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Inledning
miljöbelastningen och ger förutsättningar
för ett bekvämt och attraktivt liv i Ale.
Det skall vara lätt att leva i Ale.

Kommunfullmäktige antog i september
2007 en ny översiktsplan, Ale ÖP 07 och
i anslutning till denna har behovet av ett
politiskt beslutat styrdokument för
etableringsbar mark för
verksamhetsutvecklingen i Ale kommun
aktualiserats. Uppdraget att arbeta fram
ett förslag till program gällande mark för
verksamheter för Ale kommun har
lämnats till sektor kommunstyrelsen.
Till utgångspunkt för verksamhetsmarksplaneringen ligger Ale kommuns
översiktsplan, Ale ÖP 07.
Programmet redovisar möjlig
detaljplanerad verksamhetsmark årsvis
för perioden 2012 – 2016 i Ale kommun.
Marken skall vara försäljningsklar med
utbyggda vägar och VA-ledningar fram
till området. Programmet skall ligga till
grund för Ale kommuns sektorers
planering av sina respektive verksamheter
samt för dialog med marknaden.

Verksamhetsutveckling i Ale
kommun
Det goda livet i Ale skapas genom
förnyelse, förändring och förbättring.
Detta innebär att kommunens ambitioner
är att kunna erbjuda sina invånare
möjlighet till arbete inom sin egen
kommun.

Foto Ale kommun

Föreliggande program har kommunens
verksamhetsplan som utgångspunkt.
Detta innebär att i Ale kommun alltid
skall finnas en bank för säljbar
verksamhetsmark.
Ale kommun ska alltid stå förberedd med
mark för nya verksamhetsetableringar.
Med ett starkt utbud av verksamheter i
form av arbetsplatser och service riktad
till Aleborna ska alltfler kunna arbeta och
handla på hemmaplan. Detta minskar
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Syfte med programmet, Mark för verksamheter
Arbetsorganisation
Mark för verksamhet, har upprättats av
Näringslivs- och exploateringsavdelningen
tillsammans med Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige som beslutande
organ.

finns idag kan bli en allt för stark
begränsning i framtiden.
Dokumentets roll
Programmet Mark för verksamheter syftar
till att nå en balans mellan utbyggnaden av
verksamhetsmark och kommunens
ekonomiska möjligheter att åstadkomma
erforderlig infrastruktur i form av vägar,
vatten och avlopp, samt den övriga hänsyn
som måste tas vid en exploatering.
Programmet tydliggör kommunens
ambitioner för marknaden och den egna
organisationen.

Bakgrund
Behovet av att etablera nya
verksamhetsområden har ökat sedan
millennieskiftet, inte minst sedan beslutet
togs om utbyggnad av E45 och
Norge/Vänerbanan genom Ale kommun.
Väg och järnvägsutbyggnaden beräknas
vara klar i december 2012.

Programmet Mark för verksamheter antas
av kommunfullmäktige och revideras vart
annat år. Programmet skall ligga till grund
för Ale kommuns sektorers planering av
sina verksamheter.

Göteborgsregionens kraftiga expansion
samt Ales strategiska läge påverkar också
behovet.
Ale kommuns närhet till Göteborg gör
kommunen strategiskt viktig vid utveckling
av verksamheter inom bland annat
mekanik, kemi, handel, tjänstesektorn och
energiteknik.
För att kunna medverka i Göteborgsregionens utveckling krävs en strategisk
klok framförhållning i skapandet av
verksamhetsmark i tillräcklig omfattning
och kvalitet. Detta på platser som har bra
anslutning till E45, Göta älv eller
pendeltågstationerna, men också utmed
trafikleder mot E20 i Alingsås/Lerum.

Programmet anger när detaljplanen
förväntas vara antagen och området vara
försäljningsklart.
Med försäljningsklart, menas att vägar och
VA skall vara utbyggt fram till området.

