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SAMMANFATTNING
I Nödinge ska det vara lätt att leva hållbart. Småstaden Nödinge ska
präglas av en tydlig gemensam identitet med ett rikt folkliv och en
närhet till både vardagslivets målpunkter och utbudet i Göteborg och
regionen. Nödinge ska utvecklas inom eller i direkt anslutning till den
befintliga bebyggelsen för att skapa en sammanhängande ort som kännetecknas av variation, trygghet och öppenhet för alla, oavsett sociala
förutsättningar eller var du befinner dig i livet.
Den fördjupade översiktsplanen ska bidra till en långsiktig hållbar
utveckling i kommunen och regionen. Den anger kommunens ställ
ningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i Nödinge. Arbetet har
tagit sin utgångspunkt i regionala mål och strategier och den starka tillväxt som Nödinge står inför. Syftet är att stärka ortens utveckling till en
attraktiv småstad utifrån de kvaliteter som redan finns. Stora utmaningar
är framförallt bostadsbristen, ökande socioekonomiska skillnader mellan
olika geografiska områden och klimatförändringarna. Planen sträcker sig
till år 2030. Då lever och verkar drygt 10 000 invånare i Nödinge. Det
betyder att småstaden ska växa med 4-5 % varje år. I planen finns också
tankar om framtiden på längre sikt. Fokus ligger på en stationsnära ut
veckling med en blandning av bostäder, verksamheter och service med
en väl fungerande infrastruktur. Det skapar förutsättningar för hållbara
resvanor.
Fler arbetande, boende och besökande är en förutsättning för att service
utbudet kan utvecklas. En ökad koncentration av människor gör att
värdefulla natur- och rekreationsområden kan bevaras. Bebyggelsen
kompletteras med varierade offentliga rum och en god gestaltning sätter
sin prägel på bebyggelsen och de offentliga rummen. Nödinges utformning
ska utgå från befintliga värden som naturmiljö, kulturmiljö och sociala
värden och präglas av variation, mångfald och flexibilitet.
Den fördjupade översiktsplanen innehåller riktlinjer för hur mark- och
vattenområden i Nödinge ska användas. Centrala Nödinge är ett prio
riterat utvecklingsområde. Där ska det växa fram en blandad och relativt
tät byggelse. Södra Nödinge byggs ut med bostäder, kollektivtrafik och
service samtidigt som gröna kilar mot Vättlefjäll bevaras. Grönområdena
kring Vimmersjön stärks som rekreationsområde. Jordbruksmarken och
de stora naturområdena runt orten bevaras i största möjliga mån. På längre
sikt kan Nödinge fortsätta att växa norrut och närma sig Nol och A lafors.
Konsekvenser av den fördjupade översiktsplanen har analyserats ur tre
hållbarhetsperspektiv: miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och
ekonomiska konsekvenser. Den samlade bedömningen är att planeringen
utgör goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling på lång
sikt. Genomförande av planeringen kräver fortsatt arbete inom flera
områden. Planeringen behöver också följas upp kontinuerligt.
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LÄSANVISNING
Den fördjupade översiktsplanen inleds med en beskrivning av hur
planeringsdokumentet tagits fram och hur det ska användas, dess
viktigaste utgångspunkter, dess syfte och mål samt dess avgränsning
och planeringshorisont. Det redovisas i kapitel ett till tre.
Utvecklingsstrategin som behandlas i kapitel fyra består av en övergripande
strategi för Nödinges utveckling som ska genomsyra planeringen och
vara vägledande vid tolkning av planförslaget. Till strategin hör sex
huvudprinciper samt en övergripande prioriteringsordning. Utvecklings
strategin sammanfattas i en illustration.
Riktlinjer för användning av mark- och vattenområden som är styrande
för kommande planering behandlas i kapitel fem. Kapitlet inleds med
generella riktlinjer och därefter följer områdesvisa riktlinjer. De områdes
visa riktlinjerna utgår från karta 1 – Användning av mark- och vatten
områden. Sist i kapitlet beskrivs de avvägningar mellan allmänna
intressen som gjorts inför ställningstagandena för användning av mark
och vattenområdena.
Förutsättningarna för planeringen och tidigare ställningstaganden
behandlas i kapitel sex. Förutsättningar som har en geografisk avgränsning redovisas också i kartorna 2-5 – Hänsyn och förutsättningar.
Konsekvenser av planeringen behandlas i kapitel sju. Miljökonsekvenser,
sociala konsekvenser samt ekonomiska konsekvenser finns sammanfattade
i kapitlet.
Behov av fortsatt arbete och dess inriktning har identifierats i kapitel
åtta.
I kapitel nio redovisas Länsstyrelsens yttrande över utställningen av
planen i sin helhet. För en sammanfattning av samtliga yttranden från
samrådet och utställningen hänvisas till samrådsredogörelsen respektive
särskilt utlåtande.
Allra sist i den fördjupade översiktsplanen finns hänvisningar till
underlagsmaterial samt dokumentets kartor samlade.
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1. VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN
I detta kapitel beskrivs vad en fördjupning av översiktsplanen
(FÖP) innebär och hur processen för att ta fram en sådan ser ut.

