet av planförslaget 

har, enligt krav i plan- och bygglagen (PBL) kap 3. Först beskrivs metod, avgränsningar och 

påverkansområde för planförslaget. Därefter redovisas planförslaget i relation till att det inte 

genomförs, sedan presenteras val av prioriterade grupper och planförslagets konsekvenser för dessa. 

Slutligen beskrivs planförslagets påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer och 

samhällsekonomi. 

 

1 Sammanfattning av översiktsplanens konsekvenser 
Översiktsplanens bärande idé: 

• Prioritera utbyggnad och planering till utpekade utvecklingsområden. 

• Tillväxten ska främst ske i orterna och i landsbygdens byar. 

• Bebyggelsetrycket är högt i kommunen, närheten till staden bidrar till detta. 

• Styr bebyggelsen till där det finns eller är möjligt att få kollektivtrafik och service. 

• Var vaksam på utspridd bebyggelse i jordbrukslandskapet, det kan försvåra för jordbruket. 

• Brukningsvärd jordbruksmark ska värnas.  

• Mark för störande verksamheter lokaliseras nära infrastruktur. 

Principerna för tillväxten är förtätning av orter och byar till förmån för bevarande av 

jordbrukslandskapet i stort. Förtätningen kan innebära att tätortsnära jordbruksmark behöver tas i 

anspråk i viss utsträckning på lång sikt. Verksamhetsmark föreslås i huvudsak i anslutning till större 

trafikstråk. Grönområden i tätortsnära lägen pekas ut, till förmån för både människor och djur och 

den biologiska mångfalden. Göta älvs stränder är fortsatt skyddade och intilliggande industrimark kan 

utvecklas, under förutsättning att vattentäkten skyddas. 

Alternativet till förtätning av orterna, mer spridd bebyggelse, bedöms medföra större negativa 

konsekvenser för miljön och har därför valts bort. Det skulle ta mer odlingsbar mark i anspråk och 

generera mer trafik. Bevarad jordbruksmark främjar lokal livsmedelsförsörjning och minskar 

sårbarheten. 

I översiktsplanen finns en förteckning över nödvändiga utredningar och tematiska tillägg som behövs 

för fortsatt planering. I vissa fall gäller det uppdatering av tidigare utredningar och i andra fall saknas 

underlag. Detta innebär att en del miljökonsekvenser är svåra att bedöma utan ytterligare underlag.  

Översiktsplanens styrverkan 
Översiktsplanen 

• redovisar kommunfullmäktiges inriktning på hur kommunens mark- och vatten bör användas 

i framtiden  

• garanterar inget genomförande 

• möjliggör en tänkbar framtida utveckling  

• ger förutsättningar för att resa hållbart  

• kan inte styra människors beteenden och agerande 
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Alternativavgränsning 
Det är strategierna och markanvändningen som konsekvensbedömts i översiktsplaneförslaget Ale 

2021. Konsekvensbeskrivningen ska visa alternativ till planförslaget och utgår från Ale översiktsplan 

från 2007, som nollalternativ. 

Nivåavgränsning 
Översiktsplaneringen  

• har en strategisk inriktning 

• ger vägledning för de viktigaste frågorna för att nå önskad samhällsutveckling till 2050 

• resonemangen bygger på vetenskapliga basfakta 

• bygger på kommunens vision och viljeinriktning  

• har fokus på tillväxten i orterna 

• har mer detaljerad styrning formulerat i generella och specifika riktlinjer, en fördjupning av 

ställningstagande av strategierna för de allmänna intressena i Ale.  

Geografisk avgränsning 
Flera olika geografiska områden kan påverkas och få konsekvenser av hur Ale väljer att bygga, allt 

från orterna och landsbygden i kommunen till Göta älv, Göteborg och övriga grannkommuner och 

regionen. 

Tidsavgränsning 
Konsekvensbedömningen siktar på ca trettio år, dvs år 2050. 

Ämnesavgränsning  
Konsekvensmatris finns i avsnitt 6. Syftet med matrisen är att ge en överblick över översiktsplanens 

konsekvenser för miljökvalitetsmål och folkhälsomål. I avsnitt 4 finns en tabell över konsekvenser för 

samhällsekonomin. 

Samråd om avgränsning  
Samråd om avgränsningen med Länsstyrelsen hölls 2020-12-01. 

Innehåll 
I översiktsplanen Ale 2021 beskrivs  

• syfte och innehåll 

• förhållande till andra planer 

• information om rådande förhållande i text och kartor  

2 Val av alternativ 
I detta avsnitt beskrivs aktuella förutsättningar inför en ny översiktsplan. Därefter beskrivs ett 

nollalternativ och ett jämförelsealternativ i form av ett scenario med fokus på bebyggelseutveckling 

på landsbygden och genom bybildningar. 