Genom starkare miljökrav och
kostnadsökningar för transporter förutses
ett ökat intresse för nyttjande av de
industrispår som idag finns på Eka
Chemicals verksamhetsområde.
Även behovet av mark för verksamheter
som önskar etablera sig i anslutning till
Göta älv kan förväntas öka. Sannolikt
kommer verksamheter med marin
inriktning för såväl Alebor som
besöksnäringen framledes att ha behov av
dessa tomter även om behovet inte finns
angivet idag. Att ta bort de möjligheter som

4

Foto Ale kommun

Mark för verksamheter i Ale
Ale i regionen
Som grund för fortsatt utveckling av Västra
Götaland har en regionövergripande vision
utarbetats - Vision Västra Götaland - Det
goda livet.
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 kommunförbund, 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: fortsatt befolkningstillväxt, ta tillvara boendekvalitéer, utveckla
storstadsområdets möjligheter, hållbar
infrastruktursutveckling och fördjupat
samarbete.
Stora regioner har större tillväxt än mindre
varför Göteborgsregionens 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. Genom färdigställande av
dubbelspårig järnväg genom kommunen
möjliggörs pendeltågstrafik mellan
Göteborg och Älvängen. Med pendelstationer även i Surte, Bohus, Nödinge och
Nol 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 och
regiontåg.
En ökad bostads- och verksamhetsutveckling i Ale kommun ligger helt i linje
med Västra Götalands och GR:s strategi
om en hållbar utveckling. Mest fördelaktigt
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.
Cirka 8 400 personer i Ale pendlar varje
dag till arbetsplatser utanför den egna
kommunen. Samtidigt sker en inpendling
till kommunen av ca 2 400 personer.

Foto Ale kommun
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Behov av verksamhetsmark
Utifrån GR:s strategi för
Göteborgsregionen ska 40 000
arbetstillfällen skapas i Göteborgs stad
och ytterligare lika många i de övriga 12
kommunerna tillsammans fram till år
2020.
Ales andel blir då 2 500 – 3 500 nya
arbetstillfällen, vilket fordrar framsynthet
i markplaneringen av nya strategiska
verksamhetsområden.

Då Ale kommun idag inte har ledig
detaljplanerad verksamhetsmark med
efterfrågad kvalitet i attraktiva lägen, kan
man idag inte i tillräcklig omfattning
erbjuda intressenter efterfrågad mark för
expansion eller nyetablering.
Det råder en akut brist på tomter för
mindre och mellanstora industriföretag,
företrädesvis inom produktions- och
servicesektorn. I ett längre perspektiv blir
förhållandena något bättre då
detaljplanerna för Osbacken och Häljered
vinner laga kraft.

I samband med infrastrukturutbyggnaden
i älvdalen togs stora befintliga markytor
för industri i anspråk av BanaVäg i Västprojektet och åter andra omvandlas till
naturmark. Stora befintliga ytor och
lokaler hyrs ut av de privata
fastighetsägarna till lager och andra icke
sysselsättningsintensiva verksamheter.

Foto Ale Torg, Nödinge
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Dagens
verksamhetssituation

Foto Ale Torg, Nödinge

Näringsliv
Inom Ale kommun fanns i mars 2012,
2202 registrerade företag varav 1428 utan
anställda. Av dessa är 1199 enskild firma
och 638 aktiebolag (mestadels
enmansföretag, enligt uppgifter från
Upplysningscentralen UC AB). Endast
Eka Chemicals har över 500 anställda.
De branscher som har flest arbetsställen
och anställda är fastighetstjänster, partioch detaljhandel, byggverksamhet och
tillverkning.
Jordbruk
Inom Ale kommun finns i dag ca 220
registrerade jordbruksföretag enligt
uppgift från LRF. Dessa företag är till
större del inkluderade i ovanstående siffra
för enskild firma.
Jordbruksverksamhet bör kunna
utvecklas i takt med det behov av
närproducerad och ekologisk mat som
allt mera efterfrågas i samhället. Även
hästgårdar är en arbetsintensiv
verksamhetsgren som genererar
arbetstillfällen.

Aleborna skall se Ale som en
handelsdestination och välja att göra
inköpen i sin egen kommun.
Därför måste utbudet förstärkas inom de
olika segmenten i sällanköpshandeln.
Sammanfattningsvis finns det bra
förutsättningar för en utveckling av
handeln i Ale kommun, vilket höjer
värdet och intresset för att flytta till och
eller etablera sig i kommunen.