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP)
Enligt plan- och bygglagen som styr kommunernas översiktsplanering
ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela
kommunens yta. En översiktsplan anger kommunens ställningstagande
för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ska redovisa hur riksintressen
och andra allmänna intressen tillgodoses. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande men är vägledande för kommande planering och beslut som
gäller mark- och vattenanvändning, till e xempelvid detaljplanering,
bygglov och förhandsbesked. Översiktsplanen utgör också ett underlag
för dialog med statliga myndigheter, medborgare och andra berörda.
För områden i kommunen som behöver en mer detaljerad redovisning
av ställningstaganden, till exempel en tätort,kan en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) göras. En FÖP behandlar samma typ av frågor som
en översiktsplan och tas fram på samma sätt.

FÖP Nödinge i förhållande till den kommun
övergripande översiktsplanen
Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge (FÖP Nödinge) är
en del av Ale kommuns översiktsplan, Ale ÖP07. Efter antagande ersätter
FÖP Nödinge den kommunövergripande översiktsplanen inom plan
området som framgår av karta 1 – Användning av mark- och vattenområden.
Utanför planområdet samt för frågor som inte hanteras inom ramen för
FÖP Nödinge gäller fortsättningsvis Ale ÖP 07 tills den ersätts med en
ny översiktsplan.

Från översiktsplanering till bygglov
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Processen för att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen.

Planprocessen
Processen att upprätta en översiktsplan styrs av plan- och bygglagen.
När ett förslag till ny översiktsplan har upprättats hålls samråd med
medborgare, myndigheter och andra berörda. Förslaget tillgängliggörs
genom att allt material finns utställt på offentliga platser som bibliotek,
i kommunhus och på kommunens hemsida. Samråd om FÖP Nödinge
hölls mellan den 1 oktober och 30 november 2015. Utställning av ett
reviderat förslag skedde mellan 15 maj och 31 juli 2017. Synpunktersom
inkommit under samråd och utställning redovisas i en samrådsredogörelse respektive ett särskilt utlåtande som ingår som bilagor till denna
planhandling. Planförslaget antas av kommunfullmäktige.
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2. BAKGRUND OCH
UTGÅNGSPUNKTER
I detta kapitel redogörs för politiska utgångspunkter och
befolkningsmål som den fördjupade översiktsplanen utgår ifrån.

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 att arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nödinge ska påbörjas. I beslutsunderlaget
har utgångspunkterna för arbetet med fördjupningen fastställts. Där
framgår att arbetet ska belysa hur Nödinge kan utvecklas till en attraktiv
småstad där bostäder, kommersiell- och offentlig service kan ges möjligheter att utvecklas. Arbetet ska vara en fortsättning och konkretisering
av den strukturstudie som togs fram under år 2009. Den fördjupade
översiktsplanen ska föreslå en långsiktig, sammanhållen lösning av
framtida gator, torg och grönytor samt möjlighet till ny bebyggelse.
Långsiktiga trafik- och parkeringslösningar för de centrala delarna av
Nödinge ska föreslås. Möjligheterna att enklare nå älvstranden ska
utredas.

