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Introduktion
Vimmersjöområdet är genom sitt läge utsatt för ett för-
ändringstryck. Både kommunens tidigare planering i 
området och privatpersoners ansökan om planbesked, 
förhandsbesked och bygglov visar på exploateringsin-
tressen. Området har dessutom betydande natur- och 
friluftslivsvärden samt en välanvänd kommunal bad- 
och idrottsplats i anslutning till sjön. 

Områdets förutsättningar har dock visat sig skapa hin-
der för tänkt bebyggelseutveckling i området. Både 
kommunala detaljplaner och privata initiativ har avbru-
tits eller stannat upp. Sjön har även varit utsatt för en 
övergödningsproblematik vilket gör att avloppssituatio-
nen för fastigheterna behöver beaktas.

Ale kommun har därför beslutat (KS 2013-01-15, §5) 
att göra en förstudie för Vimmersjön. Arbetet har ut-
förts som ett kunskapsunderlag till den fördjupade 
översiktsplanen för Nödinge (FÖP Nödinge 2030) som 
innehåller riktlinjer för kommande planering gällande 
användning av mark och vatten. 
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1. Inledning
Bakgrund
Det attraktiva läget med utsikt mot sjön och stor po-
tential för ett aktivt fritidsliv bidrar till ett stort bebyg-
gelsetryck. Flera fritidshus i området har omvandlats till 
permanentboenden villket även har ökat rörelsen i och 
till området.

Sjön har en lantlig och pittoresk omgivning som kan 
vara en attraktiv tillgång även för friluftsliv i ett regio-
nalt sammanhang. Tillgängliga friluftsområden med 
möjlighet till utrymmeskrävande verksamheter som rid-
ning, orientering, båtsport och vistelse i kulturlandskap 
och skog kommer att få större betydelse i takt med att 
regionen ökar i befolkning och storlek och i samband 
med att de centrala delarna av Nödinge förtätas. 

Vimmersjön har genom närheten till Nödinge och med 
viktiga kommunala målpunkter för friluftslivet länge 
varit av stor betydelse för det övriga samhället. På mot-
svarande sätt finns ett lokalt behov av oexploaterad 
landsbygd och platser med kontrast till den planerade 
förtätningen av stationssamhället. Ju tätare centrala Nö-
dinge blir, desto större blir behovet av tillgänglighet till 
lantliga kvalitéer. Området får i framtiden, i samband 
med förtätningen av stationssamhället, en ökad bety-
delse som friluftsområde även i ett lokalt sammanhang.

I området finns även aktivt brukad jordbruksmark och 
jordbruksmark som inte brukas aktivt. Värdet av od-
lingsbar mark kan i framtiden komma att omvärderas 
vilket gör att ett bevarande av marken kan motiveras 
utifrån en resurssynvinkel. 

Såväl nya bostadsområden som bevarande av naturvär-
den, kulturmiljö, landskap, jordbruksmark och frilufts-
intressen kan motiveras med hänvisning till områdets 
läge och beskaffenhet. Behovet varierar dock beroende 
på vad som värderas högst. Det är med andra ord inte 
givet om det är exploatering eller bevarande som väger 
tyngst. 

Syfte
Syftet med förstudien är att beskriva områdets förut-
sättningar och potential samt att ta fram rekommenda-
tioner för markanvändning. Kunskapsunderlaget skall 
underlätta bemötande om förhandsbesked, bygglovsan-
sökningar och ansökningar om planbesked likvärdigt. 
Vidare syftar förstudien till att identifiera kommunala 
investeringar som stödjer den slutligen valda inriktning-
en för markanvändningen. 

Upplägg & innehåll
Förstudien inleds med bakgrund, syfte och geografisk 
avgränsning. Områdets förutsättningar studeras. Tidi-
gare planering studeras för att reda ut hur kommunen 
över tid har förhållit sig till markanvändningen i områ-
det. Utifrån det ovan nämnda beskrivs möjliga utveck-
lingsinriktningar med en grov konsekvensbedömning 
avseende måluppfyllelse. Avslutningsvis beskrivs re-
kommendationerna med åtgärdsförslag. 

I nödvändig omfattning ämnar uppdraget även att iden-
tifiera behov av kompletterande inventeringar och ut-
redningar som kan komma att behövas för att besluts-
underlaget ska vara tillräckligt.
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Figur 2. Nödinge i relation till Ale. 

Figur 1. Ale i förhållande till storstadsområdet och regionen. 

Figur 3. Vimmersjön i relation till Nödinge. 
PBL kapitel 2 § 2:

”Planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- 
och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Fö-
reträde ska ges åt sådan användning 

som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning.”
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Figur 4. Vimmersjön omges och öppna odlingsfält som tydligt avgränsas av skogsridåer. Bebyggelsen är underordnad landskapet  
genom en placering i skogsbrynet.

Metod & mål
Kunskapsunderlaget skall ge indikationer om hur Vim-
mersjöområdets framtida markanvändning kommer att 
förhålla sig till nationella, regionala och kommunala mål 
om hållbar samhällsutveckling. Primärt utgår uppdraget 
från målen i FÖP Nödinge 2030 men även mål i GR:s 
strukturbild, kollektivtrafikprogrammet K 2020 och 
Energi- och klimatplan för Ale liksom kommunala mål 
för kulturvärden, naturvärden och jordbrukslandskap 
beaktas i bedömningar om måluppfyllelse. 

Sammanfattat handlar de, i detta sammanhang, vikti-
gaste målen om följande:

• Koncentration av bebyggelseutvecklingen till 
stationsnära lägen

• Sammanhängande bebyggelsestruktur och stråk

• Attraktiva mötesplatser

• Ökad gång- och cykelanvändning 

• Ökad kollektivtrafikandel 

• Naturvårdsprogrammets miljömål

• Mål för kulturmiljöns bevarande

• Tillgänglig grön- och blåstruktur av god kvalitet

Utifrån studerade förutsättningar beskrivs möjliga ut-
vecklingsinriktningar med en grov konsekvensbedöm-
ning avseende måluppfyllelse. 

Avslutningsvis beskrivs rekommendationer och be-
dömningar om hur framtida markanvändning kan bidra 
till att området utvecklas till en attraktiv och tillgänglig 
allmän tillgång i ett förtätat stationssamhälle. 
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Figur 5. Markanvändning för området runt Vimmersjön.
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För att ta ställning till områdets lämplighet för olika 
markanvändningar behövs översiktsplaneringens tradi-
tionella planeringsförutsättningar belysas. På följande 
sidor redovisas kartor framtagna i FÖP Nödinge 2030 
med beskrivningar av vad som behöver tas fasta på vid 
Vimmersjön.

I de fall detta är tillräckligt som kunskapsunderlag även 
för området runt Vimmersjön hänvisas här till samma 
underlag. Om förutsättningar saknas rekommenderas 
här till fortsatt inventering/utredning för det som be-
hövs som beslutsunderlag.

Läge
Vimmersjön ligger öster om centrala Nödinge och be-
finner sig i gränsen mellan tätort och landsbygd. Sjön 
ligger högre än centrala Nödinge och en tydlig bergs-
rygg skiljer sjön från samhället. Området ligger alltså 
topografiskt och visuellt avskilt från älvdalen och cen-
trala Nödinge. Från sjön är det två till tre kilometer till 
närmaste pendelstation som ligger i Nödinge centrum. 
Att resa med tåg från Nödinge till centrala Göteborg 
tar cirka 20 minuter vilket ger området en hög regional 
tillgänglighet. 

Landskapet
Ale kommun har tre huvudsakliga typer av landskap. I 
väst älvdalen med de lägre belägna tätorterna och i öst 
stora områden med orörd skogsmark. Älvdalen skiljs 
från landsbygden och skogsmarken med markerade 
bergsryggar parallellt med älven. Mellan dessa finns 
en småskaligt uppbruten landsbygd med byar, gårdar, 
åkermarker och hagar samt ett antal mindre sjöar. 

Sjöns omgivning karaktäriseras av sprickdalslandskapet 
där omväxlande skogsklädda höjdpartier med mellan-
liggande åkrar och ängar flackt lutar mot sjön. Tydliga 
höjdpartier och några mindre åkeröar delar upp åker-
landskapet i avskilda rumsligheter i olika riktningar runt 
sjön. Bäckar och diken leder dagvattnet från höjderna 
ner till sjön. I norr avvattnas sjön mot Hältorpssjön 
via dike och sumpskog. I anslutning till två av bäckarna 
finns våtmarker och sumpskog. Vassar omgärdar sjön 
runt stora delar av strandlinjen. Vid den södra stranden 
finns en kommunal badplats och Vimmervi idrottsplats, 
vilka båda är kommunala målpunkter med kollektivtra-
fikförbindelse och parkeringsplatser.

Sydväst om Vimmersjön, sträcker sig Hållsdammsbäck-
en som tillsammans med området norrut mot Gallås 
utgör en grön korridor.

Figur 6. Vimmersjön omges av ett varierande landskap med omväxlande skogsklädda kullar och öppna åkerlandskap. Med undantag 
för sjöns södra strand är bebyggelsen relativt gles och placerad i skogsbrynen. Villabebyggelsen är huvudsakligen koncentrerad söder 
om sjön, närmast Gamla Kilandavägen där även badplats och fotbollsplaner är lokaliserade.

2. Områdets förutsättningar
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Bebyggelse
Bebyggelsen består dels av småskaliga äldre gårdar med 
boningshus och jordbruksbyggnader, relativt nutida 
småhus samt fritidshus från sent 50-tal (östra Hallback-
en.) Vid Vimmervi finns en klubbstuga för idrottsför-
eningen samt en bygdegård som återuppbyggts efter 
brand.