Nuläge 

Nuläget i Ale år 2020 

• Ca 32 000 invånare. 

• Befolkningsökningen har accelererat sedan pendlingsmöjligheter år 2012 ökade med utbyggd 

riksväg 45 och Norge/Vänernbanan. 

• Massivt bostadsbyggande av framför allt småhus 1965 – 1975. 

• Trafikbelastningen ökar med befolkningsökningen. 
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• Kollektivtrafikresenärer har ökat sedan Alependeln kom 2012, potential för fler 

kollektivresande finns. 

• Arbetsmarknadsregionen ingår i storgöteborg. 

• Kommunikationer sker, förutom genom eget bilresande med cykel, buss, tåg och pendeltåg. 

• Jordbruksmarken har minskat. 

• Biologisk mångfald behöver värnas. 

 

Nollalternativ 

Nollalternativet belyser en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. ÖP 2007 utan 

korrigerande åtgärder ställs i relation till den nya översiktsplanen, som skiljer sig i flera punkter. De 

utmaningar som Ale har idag saknas det åtgärder för i ÖP 2007, som därför inte ger den vägledning 

som behövs. Nedan följer några skillnader och utmaningar som sannolikt skulle uppstå om ÖP 2007 

fortsatt skulle vara den beslutade översiktsplanen för Ale kommun. 

Möjligheter 

• Med stora utvecklingsområden finns möjligheter för en varierad boendemiljö. 

• Utspridd bebyggelse leder sannolikt till mindre bullerexponering. 

Utmaningar 

• Ortstrukturen skulle inte tydliggöras i och med tätortsbyggnation längs hela E45. 

• Serviceutbud skulle inte tillgodose tillgänglighetsbehov och befolkningstillväxt. 

• Övergripande mål för tillväxt skulle inte uppnås. 

• Gång- och cykelvägar för den aktiva människan skulle inte prioriteras i 

infrastrukturplaneringen. 

• Klimatpåverkan är inte prioriterad i relation till dagens tydliga klimatomställning- och 

anpassningsbehov. 

• Näringslivsutvecklingen på landsbygden är inte prioriterad. 

• Avsaknad av strategi för grön infrastruktur med resulterande brist på sammanhängande 

grönstruktur i och mellan tätorterna. 

 

Jämförelsealternativ – Bebyggelseutveckling med fokus på landsbygd 
Ett alternativt scenario skulle vara om pendlingsorterna inte pekades ut som huvudsaklig 
samhällsutveckling, där exploatering i stället skulle ske med större omfattning på landsbygden och 
genom nya bybildningar. Det skulle innebära att bostadsförsörjningen och verksamhetsmark i större 
utsträckning skulle ske genom exploatering av ny mark utspridd runt tätorter.  

Möjligheter 

• Bevarande av grönstruktur i annars planerade förtätningsområden. 

• Större möjligheter för utbyggnad av småhus. 

• Förutsättningar för en varierad boendemiljö. 

Utmaningar 

• Sämre förutsättningar för en tillgänglig och etablerad samhällsservice. 

• Omfattande investeringar i utbyggnad av infrastruktur och kommunala försörjningssystem. 

• Längre avstånd innebär en mer otillgänglig kollektivtrafik med kraftigt ökade kostnader. 

• Svårigheter att förse samtliga tätorter och boendemiljöer med goda pendlingsmöjligheter. 
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• Längre avstånd innebär att färre väljer att gå och cykla vilket leder till ett större 
bilberoende och miljöpåverkan. 

• Stor potentiell påverkan på natur- och kulturmiljöområden. 

• Risk att avsevärt försämra förutsättningar för jordbruksmarken och dess 
näringsmöjligheter. 

 

Slutsatser 

Ale står oberoende av alternativ inför stora utmaningar för att bemöta en befolkningsutveckling och 

ett bostadsförsörjningsbehov som finns i kommunen och regionen. Det ställs även krav i båda 

scenarierna att tillgodose en planeringsstruktur som uppnår kraven om en minskad miljöpåverkan 

och tillräcklig klimatanpassning. Den långsiktiga planeringen ska också bemöta de demografiska 

utmaningar som förutspås och där infrastruktur och service ska planeras resurseffektivt och 

tillgängliggöras för alla. 