Detaljhandel
Genom det ökade utbudet av främst
livsmedelsbutiker kan Aleborna göra sina
inköp i hemkommunen. Enligt handelns
utredningsinstitut HUI var
försäljningsindex 77 för
livsmedelshandeln år 2010. Motsvarande
index för sällanköpsvaror är 17.
Totalt försäljningsindex för handeln i Ale
är 48, år 2010.

På uppdrag av dåvarande Ale Utveckling
genomförde och presenterade Svensk
Handel en handelsanalys våren 2008 med
framtidsscenarion över handelns
betydelse och utvecklingsmöjligheter i
Ale kommun. Analysen visar på att Ale
kommun har ett behov av och en
potential till ökad kommersiell service.
Enligt handelsanalysen finns goda
möjligheter för utökad handel, särskilt
sällanköpshandel och de planer som finns
hos flera aktörer anges i analysen som
genomförbara om en samsyn kan
åstadkommas.

I analyser över handel framgår det att
utbudet av sällanköpsvaror behöver
förstärkas i Ale kommun. En stor del av
Alebornas inköp sker i Göteborg och
Kungälv, men också i Stenungsund och
Alingsås.
Idag finns kommunens utbud framför allt
på Ale Torg och i Älvängen, men det är
inte tillräckligt omfattande för att

7

Kommunens bedömning
Handel
En positiv utveckling förväntas inom
handeln i Ale, såväl avseende dagligvaror
som sällanköpsvaror. Ett väl utvecklat
utbud med attraktiv handel och näringsliv
är väsentligt för de boende i Ale och ett
mervärde för dem som söker ny bostad i
Ale.
En väl utvecklad handel skapar också ett
flertal arbetstillfällen för ungdomar och
genererar arbetstillfällen för andra företag
inom tjänstesektorn.

Foto Älvängen centrum

Den kommersiella servicen i Nödinge
och Älvängen måste vara bred och djup i
utbudet, medan handeln i övriga orter
skall ha en levande närservice.
Handeln, särskilt dagligvaruhandeln, är en
viktig del i människors dagliga service och
den bör därför eftersträvas i bostädernas
närhet. Det ger tillgänglighet även för
människor utan bil eller begränsad
rörelseförmåga samt effektiviserar
hemtjänstens arbete och service.
Inriktningen är att det ska finnas
dagligvaruhandel/närbutik i varje
samhälle.

I Ale kommun finns numera övervägande
småföretag, vilket också är sannolikt även
i framtiden. Ytterligare möjligheter för
tjänsteföretag och mindre
produktionsföretag bör därför skapas.
Detta innebär att verksamhetsområden
bör planeras både för småindustri/
kontor/ handel och annan större
industriverksamhet där så är möjligt.
Behov av nya typer av verksamhetsområden kan t ex vara för
kunskapsintensiv verksamhet såsom
miljöteknik, konsulttjänster, forskning,
IT-företag, företagsservice m fl.
Med ETC, Energi Tekniskt Centrum, i
Nol som nav finns stora möjligheter att
utveckla ett kluster inom ny batteri och
bränsleteknik.
Det är viktigt att förädla mark inom
befintliga industriområden där
möjlighet till förtätning och omvandling
finns. Exempel på befintliga större
verksamheter utanför tätorterna är
Ljungbergs Såg, Kollanda grus, Jehanders
Grustäkt, Centrumpåle, Kilanda
Cementgjuteri, Jehanders Betongindustri
och Höjdens bergkross.

Ur miljösynpunkt skapas flera positiva
effekter. Genom en utökad handel i
närområdet erbjuds fler arbetstillfällen
där de boende kan arbeta på kort avstånd
ifrån bostaden. Handeln skapar också
arbetstillfällen i branscher inom
tjänstesektorn såsom bygg, vvs,
elinstallation m.fl.
Verksamheter (tillverkning och
tjänster)
För Ale kommun är det önskvärt att
skapa nya verksamhetsområden som kan
motsvara de förväntningar som ställs på
kommunen.
Utgångspunkterna för lokalisering av
verksamheter är i första hand en bra
anslutning till allmän väg, kommunalt VA
och närhet till kollektivtrafik.
Samtidigt är det viktigt att stimulera och
stödja befintliga företag.
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I Ale ÖP07 utpekas nedanstående
områden för verksamhet:
o Höjden norra, Stora Viken
o Osbacken, Alafors
o Häljered vid ställverket
o Öster och norr om Skepplanda
industriområde
o Alvhem södra
o Älvängen norra, söder om
Ljungbergs såg
o Vadbacka-Grönnäsvägen, (mellan
vägen till Grönnäs och
Skepplandavägen, sydväst om
korsningen)
Under hand har två områden ytterligare
tillkommit
o Brandsbovägen i Nol
o Brandsbo 1:156.