Området präglas av en organiskt framväxt bebyggelse-
struktur där avstyckning från befintliga fastigheter över 
tid resulterat i att nya hus tillkommit längs områdets 
vägar. Bebyggelsen är med nedan beskrivna undantag 
belägen i skogsbrynen eller vid de bevuxna åkeröarna. 
Den består huvudsakligen av enfamiljshus men även av 
jordbruksfastigheter och större ladugårdar och maskin-
hallar förekommer. 

Två detaljplanerade områden med tätare grupper med 
hus bryter mönstret. Vid östra Hallbacken norr om sjön 
finns ett fritidshusområde där allt fler av husen tende-
rar att ombildas till permanentbostäder. I söder har ett 
relativt nybyggt område (Vimmersjön södra) med ett 
60-tal enfamiljshus uppförts.  Områdena har upphävt 
strandskydd.

Trafikinfrastruktur
I områdets södra del, vid Vimmervi, genomkorsas om-
rådet till Gamla Kilandavägen (väg 1967) som är en del 
av kommunens huvudvägnät. Den är en viktig koppling 
mot Sandsjön, Ryd och till Vättlefjäll och därav av bety-
delse för friluftslivet även i ett regionalt perspektiv. Vä-
gen trafikeras med buss och två hållplatser finns i anslut-
ning till området. Vägens roll som del i huvudvägnätet 

är styrande för i vilken grad den upplevs som en trygg 
länk för oskyddade trafikanter. Hastighet och vägstan-
dard har betydelse för vilken utveckling som är lämplig i 
anslutning till vägen.

Med busshållplats och egen parkeringsplats har området 
hög tillgänglighet för både bil och kollektivtrafik (figur 
7).

En gång- och cykelväg finns mellan centrala Nödinge 
och Vimmervi idrottsplats. Tillgängligheten för gående 
och cyklister är däremot sämre då det saknas trygga och 
attraktiva stråk som binder ihop friluftsområdena med 
centrala Nödinge.

Vatten & avlopp
Kommunalt vatten- och avloppsnät är kopplat till delar 
av den befintliga bebyggelsen i Hallbackens västra del 
samt till den befintliga bebyggelsen i Vimmervi. De res-
terande områdena runt Vimmersjön förses med enskil-
da vatten- och avloppsanslutningar och är inte kopplade 
till det kommunala nätet. I Ale kommuns vatten- och 
avloppsplan är Hallbacken listat som ett prio 1-område 
som behöver utredas på grund av att de enskilda vat-
ten- och avloppslösningarna inte är tillräckligt bra. Ut-
redningen ska avgöra ifall vatten och avlopp ska byggas 
ut kommunalt eller förbli enskilt. 

Beroende på om kommunen beslutar att det ska ex-
ploateras mer runt Vimmersjön, kan det bli aktuellt att 
undersöka möjligheten för kommunal vatten- och av-
loppsanslutning på både sjöns norra och östra sida. 

Risk & säkerhet
Marken runt om Hållsdammsbäcken är instabil och kan 
påverkas av erosion. Bullernivåerna runt sjön är inte så 
höga att området påverkas. 

Sydväst om Vimmersjön ligger en ridanläggning. Djur-
hållning kan medföra olika typer av påverkan på om-
givningen. De vanligaste olägenheterna är lukt, flugbild-
ning, damning, höga ljud, och spridning av allergen. Vid 
möjlig exploatering i området är det därför viktigt att 
undersöka lämpligt skyddsavstånd från ridanläggningen.

Jordbruk
Området omfattar både aktivt brukade åkrar och 
mindre områden som inte brukas aktivt. Längs Hålls-
dammsbäckens dalgång finns jordbruksmark i form av 
ett ravinlandskap med omväxlande öppen mark och 
lövskogspartier. Öster om Vimmersjön finns ett små-
skaligt odlingslandskap med åkrar och betad strandäng 

Figur 7. Busslinjer. Prickar visar hållplatser.  



11

och nordväst om sjön, i Hallbacken, sträcker sig en ra-
vin med betesmarker. Både längs Hållsdamsbäcken och 
öster om Vimmersjön är jordbruksmarken belägen i 
områden där det finns klassade naturvärden. Delar av 
jordbruksmarken i Hallbacken har redan varit föremål 
för omvandlad markanvändning och exploatering. 

Kulturmiljö
Under rubriken kulturmiljö inkluderas kulturlandskap, 
fornlämningar och bebyggelse med kulturvärde.

Området har varit bebott sedan stenåldern och det finns 
flera fornlämningar från periodenn (figur 8). Det är i 
sammanhanget värt att notera att hela Nödinge innan 
tätortsutvecklingen på 1960-talet huvudsakligen utgjor-
des av en kyrkby med omgivande kulturlandskap. Den 
lantliga karaktären runt sjön har alltså ett kulturvärde i 
sig som en påminnelse om ortens historiska identitet. 
Odlingslandskap och en relativt gles bebyggelsestruktur 
är ett intresse för bevarande av Nödinges särart.

Kulturmiljön kring Vimmersjön präglas av två förete-
elser som på var sitt sätt berättar om Nödinge och vad 
miljön använts till - de agrara näringarna samt fritid och 
rekreation.

Agrart jordbrukslandskap  

De arkeologiska fynd som påträffats i området visar 
på att människor har bott och rört sig i området sedan 
stenåldern. Lämningarna som påträffas finns i störst ut-
sträckning på höjderna och har i huvudsak identifierats 
som boplatser. Sydväst om sjön har det även påträffats 
gravrösen och hällristningar. Troligt är att de brukbara 
arealerna mellan bergen har varit uppodlade eller an-
vänts för bete. Den häradsekonomiska kartan från år 
1890 är den första kartan som finns i lantmäteriverkets 
arkiv. Av kartan framgår att det funnits både torp och 
gårdar invid sjön, vissa av dem finns kvar än idag. 

Området kring Vimmersjön är inte unikt, men i det lo-
kala perspektivet har det ett värde då det berättar om 
Nödinge som jordbruksbygd. I en tid när allt fler agrara 
områden omdanas och bebyggs kan miljöer av detta slag 
både ha ett pedagogiskt och ett miljöskapande värde.  

Fritidsbebyggelse
År 1877 invigdes tågsträckan mellan Trollhättan och 
Göteborg. I Nödinge skapades en hållplats och i och 
med det kompletterades ångbåtstrafiken på älven med 
ytterligare sätt att färdas till och från Nödinge. Ned-

Figur 8. Kulturmiljöer och fornlämningar (redovisas som blåa prickar).
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tecknade berättelser från Nödingebor uppvuxna på 
orten kring sekelskiftet berättar om sommargäster som 
kom till Nödinge för att fira semester. Först i liten skala, 
men i samband med införandet av allmän semester, att 
kommunikationerna förbättrades och efterkrigstidens 
socialekonomiska uppsving kunde fler få möjlighet att 
äga ett sommarhus eller hyra in sig i befintliga hus. År 
1956 gjordes den första detaljplanen vid sjön. Syftet var 
att skapa förutsättningar för mindre fritidshus. 

Fritidshusområden och sommarhus berättar om när 
välfärden i Sverige ökade och när fler än bara den allra 
rikaste befolkningen kunde ha tid och råd med semes-
ter på landet. Dessa typer av miljöer ligger vanligtvis i 
attraktiva områden nära sjöar, samhällen eller kustband 
och omvandlas idag i stor utsträckning till åretruntbo-
enden. Denna typ av förändningar leder ofta till att hu-

sen och områdena ändrar karaktär – husen byggs om, 
grusvägar asfalteras och behovet av garage och förråd 
ökar. Detta har i sin tur lett till att miljöer likt denna i 
stor utsträckning försvinner. För att området ska bibe-
hålla sin karaktär bör fasadändringar och tillbyggnader 
göras varsamt. Att detaljplanen inte ändras eller upp-
hävs kan vara en förutsättning att reglera bebyggelse-
utvecklingen. 

Kommunens kulturmiljöprogram 
I kommunens kulturmiljöinventering från år 2007 är 
fyra objekt inom området omnämnda – två fritidshus 
inom Hallbackens fritidshusområde och två utmed 
sjöns västra strand. De två sistnämnda är rivna och er-
satta med nya enbostadshus. Även den gamla bygdegår-
den i Vimmervi är upptagen. Denna brann ned år 2013. 

Figur 9. Naturvärden.  

Skog

Åkermark

Naturvärden

Tätare bebyggelse



13

Naturvärden
Vimmersjön är en av över hundra sjöar som finns i 
kommunen och det är av stor vikt att hänsyn tas till 
dess naturvärden. Många klassade naturvärden finns i 
området (figur 9). 

Kring Hållsdammsbäcken finns naturvärden av både 
klass två och tre. Själva bäcken (5) utgör ett högt na-
turvärde med betydelse för rekreation och odlings-
landskapet i Hållsdammsbäckens dalgång (6) utgör ett 
naturvärde med betydelse för friluftsliv, boendemiljö, 
rekreation och friluftsliv. Betesmarken i Hållsdamms-
bäckens dalgång (7) klassas som ett högt naturvärde 
med viss betydelse för rekreation. 

På Vimmersjöns östra sida finns också både naturvär-
den av klass två och tre. Bäcken och sumpskogen (17) 
utgör naturvärden med viss betydelse för rekreation 
medan strandängen och naturbetesmarkerna (18) utgör 
höga naturvärden med betydelse för rekreation. Det 
odlingslandskap (19) som också finns på sjöns östra 
sida utgör naturvärden med betydelse för rekreation. 

På sjöns norra del finns en strandzon (20) med natur-
värden.  

Även Hallbacken har klassade naturvärden. Bäcken 
(21) som slingrar sig genom området och hässlen (22) 
har höga naturvärden. Hallbackens aspskog (23) är 
också ett naturvärde. Även en krattekskog (28) finns 
i Hallbacken och har höga naturvärden med viss bety-
delse för rekreation.