Översiktsplanen med sikte på 2050 anses utifrån ovanstående resonemang erhålla de bästa 

möjligheterna att möta de utmaningar som beskrivits och samtidigt uppnå kommunens långsiktiga 

målsättningar. Genom att koncentrera samhällsutvecklingen till huvudorterna kan en resurseffektiv 

och välplanerad samhällsstruktur uppnås, där hållbarhets- och befolkningsbehov tillgodoses.  

Lämplig lokalisering av verksamhetsmark inom kommunen är svårt att finna inom konkurrenskraftigt 

avstånd till befintlig infrastruktur. Omedelbar närhet till E45 är för många verksamheter en 

förutsättning, då det innebär möjlighet till effektiva transporter och ett bra skyltläge. Många typer av 

verksamheter behöver även ligga utanför tätort, för att undvika konflikter med bostäder och annan 

känslig användning.  

Val av prioriterade grupper 
Hälsa på lika villkor är grunden i folkhälsoarbetet. Lättillgängliga miljöer för fysisk aktivitet, säkra och 

trygga både bostads- och fritidsmiljöer är gynnsamma för alla människor oavsett ålder. Hälsosamma 

miljöer där buller, luft-, mark- och vattenföroreningar minimeras ger förutsättningar för ett gott liv. 

Barn och ungdomar 

Hälsan under hela livet, gynnas av goda förhållanden i barndomen. Tidiga insatser kan ses som en 

investering för både individ och samhälle. Säkra och trygga skolvägar lägger grunden för goda vanor. 

Närhet till natur och lek är viktig för barns och ungdomars utveckling. 

Äldre 

Behoven och möjligheterna för äldre att röra sig i samhället är olika för olika grupper av äldre. Vid 

stigande ålder avtar snabbhet och reaktionsförmåga. Nedsatt hörsel påverkar förmågan att 

kommunicera i bullriga miljöer. Äldre är överrepresenterade vid fotgängar- och cykelolyckor. Närhet 

och tillgänglighet till grönområden är viktig för denna grupp.  

Socioekonomiskt utsatta 

Personer med utsatt socioekonomisk position utsätts för ogynnsamma stressfaktorer vilket kan ha 

negativ effekt på hälsa och medellivslängd. 

Personer med funktionsvariationer  

Mer än tjugo procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsvariation. Detta kan bidra 

till ett utanförskap som kan handla om bristande delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritids- 

och kulturaktiviteter, utbildning, demokratiska processer. 
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3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av påverkan 
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 

• översiktsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan, då planen pekar ut tillväxt i tätorter, 

mark för verksamheter och vägar 

• ska beskriva, identifiera och bedöma vilken betydande miljöpåverkan planen antas medföra 

• ska beskriva följderna av ett tänkt genomförande 

• ska medverka till att en långsiktigt hållbar utveckling skapas  

• ska identifiera positiva och negativa konsekvenser av förtätning och utglesning. 

Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan 

miljöhänsyn beaktas i planen. Miljökonsekvensbedömningen fokuserar på de fem viktigaste 

påverkansområdena för Ale kommun. Dessa påverkansområden beskrivs i följande rubriker: 

• Förtätning 

• Transporter 

• Göta älv 

• Odlingslandskapet 

• Natur 

 

Positiva effekter 

+ sanering av förorenad mark vid omvandling 

+ ökad kvalité på och säkerställda tätortsnära grönområden, kompensationsåtgärder 
tillämpas vid behov 

+ ökad biologisk mångfald genom gröna områden mellan orterna 

+ minimerar risk för skred av förorenad mark genom erosionsskydd 

+ möjlighet att minimera biltrafik, minskar bullerpåverkan och luftföroreningar  

+ minskad fragmentisering av jordbruksmarken 

Negativa effekter 

- förlust av odlingsbar mark 

- förlust av grönyta i tätort 

- risk för minskad biologisk mångfald genom att naturmark exploateras 

- risk för utsläpp och läckage från verksamheter kan påverka vattenförekomster 

- risk för utsläpp och läckage från bostäder kan påverka vattenförekomster 

- risk för försämrad ljudmiljö och luftkvalitet vid förtätning nära trafikled 

 

Tabell 1 Miljöeffekter av tillväxt/förändrad markanvändning 

 

Förtätning 

Huvudstrategin är att bygga på den infrastruktur som finns, både i tätorterna och stråken mellan 

dem. Majoriteten av ny bebyggelse föreslås lokaliseras till orterna. Orterna byggs inåt genom bland 

annat förtätning. Det ger tätorter med små avstånd. Service, handel och kollektivtrafik kan nås till 

fots eller med cykel vilket är positivt ur miljösynpunkt och för folkhälsan. När betydande 

miljöpåverkan uppkommer för vattenförekomster och biologisk mångfald, ska 

kompensationsåtgärder tillämpas.  Nedan följer möjliga konsekvenser av planförslagets 

förtätningsstrategi: 

• Grönområden är viktiga för människors hälsa, kvalitativa grönområden ska inte tas i anspråk. 
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• I de fall grönytor i orterna minskas, ska planering säkerställa att grönytor inom planområdet 

får en högre kvalité och eller kompenseras inom orten. 