Utgångspunkter för planeringen
Planeringen utgår från plan- och bygglagen som syftar till att främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden
och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer. Enligt plan- och bygglagen
ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som
de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför
en god hushållning med resurser.
Hur våra samhällen utformas är viktigt för att kunna nå social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet. De tre hållbarhetsdimensionerna fångas upp
i de allmänna intressen som översiktsplanering ska ta hänsyn till och
främja. I den fysiska planeringen handlar social hållbarhet om att skapa
goda livsmiljöer med tillgång till service, arbetsplatser, utbildning,
kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur, fritidsaktiviteter och mötesplatser. Livsmiljöerna ska främja vardagslivet för medborgarna och ge
goda förutsättningar för social sammanhållning, integration, trygghet,
rekreation och fysisk aktivitet. En långsiktigt god hushållning med
mark, vatten, och naturresurser är centralt för en hållbar utveckling
kopplat till fysisk planering. Att ta hänsyn till miljö- och klimataspekter
innebär bland annat att utveckla strukturer som gynnar resurssnåla
transporter, minimerar utsläpp av föroreningar och växthusgaser samt
minskar energianvändningen. Det handlar också om att anpassa lokaliseringen av bebyggelse till klimatförändringar som kan medföra översvämningar, ökad nederbörd, högre temperaturer och ökad risk för ras
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Tre stora utmaningar
Sverige och Västra Götaland står
inför en stor befolkningsökning och
det finns en stor efterfrågan på
bostäder. Enligt en rapport från
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
förväntas befolkningen i länet växa
till 1,9 miljoner invånare 2030.
Samtidigt finns det ett underskott på
bostäder i 44 av länets kommuner.
Klimatförändringar till följd av växthuseffekten är ett av de största
globala miljöproblem som samhället
står inför. Klimatförändringen kan
innebära ökad nederbörd och ett
varmare klimat och för Ale kommun
en ökad risk för översvämningar och
skred.
I Ale kommun finns det stora socio
ekonomiska skillnader mellan olika
geografiska områden. Nödinge är
den ort som har den socioekonomiskt starkaste gruppen såväl som
den grupp med mest socioekonomiska utmaningar enligt kommunens
rapport Att leva i Ale – Social kartläggning 2016.

Läs mer om hållbar utveckling i
översiktsplaneringen i Boverkets
kunskapsbank www.boverket.se
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och skred. Hälsosamma livsmiljöer behöver finnas där risken för negativ
påverkan från olika typer av störningar och föroreningar är liten. Hållbar ekonomi handlar i grunden om att hushålla med begränsade resurser. I den fysiska planeringen är det viktigt att skapa förutsättningar för
etablering och utveckling av näringslivet. Det kan handla om att avsätta
mark och planera för behövlig infrastruktur och teknisk försörjning. Bra
bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har
betydelse för såväl tillväxten som välfärden.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), där Ale kommun ingår,
har som mål att Göteborgsregionen ska utvecklas till en stark och tydlig
tillväxtregion i Europa som är attraktiv att leva och verka i samt besöka.
GR har tagit fram en strukturbild som utgör en överenskommelse kring
en hållbar utveckling av regionen. Strukturbilden fastslår huvudstråk för
regionens utveckling som utgör ryggraden i Göteborgsregionen. De ska
stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga.
I huvudstråken ska vi tänka på att bostadsbyggande i stationsnära lägen
stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt i regionen och att
bostadsbyggande inom en kilometer från stationslägen ger förutsättningar
för att gå eller cykla till stationen. Etablering av handel, verksamheter
och service i stationsnära lägen har ett större upptagningsområde än den
egna orten vilket ökar tillgängligheten för alla. Ale kommun och
Nödinge har ett unikt läge längs ett av huvudstråken. Utbyggnaden av
järnvägen med 5 pendeltågstationer ger goda förutsättningar för ett hållbart resande med kollektiva färdmedel.
Ale kommun har i sin Vision 2025 – lätt att leva definierat kommunens
långsiktiga viljeriktning att Ale ska bli en av landets bästa kommuner att
leva och verka i och där människor och företag trivs och utvecklas tillsammans. I visionen ingår en strävan efter en ökning av byggnation och
komplettering av befintliga boendeformer med mål om en jämnare
demografisk profil. Det ska finnas attraktiva boenden för människor i
alla åldrar med närhet till kollektivtrafik och befintliga huvudstråk. En
god befolkningstillväxt leder också till en hållbar utveckling av skolor,
kollektivtrafik, handel, föreningsliv och annan service. Utvecklingen ska
ske på ett hållbart sätt med en god hushållning av naturresurserna och
skydd av miljön. Invånarna ska erbjudas en aktiv fritid med ett bra
utbud av mötesplatser, kultur- och fritidsaktiviteter.
Ale kommun har i sitt bostadsförsörjningsprogram för 2017-2021 som
antogs i kommunfullmäktige 2017-01-30 satt som mål att kommunen
ska ha en årlig befolkningstillväxt på 3 %. I programmet fastslås att det
är prioriterat att växa i centrumnära lägen och att en viktig förutsättning
är att Nödinge och Älvängen växer till närmare 10 000 invånare per ort.
I genomsnitt ska enligt programmet 450 bostäder färdigställas per år och
huvuddelen, drygt 260 bostäder/år, ska byggas i Nödinge respektive
Älvängens tätorter. Detaljplanering pågår redan för ett betydande antal
bostäder i Nödinge vilket ger möjlighet till en stark befolkningstillväxt
redan de närmsta åren.