Uppåt Gallås, nordost om Norra Kilandavägen, finns 
flera naturvärden. Både tallskog (24), sumpskog (25) 
och hällmarker (26) utgör naturvärden där tallskogen 
och hällmarkerna har betydelse för rekreation. Den na-
turliga skogsbäcken som rinner genom Gallås har höga 
naturvärden. Ännu längre upp i Gallås finns fler klas-
sade naturvärden. 

Rekreation och sociotopvärden
Området har både höga, påtagliga och vissa sociotop-
värden (figur 11). Vimmersjön är klassat som ett högt 
sociotopvärde baserat på de aktiviteter och upplevelser 
som kopplas till sjön. Kring sjön utgör även Vimmervi 
idrottsplats ett högt sociotopvärde och Sandbacken, 
Granåsvägen, Hållsdammsbäcken och dess ravinland-
skap samt odlingslandskapet i öst utgör påtagliga so-
ciotopvärden. Utöver dessa klassas en stor del av den 
yta som är oexploaterad i området som områden med 
visst sociotopvärde.  

Vimmervi idrottsplats och den kommunala badplat-
sen är målpunkter med betydelse för hela kommunen. 
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Figur 10. Rekreationsleder. 

Redan under 60-talet, när huvuddelen av Nödinges be-
byggelse planerades var detta en viktig del av samhället 
(se figur 12) då området kompletterar samhällets övriga 
sociotoper. Åkerlandskapet på sjöns östra strand, är i 
likhet med strandängarna vid Göta älv värdefulla natur- 
och kulturmiljöer som utgör en kontrast till det i fram-
tiden förtätade stationssamhället. Själva sjön erbjuder 
i sig unika funktioner som fiske, naturupplevelser och 
olika fritidsaktiviteter som bad, jollesegling, vindsurfing 
med mera. 

I området finns även säkra ridvägar, Pilgrimsleden och 
Vättlefjällsleden (se fugur 10). Dessa tre olika leder 
bidrar allihop till områdets tillgänglighet till friluftsliv. 
Söder om Vimmersjön ligger Dammekärrs motions-
anläggning som också är en målpunkt av betydelse för 
hela kommunen. 
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V Vattenupplevelse Vattenljud och vattenrörelse, vattenglitter
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Aktiviteter
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Mo Motion  Springa, skidspår, skridsko (naturis), ridled
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Figur 12. Strandskydd.  

3. Planeringsförutsättningar 
Gällande förutsättningar

Strandskydd
Sen 1950-talet har Sverige en lagstiftning som reglerar 
markanvändning av strandområden kring sjöar och vat-
tendrag. Strandskyddet syftar till allmänhetens tillgäng-
lighet till stränder och till goda villkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. Lagstiftningen är en del 
av Miljöbalken och har nyligen justerats och förtydligats 
avseende möjligheteter till dispens från strandskyddet. 
Vimmersjön har med fyra undantag ett strandskydd om 
200 meter runt strandlinjen. För två områden norr och 
för två områden söder om sjön har strandskyddet upp-
hävts (figur 12).

I flera av de studerade planerna, som presenteras i rap-
porten, finns ambitioner att förlägga bebyggelse innan-
för strandskyddet med hänvisning till särskilda skäl som 
enligt lagstiftningen skulle kunna leda till undantag från 
strandskyddet. Planprogrammet för Ale Höjd redovi-
sade inledningsvis bebyggelse innanför strandskyddet 
men reviderades under arbetets gång för att inte om-
fatta bebyggelse i område innanför strandskyddet. De-
taljplanering vid Vimmersjön södra pekar däremot mot 
att mindre avsteg mot strandskyddet från Länsstyrel-
sens sida kan accepteras om markanvändningen i stort 
stödjer allmänhetens tillgänglighet till sjön.

Ale ÖP 07
Nödinge anges i Ales översiktsplan (Ale ÖP 07) som en 
av kommunens två huvudorter med stark befolknings-
utveckling och prognos för fortsatt befolkningstillväxt 
om cirka 1 % per år (cirka 3000-4000 personer de kom-
mande 15 åren). Vimmersjöområdet utpekas som del av 
tätorten där samlad bebyggelse alltid skall detaljplane-
ras. Restriktivitet med enskilda bygglov och förhands-
besked gäller i området. Öster om sjön redovisas mark-
användning som grönstruktur med värde för friluftsliv. 
Området har i plankartan inslag av bevarandevärda na-
turområden. Gång- och cykelväg runt Vimmersjön och 
vatten- och avloppsanslutning av Hallbacken till kom-
munalt system omnämns i översiktsplanen.

Området för Ale höjd, (inkluderat områden vid Hall-
backen innanför strandskyddsavståndet 200 meter) är 
inom planeringsperioden den största föreslagna bo-
stadsexploateringen i Nödinge. En möjlig framtida vä-
ganslutning mot Nol/Alafors är ett bidragande motiv 

för exploateringen av Alehöjd.

FÖP Nödinge 2000
I denna fördjupning redovisas dels naturvärden i de 
östra delarna av sjön och dels möjlighet för exploate-
ring av flerbostadshus i Hallbacken Vimmersjöområ-
det. Kartbilden (figur 14) redovisar ett område runt den 
västra delen av sjön både norr och söder om väg 1967. 
Plantexten anger att huvuddelen av bebyggelsen skall 
ligga utanför strandskyddet men föreslår även avsteg 
med hänvisning till Länsstyrelsens löfte om möjlighet 
till utbyggnad av lucktomter i anslutning till befintlig 
bebyggelse.  Planen betonar vikten av att lösa sjöns 
övergödningsproblem med hjälp av exploatering som 
möjliggör inkoppling av befintliga fastigheter till kom-
munalt avloppsnät.  

Plan 202 – Hallbacken fritidsplan 

Detaljplanen vann laga kraft 1957 och berör delar av 
Hallbacken, norr om Vimmersjön. Planen berör 24 bo-
stadshus.

Plan 237 - Bostäder Vimmersjön södra, 
etapp 1 

Detaljplanen vann laga kraft 2004 och berör cirka 60 
nya bostäder i parhus och enfamiljshus, huvudsakligen 
på de skogsklädda höjderna söder om sjön men även 
några nya byggrätter närmare sjön vid Sjövägen. Detalj-
planen omfattar förslag för upphävande eller undantag 
från strandskyddet med hänvisning till tätortsområde 
och till att planen säkerställer allmänhetens tillgänglig-
het till sjön genom planläggning av funktionen som 
idrottsplats respektive badplats. Detaljplanen etablerar 
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inom planområdet en etapp av en gångväg runt sjön. 

Planen redovisar även ett generellt ställningstagande 
i Ales översiktsplan från 1990 (Ale ÖP 90) att kom-
munen undantagit området Berget strax väster om 
sjön från exploatering. Dels på grund av förekomsten 
av jordbruksmark, geotekniska förhållanden vid Hålls-
dammsbäcken och förekomsten av fornlämningar.

Plan 241 – Hallbacken 1:2, Vimmersjön

Detaljplanen vann laga kraft 2005 och berör ett mindre 
område i Hallbacken, norr om Vimmersjön. Syftet med 
planen är att komplettera befintlig bebyggelse och skapa 
två nya bostadstomter inom fastigheten Hallbacken 1:2. 

Plan 243 – Bostäder Vimmersjön södra, 
etapp 2

Detaljplanen för den andra etappen av bostäder i Vim-
mersjön södra vann laga kraft 2005. Planen berör sex 
bostadshus och ett större område för idrott.  

Plan 247 – Bostäder Vimmersjön

Detaljplanen vann laga kraft 2006. Planens syfte är att 
komplettera befintlig bebyggelse genom att skapa två 
nya bostadstomter inom den befintliga fastigheten Nö-
dinge 28:1. 

Plan 250 – Stallet i Nödinge

Detaljplanen vann laga kraft 2007 och berör området 
sydväst om Vimmersjön, väster om Granåsvägen och 
söder om Gamla Kilandavägen. Planen ämnar främst 
att möjliggöra för upprättandet av en ny ridverksam-
het, säkerställa bevarandet av den gröna korridor som 
sträcker sig från Vättlefjälls skogslandskap och utmed 
Hållsdammsbäckens ravinlandskap samt att möjliggöra 
för förtätning av bebyggelsen utmed Gamla Kilanda- 
och Granåsvägen.  

Pågående planer

FÖP Nödinge 2030 (utställningshandling år 
2017)
Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge som varit 
på utställning tar sin utgångspunkt i regionens utveck-
lingsplaner om koncentration av bebyggelseutveckling 

till stationssamhällen. Planen bygger på prognoser om 
fortsatt stark befolkningsutveckling med en vision om 
en befolkningsökning på 4-5 % varje år i Nödinge. Pla-
nen bygger på ambitioner om ombyggnad av befintlig 
tätort snarare än expansion i jungfruliga områden. Sta-
tionsnärhet tillämpas vilket följdriktigt främst innebär 
bostäder, service och verksamheter i blandad form nära 
stationen och en prioriterad tillgänglighet för gång och 
cykel. 

I centrala Nödinge föreslår planen en funktionsblandad 
småstad med sammanhängande trafikstråk, samman-
hängande grönstruktur och attraktiva mötesplatser 
samt en ihopkoppling av norr och söder.

Planbesked, förhandsbesked & 
bygglov

Planbesked för Nödinge 3:70
Kommunstyrelsen beslutar att planavtal avseende cirka 
10 lägenheter skall tecknas. Detaljplan är avhängig vä-
ganslutning för Ale Höjd vars detaljplanläggning avbru-
tits. 