• Utpekade gröna stråk är av stor vikt och möjliggör för biologisk mångfald och 

klimatanpassning. Kompensationsåtgärder ska tillämpas om värden äventyras. 

• Förtätning kan stärka underlaget för service och handel. 

• Förtätning kan gynna kvarboende genom att orterna kan erbjuda en mångfald av 

boendetyper. 

• Landsbygdsutveckling med förtätning i byar och i samlad bebyggelse, kan motverka 

utspridning av bebyggelsen i landskapet och vara positivt för jordbruket, genom minskad 

fragmentisering. 

• Förtätning ökar möjlighet för fler att nyttja kollektivtrafik. 

• Att förtäta orterna kan gynna miljö, folkhälsa, kommunal ekonomi och klimatpåverkan. 

• Förtätning bidrar till att förorenade markområden måste saneras inför byggnation. 

• Saneras områden bidrar det till minskad exponering och spridning av farliga ämnen, sanering 

av förorenad mark är gynnsamt för folkhälsan. 

Transporter 

Resandet och transporter behöver förändras om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar ska 

minska. Förändring i samhällsbyggande och beteende och nya tekniska lösningar är därför 

nödvändigt. Fler pendelparkeringar underlättar kollektivtrafikresande. Beroende av väder och vind 

påverkas spridningen och förekomsten av luftföroreningar från både lokala och mer avlägsna källor. 

Lokalt kan bidraget vara att skapa effektiv struktur för trafik och kollektivtrafik, för att minimera 

miljöpåverkan. Tvärförbindelser pekas ut och när trafiksäkerhethöjande åtgärder utförts på dessa 

vägar kan det ge förutsättning för kompletterande bebyggelse. Trafiksäker ny förbifart i Skepplanda 

kan komma att göra intrång i riksintresse för kulturmiljövård, nyttan av trafiksäkerhet ställs då mot 

riksintresset i en åtgärdsvalsstudie. 

Göta älv 

Vattnet i Göta älv är känsligt eftersom älven är dricksvattentäkt för ca 700 000 människor och farled 

av riksintresse. Älvområdet är skredkänsligt och de föroreningar som finns kvar i närliggande mark 

behöver tas om hand för att inte riskera förorenande skred i älven. Enstaka händelser och utsläpp 

kan få stora konsekvenser på vattnet. Bebyggelseutvecklingen kommer till stor del att ske i orterna 

vid älven. Dagvatten ska tas om hand lokalt, för att minimera föroreningsrisker. Havsnivån och 

grundvattennivåer påverkas av klimatförändringarna. Strandskydd finns längs hela älven, stora delar 

av strandängarna betas och fungerar som översvämningsområden. Industrier finns längs älven, 

åtgärder mot översvämningar och skred pågår fortlöpande för säkerställande av dricksvattnet och 

verksamheterna. Viss expansion av industrier kan ske om risker minimeras. I södra delen av 

kommunen finns skyddsområde för vattentäkt. Förslag till vattenskyddsområde för Göta älv är under 

framtagande. 

Odlingslandskapet 

Alternativa lokaliseringar ska utredas innan jordbruksmark tas i anspråk. Ny bebyggelse i 

jordbrukslandskapet kan i huvudsak ske med kompletterande bebyggelse i befintliga byar. 

Jordbruksföretagen i Ale bedriver mjölk och/eller köttproduktion, djurhållning samt ytkrävande 

spannmålsodling. Ett utspritt bostadsbyggande på landsbygden kan innebära begränsningar för och 

fragmentisering av jordbruket.   
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Natur 

Skyddade naturmiljöer, riksintressen för friluftsliv finns i Vättlefjäll, Risveden och i Göta älvdalen. 

Natura 2000-skydd finns för ett område mellan Skepplanda och Hålanda.  

Balans mellan bebyggelseutvecklingen och landskapets natur- och rekreationsvärden ska beaktas i 

närhet av våtmarker och annan känslig mark. Kompensationsåtgärder kan tillämpas. Sällsynt 

växtlighet och artrikedom som finns i våtmarker och andra känsliga miljöer ska värnas.  