10

Kapitel: 2. BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER

tillbaka

innehållsförteckning

3. SYFTE, MÅL OCH
AVGRÄNSNING
I detta kapitel beskrivs den fördjupade översiktsplanens syfte och
mål, för vilket område och vilken planeringshorisont den gäller
samt den planerade befolkningstillväxten.

Syfte
Planen ersätter kommunens översiktsplan inom det utpekade geografiska
området och är vägledande för kommande detaljplanering, bygglov och
övriga beslut.
Med avstamp i Nödinges befintliga kvaliteter är syftet att stärka ortens
utveckling till en attraktiv småstad.

Målbild
I småstaden Nödinge är det nära till vardagslivets målpunkter som
består av ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och offentlig och
kommersiell service. Det tillsammans med kultur och storslagen natur
inom gångavstånd, och med regionens möjligheter inom räckhåll präglar
Nödinges identitet.
God gestaltning och arkitektur förstärker Nödinges identitet och karaktären av småstad. Att gå och cykla är det självklara valet för att ta sig
fram inom orten. Goda offentliga miljöer, en genomtänkt stadsbyggnad,
rikt föreningsliv och etablerade sociala nätverk förstärker känslan av
trygghet. Dessutom förstärks Nödinge som en kreativ mötesplats.
Att bygga ut och skapa en blandstad nära stationen bidrar till ett rikare
folkliv och ökad trygghet. Fler kan bo och verka nära den regionala
kollektivtrafiken. Nya områden binds samman med den befintliga
bebyggelsen. När fler flyttar in och arbetar i småstaden kan både kommersiell och offentlig service fortsätta att utvecklas. Det är betydelsefullt
såväl för Nödinge som för hela kommunens invånare och besökare.
Genom att skapa förutsättningar för en stark tillväxt av befolkningen
i Nödinge tar Ale kommun ansvar för bostadsförsörjningen i regionen.
En stabil struktur som tål förändringar och där det alltid är nära till
kollektivtrafik skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Både lokalt, regionalt och globalt.
Att förstärka de kvaliteter som redan finns och dra nytta av läget nära
stationen är utgångspunkten för Nödinges utveckling mot en attraktiv
småstad.
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Illustration av målbilden för småstaden Nödinge 2030
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Avgränsning och lokalisering
Fördjupningen omfattar hela orten Nödinge och dess omedelbara närområde. Planområdets geografiska avgränsning samt lokalisering i regionen
framgår av bilden nedan. Planområdet innefattar mindre områden som
statistiskt inte räknas till Nödinge. Dessa områden har mycket få
boende.