Förhandsbesked för Hallbacken 1:3
Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus i 
Hallbacken avslogs den 17/11 2015. De två enbostads-
husen ansågs vara ett hinder för framtida exploatering 
i området och ansökan avslogss därmed med stöd av 
PBL 4 kap 2 § (2010:900). 

Avbrutna & vilande detaljplaner

Ändring av detaljplan 202
Under 1950-talet planerades genom byggnadsplan ett 
fritidshusområde för cirka 20 fastigheter (idag 27 fast-
igheter enligt inventering nedan) i östra delen av Hall-
backen norr om Vimmersjön. Redan i byggnadsplanen 
konstaterades att tomtstorlek och markbeskaffenhet 
(berg) försvårade enskilda avloppslösningar. Planen 
förordade därför förbud mot wc. 

Med anledning av generationsskifte bland fastighetsä-
garna ökar andelen helårsboenden och därmed även an-
talet bygglovsansökningar. Ett planarbete i syfte att lösa 
områdets vatten- och avloppsanslutning igångsattes år 
2006. En inventering av områdets innehåll genomför-
des och informationsmöte hölls med fastighetsägarna. 
Majoriteten av fastigheterna inom området konstate-
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Figur 13. Nödinge dispositionsplan, 1960-tal

Figur 14. Möjliga exploateringsområden utpekade i FÖP Nödinge 2000. Punkt 4 visar möjligt läge 
för eko-boende som aldrig förverkligats. Kf  2000-04-25.

Figur 15. Utdrag ur Ale ÖP 07. Kf  2007-09-24.
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Figur 16. Befintliga planer i området.
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rades användas som helårsboende. Överslagsmässiga 
kostnader för anslutning till kommunalt avlopp beräk-
nades till cirka 250 000 kronor per fastighet. I december 
2006 uppmanades fastighetsägarna att bilda en förening 
som kunde fungera som motpart till kommunen. 

I avvaktan på initiativ från fastighetsägarna i området 
avstannade planarbetet och ny detaljplan har aldrig 
upprättats. Områdets avloppssituation kvarstår att lö-
sas. Avrinning sker huvudsakligen mot Hältorpssjön.

Planprogram Ale Höjd & Hallbacken & de-
taljplan för Bostäder på Ale Höjd 
Planprogram för cirka 350-400 bostäder, huvudsakli-
gen på de skogsbevuxna höjderna mellan Vimmersjön 
och Nödinge och på åkermarken vid västra Hall-
backen. Skola och bostadsbebyggelse föreslås innanför 
strandskyddat område vid Hallbacken. Vatten- och 
avloppsanslutning och ny tillfartsväg till fritidshusen i 
östra Hallbacken ses som en fördel av exploateringen. 
Förslaget förutsätter undantag från strandskyddet. 

Trafikmatning föreslås kopplas till Gamla Kilandavä-
gen väster om Vimmersjön. Exploateringen förutsätter 
även byggandet av ett nytt vattentorn. Efter samråd 
minskades programområdet till att inte omfatta områ-
den inom strandskydd.
Baserat på programmet inleddes detaljplanering. Jäm-
fört med programmet omfattade detaljplanen ett mins-
kat område utanför strandskyddade delar av Hallback-
en. Baserat på en arkitekttävling påbörjades i samverkan 
med exploatörer ett detaljplanearbete omfattande cirka 
380 bostäder. Förslaget visade sig kräva omfattande 
bergskärningar för tillfartsväg och under samrådet 
erhöll förslaget motstånd från både överordnade in-
stanser och privatpersoner. Exempelvis Vägverket på-
talade bristande överensstämmelse med mål för ökad 
kollektivtrafik och förutsättningar för ökad gång- och 
cykeltillgänglighet. Detaljplaneringen avslutades efter 
genomförda samråd år 2014 med anledning av försla-
gets negativa konsekvenser för landskapsbilden (stora 
bergskärningar) och i brist på intresse från medverkan-
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de exploatörer. 

4. Analys 
Förtätning i stationsnära lägen 
eller ianspråktagande av grönom-
råden?
Enligt Plan- och bygglagen ska markanvändningen i ett 
område väljas utifrån bedömningar av områdets lämp-
lighet med avseende på beskaffenhet, läge och behov. 
Vimmersjön befinner sig inom ett område som i den 
gällande översiktsplanen utpekats för tätortsutveckling 
med krav på detaljplan för tillkommande bebyggelse 
samtidigt som det har en lantlig karaktär med naturvär-
den och uppodlade åkermarker. Delar av området runt 
sjön har i översiktsplanen klassade naturvärden.

Potentialen för utveckling i området är i stor grad kopp-
lat till dess läge i förhållande till överordnad regional 
infrastruktur och närheten till arbetsmarknader. Ge-
nom utbyggnad av E 45 och Norge/ Vänerbanan har 
utvecklingspotentialen för samtliga nya stationssamhäl-
len i Ale ökat. Ale kommun i allmänhet och Nödinge i 
synnerhet är därför utsatt för ett ökat bebyggelsetryck. 
Kommunens planering, uttryckt i FÖP Nödinge 2030 
visar på en ambition att skapa planmässiga förutsätt-
ningar för Nödinge att växa ytterligare.

FÖP Nödinge 2000, Ale ÖP 07, planprogrammet för 
Ale Höjd och FÖP Nödinge 2030 utgår från olika stra-
tegier för samhällets fortsatta utveckling. De tidigare 
planerna föreslår huvudsakligen en expansion i oex-
ploaterade områden på högpartierna öst om befintliga 
tätorter och på sikt även att Nödinge och Nol/Alafors 
skall byggas samman, vilket förutsätter en stor andel 
nya väganslutningar och ny infrastruktur. Planerna fö-
respråkar låg exploateringsgrad med enfamiljshus och 
parhus. Samtidigt förordas bevarande av jordbruks-
mark närmare centrala Nödinge i form av beteshagar 
i området Berget. FÖP Nödinge 2030 representerar en 
alternativ strategi som i högre grad bygger på stadsom-
vandling genom förtätning och ombyggnad av den be-
fintliga tätorten.  

Strategin att växa genom expansion i enlighet med Ale 
ÖP 07 har under lång tid varit förhärskande för många 
samhällens bebyggelseutveckling. Detta är delvis en or-
sak till ett ständigt ökat beroende av privata biltranspor-
ter vilket leder till ett ökat behov av parkeringsplatser, 
ökad trängsel på centrala leder och ökade utsläppsni-
våer. Inom hållbar samhällsplanering finns därför en allt 

Figur 17. Vimmervi badplats är en av kommunens badsjöar. 
Den är ett attraktivt komplement till Nödinges övriga 
sociotoper. 

Figur 18. Sjön har en varierande strandlinje. I norr finns ett 
parti med berg i dagen som erbjuder en mer avskild möjlighet 
att uppleva sjön och den omgivande naturen.

Figur 19. Strandängarna i den östra delen av sjön har 
karaktärsstarka naturvärden med betydelse för friluftslivet. 
Även om odlingsmarken idag inte värderas som en nödvändig 
resurs kan den visa sig vara en viktig resurs i framtiden.
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starkare kritik mot utglesning och funktionsseparering. 
Trots detta är utvecklingen av småhusområden i peri-
fera lägen en fortsatt attraktiv kommunal strategi för att 
locka till sig nya invånare. 

Överordnade nationella och regionala planeringsinstan-
ser uttrycker ofta kritik mot hur kommuner i periferin 
fortsatt bidrar till utspridd bebyggelse. Länsstyrelsens 
och Trafikverkets yttrande för detaljplanerna för Ale 
Höjd respektive södra Vimmersjön kan ses som sig-
naler om de övergripande planeringsinstansernas mål 
avseende hållbar utveckling. 

Planunderlaget för uppdraget bygger alltså på två dia-
metralt olika principer för bebyggelseutvecklingen som 
i längden ger skilda konsekvenser för samhällsutveck-
lingen. Strategin för fortsatt utglesning enligt Ale ÖP 
07 leder troligen till ökat bilberoende och till ökad 
otrygghet för icke bilburna. Det leder även troligen till 
att försvåra ökad kollektivtrafikanvändning vilket inte 
är i linje med mål om hållbar samhällsutveckling. Ett ge-
nomförande av FÖP Nödinge 2030 är i motsats i linje 
med överordnade mål för hållbar stadsutveckling men 
är både utmanande och krävande. Tillväxttakten 5 % år 
kommer att kräva en kraftansamling på förverkligande 
av planens intentioner. För att under kommande decen-
nier fokusera planeringen mot uppställda mål behöver 
kommunen därför samordna bebyggelseutvecklingen 
på ett sätt som ger synergier. 

Få tillfartsvägar
Tillgänglighet till de norra och västra delarna av områ-
det begränsas av topografin till en smal passage ned-
anför höjdpartiet vid Hallbackevägen. Då detta är den 
enda tillfarten till Hallbacken kommer ytterligare explo-
atering av området leda till att fler människor behöver 
använda vägen. 

Tidigare exploateringsplaner har förutsatt att en alter-
nativ väganslutning behöver tillskapas, vilket visat sig 
vara både dyrt och krävande avseende landskapsbild på 
grund av stora bergskärningar.

Gångväg runt sjön 
Behovet av en sammanhängande allmän gång- och cy-
kelväg runt sjön har tidigare diskuterats. Sjön har idag 
vägar runt stränderna med undantag för de östra de-
larna som helt saknar väg. Vägarna förvaltas huvud-
sakligen av vägförening (även inom detaljplanelagt om-
råde) eller utgörs av samfälld alternativt enskilda vägar. 
Enbart delar av vägnätet består av kommunala vägar.  

Figur 20. Hallbackevägen är smal och ligger mellan stranden 
och villabebyggelsen. Den innebär en begränsning av möjlig 
exploatering och det finns en konflikt mellan allmänhetens 
tillgänglighet och fastighetsägarnas intressen i att privatisera 
strandlinjen. 