Skogshanteringen har förändrats de senaste hundra åren från småskalighet till storskalighet.   

Artrikedomen är större i blandskogar och naturskyddet är viktigt för rekreation och friluftsliv när 

orterna förtätas och för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. I skyddade naturmiljöer, där 

värdet av natur och friluftsliv är högt, ska skogsbruket bedrivas varsamt.  

Genom förtätning och utbyggnad av orterna sparas naturmarker och detta bidrar till att biologisk 

mångfald bibehålls. Omvandling av mark, kan bidra till att skapa nya naturmiljöer och gröna områden 

mellan orterna är viktigt för växt- och djurliv och klimatanpassning. Tillgängliga naturområden för det 

rörliga friluftslivet nyttjas i vardagen och bidrar till hälsa och välbefinnande. Naturvärden och 

rekreationsvärden står sällan i motsats till varandra. Tysta områden finns utpekade i kommunens 

skogs- och jordbruksområden. 

Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen behöver avvägas i de 

enskilda fallen. 

Påverkan på riksintressen 
Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda 

värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen 

regleras i miljöbalkens kapitel 3 och 4. De riksintressen som finns i Ale kommun är beskrivna i 

översiktsplanens kapitel 3, flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta. 

Ale kommuns förhållningssätt utgår från att riksintressens syfte och värden ska respekteras. Åtgärder 

i eller i anslutning till riksintressen skall anpassas så att värden inte går förlorade. 

Vilja och behov av utveckling inom kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i 

alla sammanhang motiveras, i synnerhet vid intrång i hänsynsområden. I följande beskrivs de 

konsekvenser på riksintressens värden, och på andra skyddade områden, som ett genomförande av 

översiktsplanens samrådsförslag bedöms innebära. 

Riksintresse för Kulturmiljövården- enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 

Skepplanda  

Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar 

gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern.  Fornlämningsmiljöer utgörs av 

järnåldersgravfält (bland annat 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. (Källa: www.raa.se)    

Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning 

exploaterat. Riksintresset påverkas av planförslaget genom att delar av återstående åkermark 

föreslås för lokalisering av nytt vägområde, Trafikverkets åtgärdsvalsstudie får visa om intilliggande 

mark kan föreslås för verksamheter. 
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Vägområde 

Syftet med vägområdet är att utreda förutsättningar för att leda nuvarande genomfartstrafik utanför 

tätort och på så vis öka trafiksäkerhet och minska trafikens påverkan i förhållande till skola och 

boendemiljöer. Platsens topografiska förutsättningar innebär att det inte finns rimlig alternativ 

placering. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan trafiksäkerhet och beskrivna 

kulturmiljövärden bör intrånget kunna motiveras. 

Verksamhetsmark 

Åkermark mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde föreslås utredas i samband 

med planerad åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda som verksamhetsmark. Ianspråktagande av 

odlingsmarken påverkar riksintressets värde, det sker dock angränsande till exploaterade områden 

vilka är planlagda mellan 1964 och 1977 och intill den sammanhängande tätortsbebyggelsen. 

Riksintressets avgränsning, som i nuläget inbegriper befintligt verksamhetsområde, bör enligt 

kommunens mening därför kunna övervägas. 

Områden av riksintresse för friluftsliv respektive riksintresse naturvård – enligt 3 kap 6 § 

miljöbalken 

Ingen exploatering föreslås inom det som bedöms vara påverkansområde för riksintresse friluftsliv 

och riksintresse naturvård. 

Miljökvalitetsnormer 
I den långsiktiga planeringen av en kommun är det av stor betydelse att överväga och analysera 

markanvändningens påverkan på omkringliggande miljö. Varje beslut om framtida mark- och 

vattenanvändning kan ha en omfattande effekt på hur förutsättningar för ett långsiktigt hållbart 

samhälle kan komma att se ut.  

För att gemensamt angripa dessa utmaningar har Sverige genom beslutade miljökvalitetsnormer 

(MKN) för luftkvalitet, omgivningsbuller och vattenförekomster bestämt mätbara kvalitetskriterier att 

förhålla sig till. Miljökvalitetsnormer är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 

utsläppskällor och innehåller bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Nedan beskrivs hur 

planförslaget förväntas påverka dessa miljökvalitetsnormer. 

Luft 

MKN för luft finns för elva olika luftföroreningar, av vilka kväveoxider och partiklar PM10 är svårast 

att klara. MKN överskrids inte i kommunen och även miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras. 