Kommunens inriktning
Ale kommuns samhällen har bra
logistiska lägen utmed E45 och
Norge/Vänerbanan.
Verksamhetsområden skall därför
planeras och utvecklas på platser som ur
samhällenas synpunkt är lämpliga men
som också är attraktiva för företagen.
Verksamhetsområdena bör lokaliseras i så
nära anslutning som möjligt till de nya avoch påfarterna till E45. Bland annat för
att undvika transporter på de mindre
sidovägarna.
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 viktig del av livskvaliteten.
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
boende

Området vid Stora Viken och norr Axel
Christensson har numera utgått.
Mark kan anvisas för verksamhet även
utanför idag planlagt område.
Förutsättningarna för möjlig
markanvändning får utredas vid
förfrågan.
Ale ÖP 07 planeras att revideras år 2012.

Foto AleTorg
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Utveckling av verksamheter i Ale 2012 – 2016
Inriktningsmål i kommunens
verksamhetsplan
Ale kommun skall alltid stå beredd med
mark för nya etableringar. Nya
verksamhetsområden skall planläggas,
iordningställas och marknadsföras.
Detta innebär att det i Ale kommun alltid
skall finnas en bank för säljbar
verksamhetsmark.
Ale ÖP 07
Ale ÖP 07 utgör grunden för
programarbetet och den kommande
verksamhetsutvecklingen. I
översiktsplanen visas på möjliga
utbyggnadsområden för verksamheter på
sammanlagt cirka 74 ha fram till år 2020.
I två fall har avsteg från Ale ÖP 07 gjorts
i programarbetet. Dessa två är Stora
Vikens verksamhetsområde samt Norra
Kilandavägens verksamhetsområde.
I Ale ÖP 07 finns följande
verksamhetsmål sammanfattade:
o I alla verksamhetsområden medges
både verksamheter och kontor i
den mån störningar inte uppstår.

o Nya verksamheter lokaliseras i
huvudsak utmed de större
trafiklederna och i områden som
kan försörjas med kollektivtrafik.

o

Det bör finnas möjlighet att vid
behov etablera verksamhet även
utanför redovisade utbyggnadsområden. Detta skall då i sedvanlig
ordning prövas i detaljplan.

o

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.

o Förnyelse och omvandling i
befintliga verksamhetsområden
skall eftersträvas.
o Öka sysselsättningen och öka
antalet arbetstillfällen i kommunen.
o Funktionsblandning och
integrering ska eftersträvas i allt
byggande så långt det är möjligt

o Byggnaderna ska utformas
ändamålsensligt och gestaltningen
ska vara estetisk tilltalande.
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Sammanställning av mark för verksamheter åren 2012 – 2016
Nedanstående tabell redovisar en sammanställning av möjlig detaljplanerad verksamhetsmark
för Ale kommun under åren 2012 – 2016. Marken som redovisas skall vara försäljningsklar
med utbyggda vägar och VA-ledningar fram till området. Arealerna redovisas i hektar.
Ort

Klar

2012

Surte

1,0

2,2

Bohus

2,6

2,6

Nödinge

3,0

3,0

Nol

0,3

Alafors

2015

2016

Totalt
ortvis
3,2

3,5

6,0

6,0

14,4

13,0

Skepplanda

3,0

5,4

Alvhem

0,4

24,7

2014

3,2

Älvängen

Starrkärr,
Kilanda,
Ryd &
Hålanda
Totalt

2013

29,8

8,0

35,4
8,4

8,0

Programmet, Mark för verksamheter
2012 – 2016, redovisar 69,1 ha möjlig
verksamhetsmark, varav 39,9 ha är
kommunägd.
Kolumnen klar, visar kommunägd och
privatägd detaljplanerad verksamhetsmark
klara till försäljning.
I dagsläget år 2012, äger Ale kommun
ca 19,5 ha detaljplanerad
verksamhetsmark klar till försäljning.
En mer detaljerad tabell finns på sidan 21.
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2,8

3,2

2,8

65,3

Befintlig och planerad verksamhetsmark kommundelsvis
I följande avsnitt redovisas varje orts förutsättningar och förslag till verksamhetsutveckling.
Områdesindelningen utgår från de områden som används i samband med ortsutvecklingsmötena. Markarealerna redovisas i hektar.