Figur 21. I öster ligger vägen längre ut från strandlinjen. Den 
enkla grusvägen följer åkermarkens gränser och bidrar till sjöns 
orörda karaktär. I förlängningen av vägen kan en länk mellan 
befintliga vägar möjliggöra en sammanhängande gång- och 
cykelväg runt sjön.

Figur 22. Norr om sjön går vägen mot östra Hallbacken över 
skogsklädd hällmark med inslag av berg i dagen vilket bidrar till 
omväxling och variation av miljön runt sjön.
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Vid Hallbackevägen närmast Gamla Kilandavägen lig-
ger bebyggelsen tätt inpå vägen och strandlinjen är i 
hög grad ianspråktagen av de boende. Skyltar om privat 
område, stängsel och andra tecken på hinder mot all-
män användning av stranden finns i området.

I den södra delen finns en passage mellan privata fast-
igheter som utgörs av allmän mark (i detaljplan mellan 
Nödinge 1:242 och Nödinge 2:20). Tanken med passa-
gen är att försäkra möjligheten att anlägga en väg runt 
sjön. Passagen är ännu inte iordningställd och det är 
svårt att uppfatta att området är allmän platsmark. 

Strandzonen runt sjön har mycket skiftande karaktär 
med allt från berg i dagen till våtmark och vass. Den 
omväxlande strandlinjen har stora, naturliga upplevel-
sevärden och förutsättningarna för anläggande av vägar 
varierar. För att inte förstöra den naturliga strandlinjen 
bör anläggandet ske med varsamhet.

Trygga gång- & cykelförbindelser
Gamla Kilandavägen har en gång- och cykelförbindelse 
men den glesa bebyggelsen kring vägen och den höga, 
tillåtna hastigheten gör att vägen kan upplevas otrygg 
och osäker.  

I FÖP Nödinge 2030 finns ambitioner om att stärka 
trygga och välanvända gång- och cykelstråk. För att 
knyta samman Vimmersjön med de centrala stråken i 
Nödinge behöver de planerade stråken förlängas hela 
vägen till Vimmervi. Som stöd för ökad trygghet och 
ökad användning behöver stråken kantas av målpunkter 
och bebyggelse. I överenskommelser med Trafikverket 
avseende vägens hastighet och standard behöver kom-
munen i planeringen tydligt visa att det avses att skapas 
sammanhängande stråk av förtätad bebyggelse med en 
genomgående gata snarare än dagens glest bebyggda 
genomfartsväg. Vägens roll som länk mellan Nödinge 
och Vimmervi kan både stärkas eller försvagas bero-
ende på vilken utvecklingsstrategi som förordas för be-
byggelsen kring sjön.

Permanentning av fritidshus till hel-
årsboenden
I takt med en generationsväxling finns en tydlig trend 
till omvandling av fritidshus till permanentboenden. 
Utvecklingen ger utbyggnadsbehov (nya förhandsbe-
sked och bygglovsärenden) och en allt mer ansträngd 
avloppssituation. Ökad trafik på Hallbackevägen är 
också ett resultat av fler helårsboenden. Problemen 

Figur 23. Vid fastigheten längst ut mot stranden vid Sjövägen 
vid Vimmervi idrottsplats finns i detaljplanen ett mellanrum 
med allmänplatsmark mellan de privata fastigheterna för att 
säkerställa en gång- och cykelväg. Då det inte är iordningsställt 
en väg upplevs passagen som del av privat mark.

Figur 24. Vid Vimmervi är bebyggelsen mot Gamla 
Kilandavägen gles och utspridd. Det finns en bussförbindelse 
men turtätheten är låg.  Det finns visserligen en gång- och 
cykelbana men hög hastighet och gles bebyggelse bidrar till en 
otrygg miljö för oskyddade trafikanter. 

Figur 25. Vid området Berget visas det bristande sambandet 
mellan Vimmervi och Nödinge. Samtidigt bidrar den öppna 
odlingsmarken till en lantlig karaktär.
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Figur 26. Det finns en konflikt mellan privatisering av stranden 
och allmänhetens tillgänglighet. Idag är strandlinjen vid 
Hallbackevägen i hög grad ianspråktagen av fastighetsägarna.

Figur 28.   Även i områden med gles markanvändning kan 
konflikter om områdets användning förekomma.

Figur 27. En privatisering av markanvändningen kan stå i 
konflikt med allmänhetens tillträde till strandlinjen men kan 
även bidra till platsens karaktär.

med utveckling mot helårsboenden handlar främst om 
avloppsfrågan och ökade biltransporter. Topografi och 
vegetation gör att bebyggelsen smälter in i landskapet 
och en fortsatt permanentning av befintliga byggnader 
förändrar inte i nämnvärd omfattning områdets land-
skapskaraktär. 

Vatten & avlopp
Efter återkommande problem med algblomning i sjön 
har insatser för att åtgärda avloppen runt sjön genom-
förts. Dels i form av krav på enskilda avlopp i exem-
pelvis Hallbacken och dels i form av en eftersträvan att 
ansluta befintliga privata avloppsanläggningar till det 
kommunala avloppsnätet.

Förutsättningar avseende anslutning till kommunalt vat-
ten och avlopp varierar i området. Vid östra Hallbacken 
är topografi och berggrund försvårande för inkoppling 
till det kommunala nätet.

Fastighetsägarna vid Skräddarns väg har varit i kontakt  
med kommunen för att undersöka möjligheten att an-
sluta sitt gemensamma avlopp till det kommunala nätet. 
Delar av området kan alltså relativt enkelt åtgärdas. Pro-
blemen med bristfälliga enskilda avlopp koncentreras 
då till Hallbackens fritidshusområde.

Exploatering av jordbruksmark
Enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken får brukningsvärd jord-
bruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller an-
läggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt ge-
nom att annan mark tas i anspråk.

I framtiden kan värdet av odlingsbar mark komma att 
omvärderas och ett bevarande av marken blir viktigt 
ur en resurssynvinkel. Exploatering av jordbruksmark 
påverkar produktionspåverkan då den nya markan-
vändningen kan göra det svårt att återställa marken till 
produktiv jordbruksmark. Detta genom bland annat 
tryckskador på marken och bortschaktning av matjord-
slagen. Jordbruksmarkens bördighet och dess värde för 
produktion är även en del av Naturvårdverkets miljö-
kvalitetsmål.  

I markanvändningsplaneringen är det nödvändigt att 
noga överväga vilka alternativ till användande av jord-
bruksmark som finns. Där jordbruksmark trots allt 
måste användas för samhällsutbyggnad behöver de 
överväganden som ligger till grund för exploateringen 
av jordbruksmark framgå av översiktsplanens beskriv-
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ning. Ale bör i översiktsplanen ta ställning till hur orter-
na kan växa utan att värdefull jordbruksmark används.

Boendesegregation
Utifrån rapporten Att leva i Ale - Social kartläggning 
2016 framgår det att Nödinge är det område i Ale som 
är mest socioekonomiskt utsatt. Det går i dagsläget 
att urskilja en boendesegregation i Nödinge, då olika 
områden präglas av olika socioekonomiska förhållan-
den. Boendesegragationen går att koppla till hur olika 
bebyggelsetyper dominerar olika områden. De socio-
ekonomiska förhållandena i området runt Vimmersjön 
skiljer sig från övriga delar av Nödinge, vilket bidrar till 
ett uppdelat samhälle. För att i framtida planering mot-
verka denna typ av boendesegregation är det viktigt att 
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bostäder med varierade upplåtelseformer lokaliseras i 
området. 

5. Scenarier för markan-
vändning
Nedan beskrivs fyra scenarier för markanvändning med 
utgångspunkt i olika planeringsprinciper. Ett nollalter-
nativ har även tagits fram för att jämföra med. Scena-
rierna sker i kontrast till nollalernativet. Det första sce-
nariot förespråkar en gles bebyggelseutveckling mellan 
Nödinge och Nol. Scenario två liknar scenario ett, men 
fokuserar istället på en högre exploateringsgrad som 
uppnås genom flerbostadshus. Det tredje scenariot 
bygger på en blandning av flerbostadshus och småhus 
som uppförs längs befintliga stråk. Scenario fyra foku-
serar på tätortsnära rekreation med huvudsaklig beto-
ning på natur- och friluftsintressen. 

Samtliga scenarion utom scenario tre respekterar 
strandskyddet. 

Nollalternativ
Nollalternativet går i linje med Ale ÖP 07 och planpro-
gram för Ale Höjd och baseras på en spridd bebyggel-
seutveckling med låg exploateringsgrad i Ale Höjd och 
en begränsad bebyggelseutveckling i centrala Nödinge. 

I Ale Höjd planeras en- och tvåbostadshus i gruppbe-
byggelse. Ambitionerna i FÖP Nödinge 2030 om ett 
förtätat stationssamhälle uppfylls inte.

Gemensamt för alla fyra scenarier
• Centrala Nödinge utvecklas i linje med FÖP Nö-

dinge 2030 till ett blandat och tätt stationsam-
hälle.

• En allmänt tillgänglig gång- och cykelväg anläggs 
runt sjön.

• Områden runt sjön utvecklas till en resurs för 
motion, friluftsliv och rekreation.

• Ny bebyggelse bekostar tillkommande infra-
struktur och ingen ny bebyggelse får uppföras 
innanför naturvärdesklassat område. 
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• Vimmervi badplats och idrottsplats utvecklas i 
likhet med Skatås och Delsjöområdet  i Göte-
borg till en ”port” för angöring till friluftsområ-
det.