Luftkvaliteten bedöms utifrån mätningar eller beräkningar längs trafikerade vägsträckor. Vid den 

senaste mätningen, som gjordes i Bohus 2014, sågs en liten risk för att partikelhalten kan överskrida 

normen.  En liten förhöjning av kväveoxidhalten finns längs E45 och vissa vältrafikerade vägar. Intill 

dessa bör bostadshus, skolor och förskolor undvikas.  Om sådana byggnader ändå placeras vid 

vältrafikerade vägar ska en utredning avseende luftkvaliteten göras inför planeringen. Vid förtätning 

bör andra typer av byggnader placeras närmast trafiklederna och utformas så att de kan skydda 

innanförliggande bostäder.  

Planförslagets inriktning på prioritering av utbyggnad i stationsorterna och satsningar på utbyggnad 

av infrastruktur skall understödja att fler väljer kollektivtrafik, gång och cykel. Ändrade resvanor kan 

bidra till att miljökvalitetsnormen för luft fortsatt kan klaras, även med den befolkningsökning som 

planförslaget prognostiserar. MKN för luft riskeras inte med detta förslag till översiktsplan. 
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Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt luftkvalitetsarbete: 

• Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga 

skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel i stället för bil, vilket bidrar till att minska 

luftföroreningar. 

• Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik. 

• Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik. 

Buller och vibrationer 

Buller är ett utbrett miljöproblem och en av de störningar som berör flest människor i Sverige. 

Vägtrafik och järnväg är ofta den huvudsakliga källan till buller. Ales förutsättningar med de större 

tätorterna huvudsakligen samlade utefter kommunikationsstråken Norge-Vänernbanan och E45 

innebär en situation där både buller och vibrationer behöver hanteras i planeringen. I stationsorterna 

kan detta vara problematiskt och påverka hur den byggda miljön kan utvecklas och utformas. 

Den befolkningsökning som översiktsplanen förutser kan förväntas innebära ett ökat resande och 

bidra till ett ökat trafikflöde. Med befolkningsökning koncentrerad till tätorterna skapas dock 

förutsättningar för att fler cyklar, går eller åker kollektivt vilket kan minska andelen bilresor. 

Koncentrationen till tätorterna innebär emellertid samtidigt att fler människor kan komma att vara 

bosatta i miljöer med förhöjda bullervärden. 

Förslaget innehåller en ny vägdragning i Skepplanda vid sidan av tätorten i anslutning till befintlig och 

föreslagen utbyggnad av verksamhetsområde. Det föreslagna nya läget för väg skulle innebära att 

exponering för buller i tätorten Skepplanda kan minska. 

Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt arbete mot omgivningsbuller: 

• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny 

exploatering.  

• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.  

• Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är 

bullerpåverkade.  

• Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, parkeringsbyggnader eller 

andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som avskärmning mot bullret.  

• Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden 

i bostäder uppfylls. 

• Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik. 

Vattenförekomster 
Val av markanvändning inom ett avrinningsområde kan ha en stor och avgörande påverkan på 

möjligheten för en vattenförekomst att uppnå en god status enligt gällande miljökvalitetsnormer 

(beskrivs i avsnitt 2.3 i ÖPn).  

Planförslaget innebär en fortsatt exploatering av mark som har en större eller mindre påverkan på 

markens hydrologiska balans och föroreningsgrad. Vid till exempel hårdgörande av ytor ökar 

dagvattenmängden genom samhället som genom en samlad påverkan kan ha en negativ effekt på 

mottagande vattenförekomst. Genom en välplanerad dagvattenhantering kan dessa effekter från 

den urbana miljön begränsas, där exempelvis föroreningar tillåts att avskiljas och brytas ner. Detta 

arbete kompletteras med åtgärdsprogram utifrån avrinningsområden där prioriteringen bör baseras 

på vattenförekomst med störst behov av en förbättrad status.  
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Flera av vattendragen i kommunen är idag påverkade av övergödning och morfologiska förändringar. 

Många av vattendragen rinner genom eller i anslutning till Ales tätorter. Tätortsnära vattendrag 

kommer att påverkas av den föreslagna översiktsplanen genom tillkommande urbana föroreningar 

såsom ökat dagvattenutsläpp vid exploatering. Även översvämningar i tätorten riskerar att öka med 

en planerad förtätning och exploatering. Vattenförekomster utanför tätorter kommer att ha en 

påverkan från tillkommande enskilda avloppsanläggningar samt jord- och skogsbruk.  