SURTE
Nuläge och tänkbar utveckling för
verksamhetsmark
I Surte finns ca 3,2 ha mark för
verksamheter varav 2,2 ha är beroende av
väg- och järnvägsutbyggnaden. Inom
dessa områden finns mark anvisad för två
bensinstationer i norra Surte samt mark
inom Surte västra verksamhetsområde,
Gåsekullen, för industri/handel/kontor.

Infrastruktur
Hamnanläggning och lastkaj finns.
VA-kapacitet: Inga problem med nätet.
Förutsättningar för området
Utredningar beträffande de geotekniska
förhållandena prövas utefter verksamhetens
ändamål. Inom västra industriområdet har
intrång skett p.g.a väg- och
järnvägsutbyggnaden. Saneringsarbete är
färdigställt för området Surte Glasbruk.

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

Förtätning
Surte östra industriområde, Surte
lagerservice, om ca 7 ha är inte fullt utnyttjat
idag. Detaljplan för området finns. Området
redovisas inte i nedanstående tabell.

Surte, norra delen

Surte, södra delen
Nr
1
2
3
4
5
6
7

SURTE
Surte syd
Surte södra, Vassv./ Näckrosv.
Gåsekullen syd
Surte norra
Surte norra, bensin-södra
Surte norra, bensin-norra
Surte norra, verksamhet
Totalt

Klar
0,1*

2012
0,5*

0,6*
0,3*

1,0
12

0,4*
0,4*
0,9*
2,2

2013

2014

2015

2016
Klar =
Försäljningsklar verksamhetsmark
* Detaljplan
finns

BOHUS
Nuläge och tänkbar utveckling för
verksamhetsmark
I Bohus finns cirka 2,6 ha mark för
verksamhet norr om Eka Chemicals
industriområde. Området har sanerats.
Marken ska efter utförda saneringsåtgärder
kunna användas för de ändamål som
gällande planer anger, d.v.s. industrimark,
trafikområde och naturområde.

Infrastruktur
Hamnanläggning och industrispår finns
söder om Jordfallsbron. VA-kapacitet:
tryckhöjning krävs.
Förutsättningar för området
Området är stabiliserat i samband med att
marksanering avslutats.
Området ligger lågt och markhöjning kan
komma att behövas.

Nuläge och tänkbar utveckling för
detaljhandeln
Befolkningsökningen i Bohus ökar
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.

Förtätning
Det finns idag inget utpekat
förtätningsområde i Bohus, men eventuellt
kan förändringar i Ekas verksamhet ge
möjlighet för kompletterande verksamheter.

Eka, norra delen

Nr BOHUS
Klar
8
Eka, norra delen, Bohus Varv 2,6*
Totalt
2,6

2012

2013

2014

Klar = Försäljningsklar verksamhetsmark * Detaljplan finns
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2015

2016

NÖDINGE
Nuläge och tänkbar utveckling för
verksamhetsmark
Tidigare område vid Stora Viken på ca 30
ha, som utpekats i Ale ÖP 07 som
verksamhetsmark liksom ca 3 ha vid
Norra Kilandavägen har utgått.
Nuläge och tänkbar utveckling för
detaljhandeln
Området kring Nödinge är föremål för en
stark utbyggnad och befolkningstillväxt.
Detta tillsammans med förbättrade
pendlingsmöjligheter skapar förutsättningar
för en ökad handel. Etablering av handel
möjliggörs även för området inom Stora
Viken.
Dagligvaruhandeln har en bra dimensionering för dagens behov men med ökad
inflyttning och utbud av sällanköpsvaror
finns det utrymme för tillväxt.