Scenario 1. Småhus på tidigare 
oexploaterad mark 
I linje med Ale ÖP 07 och planprogram för Ale Höjd ut-
vecklas en fortsatt gles bebyggelseutveckling på tidigare 
oexploaterad mark. Bebyggelsen består huvudsakligen 
av småhus på Ale Höjd, men i en mer koncentrerad och 
styrd form än nollscenariet. Delar av Hallbacken utan-
för strandskyddet bebyggs i likhet med tidigare planer. 
Strandskyddet hindrar bebyggelseutveckling nära sjön. 
Den glesa bebyggelseutvecklingen resulterar i ett rela-
tivt lågt exploateringstal i relation till den yta som tas i 

Figur 29. Bebyggelseutveckling scenario 1.  

Område för bebyggelseutvecklingOmråde för bebyggelseutveckling
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anspråk. I samband med exploateringen blir även anläg-
gande av en ny tillfartsväg nödvändigt. Den nya vägen 
kräver kraftiga bergschakt. 

Scenario 2. Flerbostadshus i skogs-
bryn
Scenario två liknar scenario ett men har ett högre ex-
ploateringstal. Istället för småhus byggs flerbostadshus. 
Byggnationen sker på samma ställe som i scenario ett 
men en mindre yta tas i anspråk. Byggnationen koncen-
treras till Hallbackens västra del. En ny tillfartsväg  med 
tillhörande bergchakt blir även i detta scenario nödvän-

Figur 30. Bebyggelseutveckling scenario 2.  

Område för bebyggelseutvecklingOmråde för bebyggelseutveckling
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dig, men i och med ett mindre exploateringsområde 
kan vägen göras kortare än i scenario ett. Exempel på 
motsvarande projekt i andra kommuner runt Göteborg 
är Stadskogen Alingsås, Hallsås Lerum och Skogssäter 
Härryda.

Scenario 3. Flerbostadhus och 
småhus längs befintliga stråk
Huvuddelen av tillkommande bostadsbebyggelse sker i 
områden som redan täcks av kollektivtrafik/gång- och 
cykelstråk. Det redan befintliga området i Vimmersjön 
södra, runt Gamla Kilandavägen förtätas och bebyg-
gelseutveckling nära Vimmersjön begränsas till enstaka 
objekt i anslutning till befintlig bebyggelse. Området 
runt Gamla Kilandavägen vid Berget och norrut, in mot 
centrum exploateras också. Detta betyder att delar av 
jordbruksmarken som finns runt de befintliga lederna 
tas i anspråk och att anstånd från strandskyddet krävs 

Figur 31. Bebyggelseutveckling scenario 3.  

Område för bebyggelseutvecklingOmråde för bebyggelseutveckling



28

för att scenariot ska kunna genomföras. En blandad 
bebyggelseutveckling bestående av både en- och fler-
bostadshus förespråkas. Det är krav på uppgradering/
nybyggande av godkänd avloppsanläggning alternativt 
anslutning till gemensamhetsanläggning. 

Scenario 4. Satsning på tätortsnära 
rekreation
Scenariot bygger på en utveckling som i hög grad be-
gränsar framtida bostadsutveckling och istället stärker 
och vidareutvecklar tillgänglighet och utvecklingsmöj-
ligheter för friluftsliv och rekreation. På lämpliga ställen 
runt sjön etableras ytterligare bad- och grillplatser och 
Vimmervi idrottsplats och den befintliga kommunala 
badplatsen utvecklas för allmänna ändamål i högre grad 

Figur 32. Bebyggelseutveckling scenario 4.  

Område för utveckling av friluftsliv 
& rekreation
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Nollalternativ
Stora orörda områden exploateras och mycket mark tas 
i anspråk. Detta kräver en stor andel ny infrastruktur 
som i och med den låga exploateringsgraden kan bli 
svår att finansiera. Både befintliga och nya gång- och 
cykelstråk kan komma att upplevas som otrygga på 
grund av den spridda bebyggelsen. De planerade en- 
och tvåbostäderna kommer påverka Nödinges rådande 
boendesegregation negativt då området redan präglas 
av denna typ av bebyggelsestruktur. Även kollektiv-
trafiken blir bristande då närheten till närmaste buss-
station blir dålig och den låga exploateringsgraden inte 
motiverar för kollektivtrafik i det nya bostadsområdet. 
En stor del av de befintliga friluftslivsvärdena i området 
kommer privatiseras i samband med exploatering och 
det blir svårare för besökare och övriga boende i Vim-
mersjöområdet att ta del av friluftslivet i och bortom 
området. 

Den stora exploateringsytan och den låga exploate-
ringsgraden kan vara positiv i den bemärkelsen att be-
fintliga natur- och kulturvärden kan undvikas genom 
att placera den nya bebyggelsen strategiskt. Ingen jord-
bruksmark exploateras och de befintliga fornlämning-
arna i området kan undvikas. Den gröna korridor som 
finns i områdets västra del och fortsätter söderut, längs 
Hållsdammsbäcken kan också i den mån som är möjligt 
undvikas för exploatering och likaså befintliga områden 
med känslig och särskilt värdefull natur. Landskapsbil-
den påverkas inte påtagligt och kulturlandskapet kan 
anses påverkas positivt då odlingslandskapet lämnas 
öppet och den glesa bebyggelsestrukturen fortsätter. 
Denna mindre grad av konflikter gör scenariot enklare 
att genomföra. 

Ambitionerna i FÖP Nödinge 2030 om ett stationsnära 
samhälle uppfylls inte genom nollalternativet. Inte hel-
ler visionen om en sammanhängande bebyggelsestruk-
tur och sammanhängande stråk som ska stärka upple-
velsen om Nödinge som en sammanhållen ort. Snarare 
kan Nödinge på sikt komma att kopplas ihop bättre 
med Nol. Vissa av de befintliga attraktiva mötesplat-
serna på Ale Höjd kan försvinna och tillgängligheten till 
de som blir kvar försämras.     

Scenario 1
En utspridd, gles bebyggelsestruktur enligt scenario ett 
går med avseende på transporter och hushållning av 
naturresurser inte i linje med en hållbar samhällsutveck-
ling. Det nya området kräver en relativt lång tillfartsväg 
som i sin tur kräver kraftiga bergschakt. Detta blir både 
dyrt och ger negativ påverkan på landskapsbilden. I 
relation till exploateringsnivån, kräver den nya tillfarts-
vägen ett stort markanspråk och för att balansera kost-
naden av tillfartsvägen kommer tomtpriserna bli höga. 
Detta gör att scenariot i dagsläget inte är ekonomiskt 
genomförbart. I och med en utspridd bebyggelse blir 
det svårare att skapa trygga gång- och cykelstråk. Det 
finns inte heller några kollektivtrafikförbindelser till 
området utöver stoppet på Gamla Kilandavägen, vilket 
resulterar i ett bilberoende. Ifall detta scenario skulle 
utvecklas parallellt med utvecklingen av FÖP Nödinge 
2030, skulle resultatet bli att samhällsplaneringen splitt-
rades i två motsatta riktningar. En riktning baseras på 
ökad biltillgänglighet och den andra baseras på ambi-
tioner om ökad kollektivtrafikanvändning. Konflikter-
na i planprocessen ökar och det blir svårt och dyrt att 
motivera både satsningar på ökad biltrafik och på ökad 
kollektivtrafik. Synergier i samverkan mellan bebyggel-
seutveckling och transporter uteblir. Den boendesegre-
gation som i dagsläget präglar Nödinge kommer inte att 
motverkas. Snarare kan den komma att öka ytterligare 
i och med att området kring Vimmersjön kompletteras 
med samma bebyggelsetyp som den redan befintliga. 
Friluftslivet påverkas negativt då stora ingrepp görs i 
jungfrulig mark. Detta reducerar möjligheter till aktivi-
teter som exempelvis skogspromenader, svampplock-
ning och orientering. 

Fördelar med scenariot är att ingen jordbruksmark ex-
ploateras och inga större konflikter om markanvänd-
ningen uppstår. Detta kan göra genomförandet enklare. 
Däremot berörs områden med känslig och särskilt vär-
defull natur som trots den relativt glesa bebyggelsen kan 
vara svåra att undvika. Även den gröna korridor som 
fortsätter söderut längs Hållsdammsbäcken kommer att 

6. Utvärdering av scenarierna
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tas i anspråk. Kulturvärden i området påverkas positivt 
då den lantliga karaktären i området kan bevaras genom 
att odlingslandskap lämnas oexploaterat och genom en 
fortsatt gles bebyggelsestruktur. Bebyggelsen kan även 
anpassas till de befintliga fornlämningarna i området. 

Avstånden till pendeltågstationen blir långa och även 
upplevelsen av närhet då gång- och cykelstråken in till 
centrum förblir otrygg. Den tillkommande bebyggelsen 
avgränsas till ett avskilt område och kommer inte stär-
ka upplevelsen av Nödinge som en sammanhållen ort. 
De boende i det nya området kommer enkelt kunna ta 
del av områdets grön- och blåstrukturer samtidigt som 
delar av områdets grönstruktur försvinner i och med 
exploateringen. För övriga boende och besökare i om-
rådet blir tillgängligheten till grönområden sämre då det 
nya bostadsområdet kan utgöra en barriär mellan grön-
områden i Gallås och övriga Vimmersjöområdet samt 
en privatisering av området. Ett genomförande av sce-
nario ett skulle leda till att mötesplatser och målpunkter 
som idag anses trygga och attraktiva försvinner. 

Scenario 2
Scenario två har bättre förutsättningar än scenario ett 
för resurshushållning då andelen infrastruktur per bo-
endeenhet är betydligt lägre. En högre exploaterings-
grad i form av flerfamiljshus behöver nödvändigtvis 
inte stödja ökad kollektivtrafikanvändning. En ökad 
kollektivtrafikanvändning förutsätter att tillgänglighet, 
turtäthet och restid till pendeltågsstationen beaktas och 
tillgodoses i planeringen. I likhet med scenario ett krä-
ver även detta scenario trygga stråk in till centrum för 
hållbar transportutveckling med ökad andel gång och 
cykel. Gång- och cykelstråken kan komma att upplevas 
tryggare ifall fler människor rör sig mellan Vimmersjö-
området och pendeltågsstationen i och med en ökad 
koncentration av bebyggelse i vissa delar av området. 