Planområdets geografiska lokalisering i kommunen samt inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR). Trollhättan ingår inte i GR men gränsar till Ale kommun.
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Planeringshorisont och befolkningstillväxt
Planeringshorisonten, det tidsperspektiv som avses för planeringen med
FÖP Nödinge, är satt till år 2030. Planförslaget redovisar även en utblick
mot en tänkbar utveckling på längre sikt till år 2050.
Utgångspunkten för planeringen är att befolkningen i Nödinge förväntas
vara drygt 10 000 invånare omkring år 2030 med en årlig befolkningstillväxt på 4-5 %. Tillväxttakten är anpassad efter att Nödinge, som en
av kommunens prioriterade huvudorter, bör ha en högre befolknings
ökning än kommunen som helhet. Tillväxttakten motsvarar ett utbyggnadsbehov på ca 2000-2200 bostäder till år 2030.
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4. UTVECKLINGSSTRATEGI
I detta kapitel redovisas en översiktlig utvecklingsstrategi,
huvudprinciper som ska genomsyra Nödinges utveckling och
prioriteringsordning.

Strategi
Utvecklingsstrategin med tillhörande illustration redovisar översiktligt
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Nödinge. Utvecklingsstrategin ska vara vägledande vid tolkning av den fördjupade översiktsplanen.

Illustration av utvecklingsstrategin
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Knutpunkt
Knutpunkt för kollektivtrafiken samt för byten mellan olika färdmedel.
I anslutning till knutpunkten ska tillgänglighet, goda vistelsemiljöer och
service säkerställas.

Centrala Nödinge
Centrala Nödinge ska utvecklas till en koncentration och mångfald av
människor, service, kultur, arbetsplatser och bostäder. Här ska huvud
delen av Nödinges tillväxt ske med stor betydelse för ortens, kommunens
och regionens framtida utveckling.

Bebyggelseutveckling
Områden inom vilka bebyggelseutveckling ska ske. Tillkommande
bebyggelse ska planeras så att småstaden blir sammanhängande och
koncentreras till kollektivtrafiknära lägen och strategiska stråk.

Utblick mot 2050
Områden som på längre sikt kan bli aktuella för utveckling så att
Nödinge, Nol och Alafors växer samman. De bedöms inte lämpliga för
bebyggelseutveckling inom planeringshorisonten till år 2030.

Natur- och rekreationsområden
Områden av betydelse för rekreation och friluftsliv liksom för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Tillgängligheten till områdena ska
utvecklas och dess värden ska bevaras och utvecklas.

Gröna stråk
Gröna stråk som knyter ihop värdefulla natur- och rekreationsområden
samt kopplar samman dessa med orten. De ska bevaras och utvecklas.

Järnväg och väg
Förbindelser av kommunal, regional och nationell vikt med god framkomlighet.

Gång- och cykel
Attraktiva stråk som bidrar till en sammanhängande bebyggelsestruktur
och god framkomlighet.

Vattendrag/sjö
Vattendrag och Vimmersjön med sina natur- och upplevelsevärden värnas och utvecklas.
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Huvudprinciper
Sex huvudprinciper har formulerats som är väsentliga för Nödinges
utveckling. De ska vara vägledande vid tolkning av den fördjupade översiktsplanen. Huvudprinciperna som ska genomsyra Nödinges utveckling
är Stationsnära utbyggnad; Sammanhängande bebyggelsestruktur och stråk;
Tillgänglig grön- och blåstruktur av god kvalitet; Attraktiva mötesplatser;
God gestaltning och Samnyttjande.

Stationsnära utbyggnad

Sammanhängande bebyggelsestruktur
och stråk

Tillgänglig grön- och blåstruktur av god kvalitet

Attraktiva mötesplatser

God gestaltning
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Stationsnära utbyggnad
Nödinge ska utvecklas stationsnära för att dra nytta av pendeltåg
stationen och ortens strategiska läge i regionen. Koncentrationen av
service, flöden och folkliv är som störst närmast stationen vilket bidrar
till närhet, såväl faktisk som upplevd. Nödinge ska präglas av en blandning av olika funktioner där det mesta finns att nå inom gångavstånd.
Tryggheten i orten och möjligheten till möten ökar när fler människor
vistas på de offentliga platserna under fler av dygnets timmar. Utbyggnad nära stationen ger förutsättningar för både boende, verksamma och
besökare att välja kollektivtrafik som färdmedel.