Behov kommer att finnas för ytterligare
utbyggnad av Ale Torg och därmed kommer
det att vara nödvändigt att på sikt finna ytor
för ytterligare handelsetableringar.
Infrastruktur
VA-kapacitet: Inga problem med
vattenledningsnätet. Ytterligare utbyggnad
söderut kan medföra problem med avloppet.
Förutsättningar för området
Utredningar beträffande de geotekniska
förhållandena kan bli aktuella.
Förtätning
Strukturstudie är gjord för Nödinges centrala
delar vilket kan resultera i en ökad handels
och verksamhetsyta.

Stora Viken

Nr NÖDINGE
9
Stora Viken, Klädkällaren
Totalt

Klar
3,0*
3,0

2012

2013

2014

Klar = Försäljningsklar verksamhetsmark * Detaljplan finns
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2015

2016

NOL
Nuläge och tänkbar utveckling för
verksamhetsmark
Detaljplan finns för verksamheter norr
om Axel Christiernsson och det pågår
detaljplaneläggning för Brandsbo 1:156
öster om Tudor. Inga ytterligare områden
föreslås.

Förutsättningar för området
Utredningar beträffande föroreningar och
de geotekniska förhållandena kan bli
aktuella. Området är beläget i nära
anslutning till den kommande
trafikplatsen och pendelstationen i Nol.
Området vid älven ligger lågt och
markhöjning kan komma att behövas.

Nuläge och tänkbar utveckling för
detaljhandeln
Dagligvaruhandeln har en anpassad nivå
och täcker det huvudsakliga behovet för
de boende. Större utbud finns på rimligt
avstånd i Nödinge på Ale Torg.

Förtätning
Nols industriområde på ca 15,6 ha är inte
fullt utnyttjat idag. Nyetablering av
småindustri och kontor bör prioriteras
inom området.
Förtätning/omvandling/förädling
föreslås ske för hela området. För
området gäller detaljplan för
industriändamål. Området redovisas inte i
nedanstående tabell.

Infrastruktur
Dagvattenproblematiken måste beaktas.
Kapacitetsproblem på avloppsnätet kan
uppstå vid ytterligare byggnation.
Kajanläggning finns.

Nol
Nr
11
12
13

NOL
Mellan bensinstationerna
Brandsbo, Alevägen
Brandsbo 1:156
Totalt

Klar

2012
0,2*

2013

2014

0,3*
3,0
3,2

0,3

Klar = Försäljningsklar verksamhetsmark * Detaljplan finns
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2015

2016

ALAFORS
Nuläge och tänkbar utveckling för
verksamhetsmark
I Alafors finns ingen outnyttjad planlagd
mark för verksamheter.
Osbacken är ett område om ca 6,0 ha för
vilket det pågår detaljplaneringsarbete.
Marken är till större delen privatägd. Ale
kommun äger en mindre markareal i
södra delen av området.

öka servicegraden för de boende. Övrig
handel koncentreras till Ale Torg och
Älvängen.
Infrastruktur
VA-kapacitet: Inga större problem med
vatten- och avloppsledningsnätet i
Alafors.

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.

Förutsättningar för området
Utredningar beträffande de geotekniska
förhållandena är gjorda i samband med
utbyggnad av E45.

Nuläge och tänkbar utveckling för
detaljhandeln
I Alafors finns det potential i att utveckla
den butik som finns idag, vilket skulle

Förtätning
Det finns inga utpekade förtätningsområden i Alafors.

Osbacken

Nr ALAFORS
14 Osbacken
Totalt

Klar

2010

2011

2012
6,0
6,0

2013

2014

2015

2016

Klar = Försäljningsklar verksamhetsmark * Detaljplan finns
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ÄLVÄNGEN
Nuläge och tänkbar utveckling för
verksamhetsmark
I Älvängen finns outnyttjad mark för
verksamheter inom Älvängen södra Tollered, Älvängen västra och Älvängen
norra samt för Svenstorpsområdet. Av
dessa områden är stor del beroende av
väg- och järnvägs-utbyggnaden.
Ett förslaget utbyggnadsområde för
verksamhet är Häljered vid ställverket på
ca 13,0 ha. Området utgörs i huvudsak av
öppen jordbruksmark och är kommun
ägd.
Området Älvängen norra, sydväst om
sågen, består av öppen jordbruksmark
som är privatägd.