I vilken grad landskapsbilden påverkas beror på hur väl 
bebyggelsen anpassas till denna och hur tillfartsvägen 
anläggs, men då den nya tillfartsvägen kräver stora 
bergskärningar går det inte att undvika en påverkan 
på landskapsbilden. Området som exploateras ligger i 

anslutning till jordbruksmark, men jordbruksmarken 
exploateras inte. Inga klassade naturvärden tas heller i 
anspråk och kulturmiljön påverkas varken i negativ eller 
positiv bemärkelse. I och med exploatering i skogsbryn 
blir påverkan på kulturlandskapen mindre. Det näralig-
gande sommarstugeområdet i Hallbacken bör inte hel-
ler påverkas och den fornlämning som är belägen inom 
exploateringsområdet kan undvikas.  

Friluftslivet påverkas inte heller av ett genomförande av 
scenario två då inga större ytor tas i anspråk och möj-
ligheten att ta sig upp till Gallås fortfarande finns kvar. 
Genom att komplettera den befintliga bebyggelsestruk-
turen i området kan scenario två ge en positiv påverkan 
på boendesegregationen. 

Liksom föregående scenario är närheten till pendeltåg-
stationen dålig och den nya bebyggelsen kommer inte 
bidra till att stärka upplevelsen av Nödinge som en sam-
manhållen ort. Tillgängligheten till grön- och blåstruk-
tur kommer inte att förändras och inte heller utbudet av 
attraktiva och trygga mötesplatser.

Scenario 3
En bebyggelseutveckling som koncentrerar en relativt 
tät bebyggelse längs befintliga gång- och cykelstråk 
mellan Nödinge och Vimmervi ger bra förutsättningar 
för ökad kollektivtrafik och trygga stråk. Scenario tre 
har därför många fördelar och synergier för hållbar 
samhällsutveckling. Om expansion enligt planprogram 
för Hallbacken, i likhet med scenario tre, på längre sikt 
visar sig ekonomiskt och miljömässigt möjligt kommer 
trygga stråk och en tätare samhällsstruktur mellan Vim-
mervi och Nödinge kunna bidra till en bättre och tryg-
gare vardagsmiljö, i synnerhet för cyklister. Genom att 
koncentrera bebyggelsen så att fler får nära till buss-
hållplatser och trygga stråk för gång och cykel, grund-
läggs en hållbar bebyggelsestruktur som även skapar 
ett bättre samband mellan Vimmervi och Nödinge. En 
blandad bebyggelsestruktur bidrar även till att minska 
boendesegregationen. Mindre ingrepp görs i jungfrulig 
mark, vilket gör att möjligheten till friluftsliv i området 
inte påverkas påtagligt. Tvärtom kan den ökade trygg-
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heten vid gång- och cykelstråken öka möjligheten till ett 
aktivt friluftsliv.  

Scenariet kan däremot bli svårare att genomföra med 
tanke på att andelen motstående intressen som behöver 
hanteras är fler. Delar av jordbruksmarken tas i anspråk 
och bebyggelseutveckling planeras innanför strand-
skyddet, vilket påverkar både landskapsbilden och na-
turvärden negativt. Kulturlandskapet påverkas också i 
stor bemärkelse då den nya bebyggelsen inte anpassas 
till landskapet och dess befintliga glesa bebyggelse och 
då jordbruksmarken exploateras. Även flera av de forn-
lämningar som finns inom exploateringsområdet kan 
komma att påverkas. Delar av marken är också utpekat 
som område inom vilket markstabiliteten kan påverkas 
av erosion och bör därför inte bebyggas. Scenariot inne-
bär även ett avbrott i den gröna korridor som sträcker 
sig längs med Hällsdammsbäcken och upp mot Gallås. 

Scenario tre bidrar positivt, genom att placera den nya 
bebyggelsen längs befintliga stråk, till en sammanhäng-
ande bebyggelsestruktur och stråk samt stärker upp-
levelsen av Nödinge som en sammanhållen ort. Även 
känslan av närheten till pendeltågsstationen skulle för-
stärkas i och med tryggare stråk in till centrum. Men 
trots att det blir lättare att ta sig till Vimmersjöområ-
det genom tryggare stråk, försämras tillgängligheten till 
grön- och blåstruktur i och med exploatering innanför 
strandskyddet. Detta leder till en privatisering av delar 
av sjön och strandlinjen vilket gör den mindre tillgäng-
lig för allmänheten.

Scenario 4
En renodlad satsning på natur- och friluftsliv enligt sce-
nariot betyder att ingen ny bebyggelse uppförs. I och 
med att ingen ny bebyggelse planeras, påverkas inte 
heller boendesegregationen. Däremot kan en ökad sats-
ning på natur- och friluftsliv attrahera fler människor 
som inte bor i området, vilket kan resultera i att en mer 
heterogen grupp av människor rör sig i området. Detta 
har en positiv påverkan på boendesegregationen. Både 
landskapsbilden och kulturlandskapet påverkas neutralt 

då ingen ny bebyggelse påverkar det öppna landskapet 
på varken ett positivt eller ett negativt plan. Ingen jord-
bruksmark tas i anspråk och i och med avsaknaden av 
ny bebyggelse kan kulturlandskapet bevaras. Påverkan 
på kulturmiljön blir positiv då varken fornlämningar el-
ler byggnader med kulturvärde behöver beröras. I detta 
scenario kan alltså naturvärden komma att påverkas po-
sitivt då ett bevarande av naturen förespråkas och ingen 
ny bebyggelse stör. 

Trots att ingen ny bebyggelse uppförs längs de befintli-
ga stråken kommer rörelsen längs stråken att öka i sam-
band med att fler attraktiva mötesplatser tillkommer 
Vimmersjöområdet. Detta bidrar till tryggare gång- och 
cykelstråk, vilket även ökar tillgängligheten till områdets 
grön- och blåstrukturer. Den ökade attraktiviteten leder 
också till ett större behov av kollektiva transporter. En 
viss ökning av turtätheten för bussar kommer av ökad 
befolkning och förstärkta målpunkter. 
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än i övriga scenarion. Allmänhetens tillgänglighet till 
sjön och till omkringliggande naturområden förbättras 
förutom gångväg runt sjön med fler förbindelser till na-
turen. Tillgängligheten med kollektivtrafik stärks med 
förutsättningar för fler bussturer mellan Vimmervi och 
Nödinge station.

Konsekvensbedömning

Scenarierna har utvärderats utifrån platsens förutsätt-
ningar och hur de förhåller sig till huvudprinciperna i 
FÖP Nödinge 2030. Huvudprinciperna förhåller sig i 
sin tur till målen i de relevanta nationella, regionala och 
kommunala styrdokumenten samt mål i Ale kommun 
överlag. Exempel på dessa är Vision Västra Götaland, 
GR:s strukturbild, K2020 och Ale Vision 2025.

FÖP Nödinge 2030 innehåller sex huvudprinciper va-
rav fyra är relevanta för denna förstudie:

• Stationsnära utbyggnad avser föreslagen bebyg-
gelses närhet och upplevelse av närhet till pendel-
tågstationen.

• Sammanhängande bebyggelsestruktur och 
stråk avser i vilken mån tillkommande bebyggelse 
ska bidra till en sammanhängande bebyggelsestruk-
tur som stärker upplevelsen av Nödinge som en 
sammanhållen ort.

• Tillgängliga grön- och blåstruktur av god kva-
litet avser hur enkelt det är för både invånare och 
besökare att ta sig till naturen, samtidigt som dess 
värden och biologiska mångfald värnas om. 

• Attraktiva mötesplatser betyder att det ska finnas 
ett stort utbud av trygga och attraktiva mötesplat-
ser och målpunkter. 

Bedömningen utifrån platsens förutsättningar har 
gjorts med avseende på:

• Markanspråk har betydelse då en lägre täthet 
kräver större exploaterad yta med hänsyn till god 
resurshushållning. 

• Andel ny infrastruktur avser relationen mellan 
andel ny infrastruktur och bebyggelsevolym. Lägre 
täthet ger större andel vilket bedöms vara nega-
tivt.  I infrastruktur inkluderas vägar, vatten- och 
avloppsnät samt fibernät. 

• Trygga gång- och cykelstråk bygger på graden 

av rörelse och är kopplat till bebyggelsens täthet 
längs stråken. En tätare bebyggelse och samman-
byggd bebyggelsestruktur är positivt medan glesa, 
trafikseparerade strukturer är negativa. 

• Boendesegragation avser hur ny bebyggelse på-
verkar den rådande boendesegregationen. 

• Landskapsbild avser hur ny bebyggelse påverkar 
det öppna landskapet i exponerade avsnitt.

• Kulturmiljö är kopplat till vilken grad oexploa-
terad mark bebyggs och isåfall hur bebyggelsen 
anpassas till landskapet och i vilken mån fornläm-
ningar, kulturlandskap och bebyggelse av kultur-
värde påverkas. 

• Jordbruksmark avser hur ny bebyggelse påverkar 
skogs- och jordbruk.

• Naturvärden avser hur ny bebyggelse påverkar 
biologisk mångfald och känslig natur.

• Kollektivtrafik avser närheten till buss- eller tåg-
stopp och hur enkelt det är för invånarna att resa 
kollektivt. 