Flera utvecklings- och idéområden är föreslagna nära vattenförekomster. De vattendrag som kan 

påverkas är framför allt Göta älv, Grönån, Forsån, Sköldsån och Hållsdammsbäcken. Grönån är ett 

laxfiskevatten för vilken MKN för fisk- och musselvatten gäller; ån är känslig för ytterligare belastning 

av näringsämnen. För Göta älv håller ett vattenskyddsområde på tas fram med syfte att säkra 

dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Dämmena vid Hältorpssjön och Surtesjön ingår i 

anmälan till nationell plan för att uppnå moderna villkor för vattenkraften.  

Planförslaget leder till ökad spillvattenmängd från Ale som leds till avloppsreningsverket Ryaverket i 

Göteborg stad med utsläppspunkt i Rivö Fjord. Krav om miljökvalitetsnormer regleras i tillstånd för 

avloppsreningsverket.  

En strategi för hur vattnets värden tas om hand och förbättras, tekniskt, estetiskt och ekologiskt 

föreslås utredas i en Vattenplan. Flera åtgärder och planeringsunderlag krävs för att kunna begränsa 

påverkan från planförslaget. En skyfallskartering är framtagen för att ge kunskap 

översvämningsproblematik i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering. Åtgärdsplaner för att 

uppnå MKN för vattenförekomsterna tas fram när statusklassningen för 2021-2027 har fastställts av 

Vattenmyndigheten.  Framtida vattenskyddsområde för Göta älv och biflöden kommer ställa högre 

utsläppskrav från Ales angränsande tätorter. Dagvattenhanteringen ska vid exploatering eller 

omvandling i större utsträckning hanteras med öppna och multifunktionella ytor för att anpassa 

samhället till en högre reningsgrad och bättre fördröjningsmöjligheter. En grönstrukturplan ska tas 

fram som ska tydliggöra ett behov om grönytor som kommer förbättra den lokala reningsgraden av 

dagvatten. För att vidare motverka negativa effekter av planförslagets markanvändning beskrivs 

riktlinjer inom berörda områden. Genom åtgärder och riktlinjer för framtida markanvändning skapas 

goda förutsättningar att inte försämra vattenförekomsternas kemiska och ekologiska status. 

Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till en fortsatt god vattenförvaltning: 

• God ekologisk och kemisk status ska uppnås i kommunens sjöar och vattendrag. Om inte god 

status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas. För att bedömningen god kemisk 

status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur bedömningen. 

• Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan 

komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse. 

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs 

och bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar, 

dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska 

eftersträvas.  

• Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp, 

jordbruksmark och annan verksamhet.  

• Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med 

syftet att öka åtkomsten för alla.  

• I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt. I 

områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering. 

• Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för 

åtgärder i teknisk infrastruktur och den fysiska miljön. 
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• Dagvattenstrategi ska följas. 

• En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra 

förhållningssätt vid exploatering och förtätning. 

• Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls. 

• Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för 

utsläpp och läckage till vatten.  

4 Samhällsekonomi  
Översiktsplanens syfte är att skapa en styrning av tillväxten i kommunen och möjliggöra för ökat 

bostadsbyggande och ökat byggande för näringslivet. Planen ska möjliggöra regional tillväxt och 

utveckling genom att se Ale i ett regionalt och lokalt perspektiv och verka för samsyn mellan 

kommunerna.  

Huvudinriktningen är att bygga orterna inåt vid redan utbyggd infrastruktur. Det medför att behoven 

av att anlägga nya gator minskar. Gång- och cykelvägar kan behöva kompletteras och förbättras för 

att möta upp önskemålen om ökade aktiva transporter vilket medför kostnader. 

Kvalitativa grönområden och tätortsnära gröna områden ska bevaras och stärkas. Kostnader för 

gröna miljöer kan ses som en del i hållbar tillväxt. 

Kvalitets- och säkerhetshöjande åtgärder för att ha ett rent, gott och säkert vatten, vilket medför 

kostnader finns identifierade i planen för verksamhetsområden för kommunalt VA.  

Områden där bebyggelsetryck, konvertering eller föroreningsrisk medför att kommunalt VA ska 

övervägas, innebär kostnader för utökning av nätet, men också ett renare råvatten. 

Fjärrvärmenätet är fullt utnyttjat, ytterligare utbyggnad är i dagsläget inte trolig. Tillväxten förväntas 

ske hållbart och på sikt bli klimatneutral. 

Tillväxt framför allt i orterna visar på en tydlig inriktning mot att flytta över resor från enskilt 

bilresande till bland annat kollektivtrafik både för att minska klimatpåverkan och förbättra 

folkhälsan. Dagens kollektivtrafik behöver förbättras, både turtäthet och användarvänlighet, för att 

vara ett attraktivt alternativ, vilket innebär ökade kostnader. Utbyggd kollektivtrafik som är anpassad 

för personer med funktionsnedsättning minskar kommunens kostnader för färdtjänst i specialfordon. 