Häljered

Nuläge och tänkbar utveckling för
detaljhandeln
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.
Dagligvaruhandeln i centrala Älvängen
bör ges möjlighet till byggnation av nya
lokaler i samband med de
infrastrukturella förändringarna.
Möjlighete till utbyggnad av
sällanköpshandel finns i
Svenstorpsområdet. Strukturplan för
Älvängen finns.

Tollered vid Jysk

Infrastruktur
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.
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Förutsättningar för områdena
Grundförstärkning kan komma att
erfordras på vissa områden med hänsyn
till sättningar. Utredningar beträffande de
geotekniska förhållandena kan bli
aktuella. Områdena ligger lågt och kan
behöva höjas.
Förtätning
Älvängens västra verksamhetsområde
utefter Göta älv är under utredning.
Området är ca 8,4 ha och detaljplanelagt.
Industriverksamheten bör förändras på
sikt genom omvandling/förtätning. Delar
av området kommer att tas i anspråk för
utbyggnad av trafikplats.
Förtätning/omvandling av området på
före detta cementfabriken och
ponnyranchen på 3,8 ha pågår.

Älvängen västra, söder om DHL

Dessa två områden finns ej redovisade i
nedanstående tabell.

Älvängen norra
Nr
15
16
17
18
19
20
21

ÄLVÄNGEN
Häljered
Tollered
Tollered, kontor, restaurang
Älvängen västra, söder om DHL
Älvängen väst Folkets hus
Älvängen norra, sydväst sågen
Svenstorps handels o verksamhet
Totalt

Klar

2012
13,0

2013

2014

2015

1,0*
0,4*
4,2*
0,8*
8,0
8,0
14,4

13,0

8,0

Klar = Försäljningsklar verksamhetsmark * Detaljplan finns
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2016

SKEPPLANDA
Nuläge och tänkbar utveckling för
verksamhetsmark
Det finns outnyttjad planlagd verksamhetsmark
inom Skepplanda nuvarande industriområde.
Öster om industriområdet pågår planläggning
för ca 5,4 ha och kan enligt ÖP07 utvecklas
ytterligare norrut.
Nuläge och tänkbar utveckling för
detaljhandeln
I Skepplanda finns underlag för
dagligvaruhandel av närservicekaraktär. Övrig
handel koncentreras till Älvängen.
Infrastruktur
För området öster om Skepplanda
industriområde finns VA utbyggt i området.

Skepplanda industriområde

Förutsättningar för området
Området öster om Skepplanda industriområde
utgörs av lera med en varierande mäktighet från
ca 10 m i öster till över 40 m i väster.
Grundförstärkning kan erfordras med
hänsyn till sättningar. Stabiliteten mot vägen i
söder behöver klarläggas.
Förtätning
Det finns inga utpekade förtätningsområden i
Skepplanda.

Nr
22
23

SKEPPLANDA
Skepplanda ind omr
Skepplanda ind.omr. öster
Totalt

Klar
3,0*
3,0

2012

2013

2014

5,4
5,4

Klar = Försäljningsklar verksamhetsmark * Detaljplan finns
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2015

2016

ALVHEM
Nuläge och tänkbar utveckling inom
verksamhetsmark
Området södra Alvhem ligger i direkt
anslutning till Alvhems tätort och ansluter
till befintligt verksamhetsområde.
Området är privatägt och består av öppen
jordbruksmark.
Planläggning av området södra Alvhem
avvaktas i väntan på ombyggnation av väg
E45 och NorgeVänerbanan.
Samråd pågår mellan Ale kommun och Lilla
Edets kommun angående omändring av före
detta järnvägsmark till verksamhetsmark
samt en översyn av området mellan
nuvarande E45 och ny järnväg.

A
7

I samråd med Lilla Edets kommun som
gränsar i norr kan framtida verksamhetsmark
väster om Alvhem utgöra en bullerbarriär
mot befintlig bostadsbebyggelse.