• Sociotopvärden avser påverkan på sociotoper i 
och med större ingrepp i jungfrulig mark som re-
ducerar möjligheter till fritidsaktiviteter som exem-
pelvis skogspromenader, svampplockning, oriente-
ring med mera.
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7. Rekommendationer
FÖP Nödinge 2030

Rekommendationerna utgår från utvärderingarna och 
konsekvensbedömningen av de olika scenarierna. Olika 
allmänna intressen sätts mot varandra och med grund i 
FÖP Nödinge 2030 och Ale ÖP 07 avgörs sedan vilka 
allmänna intressen som väger tyngst. Rekommenda-
tionerna fokuserar på Vimmersjön som område men 
grundas i en mer övergripande syn som är sprungen 
ur både nationella, regionala och kommunala mål om 
hållbar samhällsutveckling.   

Rekommendationerna begränsas inte till ett av scenari-
erna, utan är en blandning av de olika scenarierna där 
de lämpligaste delarna har valts ut. 

Jordbruksmark
Eftersom det finns möjlighet att exploatera på andra 
ytor i området bör jordbruksmarken i så stor utsträck-
ning som möjligt bevaras oexploaterad. Den befintliga 
jordbruksmarken i området anses viktig både ur en re-
surssynvinkel och för att bevara kulturlandskapet. 

Kulturmiljö
För att de kulturhistoriska kvalitéerna ska bibehållas 
bör nedanstående punkter särskilt beaktas:

• Odlingslandskapet utmed sjöns östra sida. Här bör 
förutsättningar ges för att även i framtiden kunna 
bruka eller ha bete på marken. Åkerholmarna, di-
kena och den småskaliga och slingrande vägen är 
utöver åkrarna en del av odlingslandskapet.

• Gården, det så kallade Båtsmanstorpet med samt-
liga ekonomibyggnader och generös trädgård. 

• Planbestämmelserna för Detaljplan Hallbacken fri-
tidshusområde bibehålls.

Strandskydd
För att tillgängliggöra Vimmersjön för allmänheten 
och inte hindra utvecklingen av området som ett natur- 
och rekreationsområde bör ingen bebyggelse ske inom 
strandskyddat område.

Figur 33. För att stödja en hållbar samhällsutveckling där Vimmersjöns landskapsvärden och möjliga funktioner utvecklas som 
en resurs för allmänheten bör bebyggelsen koncentreras nära kollektivtrafiken och som en koppling mellan centrala Nödinge och 
Vimmersjön. De öppna fälten runt sjön bör bevaras, både som en framtida resurs och som lantlig fond till ökad användning för 
friluftslivet.
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Figur 34. Vimmervi idrottsplats vid Gamla Kilandavägen är en viktig kommunal målpunkt som skulle kunna bli mer trygg och 
tillgänglig med tätare bebyggelse runt hållplatserna.

Figur 35. Området Berget som ligger mellan Vimmersjön och centrala Nödinge har idag en lantlig karaktär. Genom utveckling av 
odlingsmarken till bostadsområden med trygga stråk för gång och cykel kan många synnergier för hållbarhet uppnås.

Naturvärden
Natturvärdeklassade områden bör bevaras oexploate-
rade och hänsyn till dessa områden ska tas enligt Na-
turvårdsverkets riktlinjer. Även den gröna korridor som 
sträcker sig från Ale Höjd och söderut längs Hålls-
dammsbäcken bör beaktas. 

Bebyggelseutveckling
Rekommendationerna för bebyggelseutvecklingen 
(figur 36) bygger främst på scenario tre men vissa av-
vikelser förekommer. Den rekommenderade exploate-
ringsgraden är lägre än i scenariot, dels på grund av att 
området i Backen, söder om Gamla Kilandavägen inte 
anses lämpligt för bebyggelseutveckling. Detta då områ-
det till stor del täcks av jordbruksmark, ett flertal natur-
värden, osäker markstabilitet runt Hållsdammsbäcken 
och aspekter kopplade till den befintliga ridanläggning-
en. Rekommendationen är också att strandskyddet ska 
respekteras, vilket begränsar den tänkta bebyggelseut-
vecklingen ytterligare.  

Den rekommenderade bebyggelseutvecklingen i Vim-
mersjöområdet avgränsas alltså främst till en förtätning 
i redan befintliga bostadsområden. Förtätningen sker i 
begränsad utsträckning på grund av brist på exploate-
ringsyta. En varierad bebyggelsetyp längs befintliga vä-
gar och stråk rekommenderas i den mån det är möjligt. 

Gång- & cykelväg runt sjön
Den ofullständiga vägen runt sjön kan kompletteras ge-
nom att nya stigar eller spångar anläggs på sjöns norra 
och östra stränder (figur 36). Då vassarna runt sjön i 
hög grad bidrar till dess karaktär bör vägen anläggas 
med så enkel standard som möjligt, utan att påverka 
dess tillgänglighet, för bevarande av en vild och na-
turlik omgivning. Stigar genom vassen, spänger över 
våtmarkspartier och bryggor över sjön kan möjliggöra 
strandnära tillgänglighet runt sjön utan att den orörda 
karaktären förvanskas. 

På rekommendationskartan (figur 36) redovisas några 
möjliga dragningar av vägen. Befintliga vägar kan rela-
tivt enkelt knytas samman med en förlängning av grus-
vägen vid Hälltorp och en placering i skogsbrynet ger 
minsta möjliga påverkan på landskapet. Ett alternativ 
eller ett komplement är en ny väg som följer åkerkanten 
närmare stranden. Då delar av vägnätet och marken där 
nya vägar skulle kunna dras är privata bör anläggandet 
av vägen ske i överenskommelse med vägsamfälligheter 
och med privata fastighetsägare. Allmänhetens tillgäng-
lighet bör garanteras genom servitut eller motsvarande 
fastighetsrättslig reglering. Vid Båtmanstorpet kan på 
motsvarande sätt en väg och spänger / bryggor över 
våtmarkspartierna garantera en strandnära förbindelse. 
Vid Sjövägen behöver den allmänna marken mellan 
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Figur 36. Vimmervi strandpark: Stranden mellan Hallbackevägen 
och Sjövägen kan formas till en mer parklik och ordnad karaktär 
för att erbjuda ett mer ”urbant” möte mellan sjön och samhället. 
Idrottsområdet och stranden har sammantaget stora outnyttjade 
ytor.

tomterna iordningställas med trappor för att tydligt visa 
skillnaden mellan privat och offentlig mark.

Sociotopvärden
Vimmersjön bör i linje med scenario fyra främjas och 
utvecklas som rekreationsområde. I och med detta 
utvecklas och bevaras områdets sociotopvärden. För 
att möjliggöra denna utveckling är det dels viktigt att 
strandskyddet respekteras. Gångvägen runt sjön bör 
kompletteras och rustas upp (läs mer om detta under 
Gång- och cykelväg runt sjön). Vimmervi idrottsplats 
utvecklas genom att exempelvis stranden mellan Hall-
backevägen och Sjövägen görs mer parklik och ordnad 
och tillgängligheten till idrottsplatsen förbättras. Nya 
grill- och badplatser anläggs runt sjön. Tillgänglighe-
ten från Vimmersjöområdet till befintliga rekreations-
stråk i närheten förbättras också. Detta kan exempelvis 
ske genom att befintliga stråk kompletteras och rustas 
upp. Detta gör också att tillgängligheten till naturen blir 
bättre.      

Kommunala investeringar

Tillgänglighet
Ökad användning av kollektivtrafik och av gång- och 
cykelvägar förutsätter att en hög andel av de boende i 
ett område har nära till hållplatser och trygga stråk. Det-
ta kräver i sin tur en viss täthet i bebyggelsestrukturen. 
Dagens tillgänglighet till både Vimmervi och till bostä-
derna runt sjön har stora brister. För att få ekonomi 
och tillräckligt underlag för trygg och tät kollektivtrafik 
behöver bebyggelsen koncentreras nära hållplatser. 

Vatten & avlopp
Eftersom ökad bebyggelse utifrån denna förstudie inte 
rekommenderas i Hallbacken, blir det heller inte en lös-
ning på det befintliga problemet med vatten och av-
lopp. Att i likhet med planprogrammet för Ale Höjd 
lösa avloppsproblematiken i Hallbackens fritidshusom-
råde genom ökad exploatering innebär målkonflikter 
med landskapets karaktär och friluftslivets intressen. 
För att lösa avloppsfrågan med ett nybyggnadsområde 
behöver bebyggelsen lokaliseras inom strandskyddat 
område mitt på fälten vid Hallbacken, vilket i hög grad 
förändrar områdets karaktär och inte rekommenderas. 
Fortsatt samverkan med boende för att koppla Hall-
backens avlopp till det kommunala är att föredra. 

Kommunal service
I och med ny bebyggelse, inte bara i Vimmersjöområ-
det utan även i övriga Nödinge, kommer behovet av 
kommunal service att öka. Exempelvis kan området 
runt Vimmersjön behöva förses med en ny förskola 
och även befintliga grundskolor i Nödinge kan behöva 
utökas så att fler barn får plats.  

Detaljplanering
Den förtätning som rekommenderas i Vimmervi kan 
ske inom ramen för befintliga detaljplaner men änd-
raingar av befintliga detaljplaner kan komma att bli 
nödvändiga. Förtätning i västra Hallbacken kan däre-
mot kräva ny detaljplanering av området. Rekommen-
dationerna för friluftsliv och rekreation kan också ske 
inom ramen för befintliga detaljplaner.

Rekreationsområden
Då områden för rekreation och friluftsliv rustas upp 
och kompletteras i linje med rekommendationerna till-
kommer nya kostnader. Både upprustning, komplette-
ring och underhåll kostar. Kostnaderna för underhåll 
kommer finnas kvar så länge områdena finns kvar och 
ska kunna användas.
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Område för förtätning

Område för utveckling av 
friluftsliv & rekreation

GC-väg

Figur 36. Rekommendationskarta  