Översiktsplanen ger förutsättningar för en ökad befolkning, upp till 50 000 invånare på trettio års 

sikt. Med en ökad befolkning kommer det att behövas ytterligare förskole- och elevplatser fördelat 

över kommunen, vilket medför kostnad för kommunen. Generationsväxling pågår i kommunen, vilket 

innebär en omställning med en större andel äldre, som sannolikt kommer ha ett ökat vårdbehov och 

därmed bidra till ökade kostnader. Utformning av samhället ska prioriteras så att de äldre kan vara 

självständiga och hålla sig fysiskt aktiva i vardagen. 
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SAMHÄLLSEKONOMISK 
PÅVERKAN 

POSITIVT KOMMENTAR 

Möjlighet till regional 
utveckling 

Möjliggör tillväxt 
Säkerställa dricksvatten 
Sanering miljögifter 

Utbyggnadskostnader 

Kostnad/Hälsovinst utbyggnad 
av väg/GC-väg 

Säkra skolvägar 
Aktiva transporter 
Minskade sjukvårdskostnader 
 

Utbyggnadskostnader 

Kostnad/Ökat fastighetsvärde 
av iordningställande av 
grönområden 

Gröna kvalitéer skapas, 
hälsofrämjande 

Utbyggnadskostnader 

Kostnad utbyggnad av 
VA/Vinst minskat 
reningsbehov av råvatten 

Högre dricksvattenkvalité Minskade kostnader för rening 
av råvatten 

Kostnad för 
kollektivtrafikförsörjning/Vinst 
folkhälsa, klimatkompensation 

Ökad kollektivtrafik 
Folkhälsan förbättras 
Fler resenärer 
Hela-resan-perspektiv 
Minskade utsläpp 
Parkering kan samutnyttjas 

Ökade kostnader, men mindre 
utsläpp 
Stora parkeringar vid 
pendeltåg 

Kostnad för 
skolgång/barnomsorg 

Flexibla lokaler Kostnader för fler elever/barn 
Hushållning med ökade 
kostnader 

Kostnad för äldrevård Fler gröna kvalitéer, inbjuder 
till aktivitet, bidrar till hälsa 
Minskat vårdbehov 

Kostnader för fler äldreplatser 

Tabell 4 Samhällsekonomisk påverkan 
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5 Sociala konsekvenser 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god fysisk, mental och social hälsoutveckling. Människors 

hälsa formas i samspel mellan individuella förutsättningar och den omgivande sociala miljön. Barn 

och äldre är särskilda grupper som vinner på nära tillgänglighet. Det är av stor vikt att ge barn och 

ungdomar utrymme för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid. De sociala 

mönster vi finner bland andra levnadsvanor uppträder också inom fysisk aktivitet. Det är de grupper 

som är minst fysiskt aktiva som har mest behov av stödjande miljöer som till exempel grönområden. 

Detta bidrar till folkhälsan och minskar behovet av transporter under fritiden. 

6 Konsekvensmatris prioriterade grupper och miljön  
Jämförelsen är gjord mot nuläget. Konsekvensbedömningen är gjord på samtliga 

bestämningsfaktorer. 

Tabell 5 Figurförteckning till tabell 6 
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Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar) 
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Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar) 

 

7 Uppföljning 
Miljöredovisningen ska redovisa följande indikatorer:  

• Ny bostadsbebyggelse – andelar i förtätning respektive ny exploatering.  
• Energianvändning – andelar ny bebyggelse som är passivhus, plusenergihus eller på annat 

sätt beaktar byggnadens energianvändning i ett livscykelperspektiv.  

• Jordbruksmark – arealen brukningsvärd jordbruksmark som ges bygglov på för annat än 

jordbruksverksamhet.  
• Biologisk mångfald – andelen skyddad skog uppdelat på kommunägd och enskilt ägande.  
• Biologisk mångfald – andel ianspråktagande av grönytor i tätort, redovisa 

kompensationsåtgärder. 

• Kollektivtrafik – andelen ny bostadsbebyggelse inom gångavstånd från hållplats.  
• Kollektivtrafik – andelen hållplatser med miniminivå för turtäthet.  
• Aktiva transporter – antalet meter tillkommande cykelväg.  
• Kulturmiljö – antalet nya bostadshus inom kulturmiljöer.  

Välfärdsredovisningen ska redovisa följande indikatorer:  

• Folkhälsa – närhet från nya bostäder till kvalitativa grönområden och rekreationsområden. 