Nuläge och tänkbar utveckling
inom detaljhandeln
I Alvhem bör man utveckla nuvarande
dagligvaruhandel genom en mer
rationell affärsbyggnad i ett bättre läge.
Lilla Edets kommun planerar för
verksamheter strax norr om Ales
kommungräns. Området ansluter mot
Alvhems samhälle
Infrastruktur
Kapaciteten på VA-ledningarna i
Alvhem håller på att förstärkas. I
Alvhem har man idag ett kombinerat
dag/spill vattensystem med bräddning
mot den gamla avloppsdammen
mellan samhället och Hajs sjö. Detta
skall nu förändras och förbättras
Förutsättningar för området
Området är låglänt och relativt plant.
Jordlagren utgörs av lös lera med
mäktigheter större än 30 m.
Grundförstärkning kan erfordras med
hänsyn till sättningar.
Förtätning
Förtätningsmöjligheter diskuteras i
samband med ombyggnation och
flyttning av järnvägen i Alvhem.

Södra och norra Alvhem
Nr ALVHEM
Klar
2012 2013 2014 2015
24 Södra Alvhem
2,8
25 Norra Alvhem
0,4*
Totalt
0,4
2,8
Klar = Försäljningsklar verksamhetsmark * Detaljplan finns

STARRKÄRR – KILANDA – RYD – HÅLANDA
Nuläge och tänkbar utveckling för verksamhetsmark
Inga nya verksamhetsområden20pekas ut i översiktsplanen.

2016

Tänkbara utbyggnadsområden för verksamheter 2012 – 2016
Dpl. laga kraft redovisar försäljningsbar mark.
Planprog/Dpl pågår och Nya omr/ÖP redovisar försäljningsbar bruttoyta som kan
minska vid detaljplanearbete beroende på t.ex. infrastruktur och skyddsområden m.m.
Nr Verksamheter, handel,
kontor 2010-02-12

Surte
1 Surte Syd
2 Surte syd, Vassv/Näckrosv
3 Gåsekullen syd
4 Surte norr, disponentvillan
5 Surte norra, bensin-södra
6 Surte norra, bensin-norra
7 Surte norra, verksamhet

Bohus

Dpl.

Totalt laga kraft Dpl pågår
3,1
0,1
0,5
0,6
0,3
0,4
0,4
0,9

Ja

0,1

Ja
Ja
Ja
Ja

2,6

2,6

Ja

3,0

3,0

Ja

0,8

0,2
0,3
3,0

Ja

Ja
Ja

3,0

Nej

4,0

Ja

7,0
6,0

2,0

37,6
13,0

15 Häljered

1,0
0,4
4,2
0,8

16 Tollered
17 Tollered, kontor, restaurang
18 Älvängen västra, syd DHL
19 Älvängen väst Folkets hus

1,0

Ja
Ja

4,2

Ja

8,0

Nej

0,8
8,0

21 Svenstorp handel & verksamhet

Nej

0,4

20 Älvängen norra, sydväst sågen

Ja

8,0

8,0

Ja

3,0

3,0

Ja

5,4

Nej

8,4

22 Skepplanda ind. området
23 Skepplanda ind. område, öster

3,2
2,8

24 Södra Alvhem

0,4

25 Norra Alvhem
Totalt

2012

Ja

14 A4 Osbacken

Alvhem

ägd

0,4
0,1

13 Brandsbo 1:156

Skepplanda

ägd

0,1
0,4
0,6
0,3
0,4

0,2
0,3

12 Brandsbo, Alevägen

Älvängen

Säljklar

7,3

11 Mellan bensinstationerna

Alafors

Privat

3,0

9 Stora Viken, Klädkällaren

Nol

ÖP

Kommun

2,6

8 Eka, norra delen

Nödinge

Planprog/ Nya omr/

72,2

27,2

2,8
0,4

9,0

10,8

36,1

Nej
Ja

29,2

För programperioden, 2012-2016 redovisas totalt 69,1 ha möjlig verksamhetsmark, varav 36,1 ha
är i kommunens ägo. Idag finns det ca 27,2 ha detaljplanerad mark varav Ale kommun äger ca 15,7 ha.
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Näringslivs- och exploateringsavdelningen
Ale kommun, 449 80 Alafors
Tel 0303-33 00 00
kommun@ale.se
www.ale.se