Stationsnära utbyggnad

Stationsnärhetseffekt

Fler arbetsplatser, ett rikt kulturliv och ett gott serviceutbud i Nödinge
är en tillgång för hela Ale kommuns invånare. Befolkningstillväxten och
de ökande arbetsplatserna gör att befintlig handel kan vara kvar, växa
och locka fler att etablera sig. När befolkningen ökar finns det underlag
för offentlig service. Vård, omsorg, utbildning, kultur och fritid kan
byggas ut i takt med att Nödinge växer. Med en variation av olika
bostadstyper och upplåtelseformer kan Nödinge erbjuda boende för
livets olika skeden. Ny bebyggelse ska i första hand placeras vid redan
utbyggd infrastruktur och service. Utbyggnadsområden lokaliseras i nära
anslutning till befintlig bebyggelsestruktur och så nära pendeltågstationen
som möjligt. Större oexploaterade områden lämnas huvudsakligen fria
från bebyggelse och istället ska kompletteringar göras inom den befintliga
strukturen. Natur-, rekreations-, kultur-, skogs- och jordbruksvärden ska
på så sätt värnas och viktiga resurser för framtiden bevaras. Det ska vara
visuellt tydligt var Nödinges bebyggelse börjar och slutar.
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Forskning visar att utformningen av
den byggda miljön har stor betydelse
för hållbara resvanor. Begreppet
stationsnärhetseffekt syftar på ett
avstånd inom ungefär 600 meter från
pendeltågstationer där en markant
högre andel kollektivtrafikresor
kopplat till cykel och gång utförs. Om
stationsområdet exempelvis länkas
bättre till omgivande bebyggelse
minskar de upplevda och faktiska
avstånden så att stationsnärhets
effekten sträcks ut. Avstånd kan
mätas på olika sätt till exempel i tid,
upplevelse och integration.
Läs mer i exempelvis Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet –
baggrund og effekter, Hartoft-Nielsen
(2002) och Klimatsmarta och attraktiva transportnoder, Ranhagen, Troglio
och Ekelund (2015)

innehållsförteckning
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Sammanhängande bebyggelsestruktur och stråk

Sammanhängande bebyggelsestruktur och stråk

Tillkommande bebyggelse ska bidra till en sammanhängande bebygg
elsestruktur som stärker upplevelsen av Nödinge som en sammanhållen
ort. I Nödinge ska det finnas täta samband mellan boende, arbete, kultur
och rekreation. De nya strukturerna i Nödinge ska tåla förändringar, de
ska vara robusta. Det skapar utrymme för en flexibel stadsutveckling
som är viktig när människors livsstil eller klimatförutsättningar förändras.
Möjlighet till förändringar inom den befintliga strukturen bidrar till ett
långsiktigt hållbart samhälle som är tillgängligt för fler. Lokaler ska
kunna passa många olika typer av verksamheter. Strukturen av stråk och
gator ska fungera över mycket lång tid och tåla förändringar i de byggnader som kantar dem. Det ska finnas meningsfulla offentliga rum på
strategiska platser, oavsett hur rummen möbleras just för tillfället.
En sammanhängande bebyggelsestruktur utvecklas i samspel med gator
och stråk som länkar samman de olika delarna av orten. Gatustrukturen
ska bidra till att det är enkelt att hitta och erbjuda alternativa vägar.
Några strategiska stråk ges extra vikt och kantas av målpunkter med
många besökare som torg, skolor, kultur, handel och arbetsplatser.
Stråken ska stärka upplevelsen av Nödinge som en trygg och attraktiv
plats där människor rör sig ute på gatorna.
Att gå och cykla ska vara självklara val av färdsätt i Nödinge. Gång och
cykel ska prioriteras som färdmedel genom säkra och attraktiva miljöer,
närhet mellan målpunkter och god infrastruktur. Närhet innebär att de
faktiska avstånden är korta och att upplevelsen av närhet förstärks. Det
ska vara enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram och särskild vikt ska
läggas på resor till fots och med cykel ur barnens perspektiv. Kombinationsresor och byten mellan olika färdsätt ska vara enkelt, som att ställa
cykeln eller bilen vid pendeltågstationen eller att gå till närmaste busshållplats. En sammanhängande bebyggelsestruktur skapar möjligheter
för god kollektivtrafikförsörjning.
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Tillgänglig grön- och blåstruktur av god kvalitet
Nödinges värdefulla och uppskattade natur har positiva effekter på vår
hälsa och vårt välbefinnande. Det ska vara enkelt för både invånare och
besökare att få tillgång till naturen, samtidigt som vi värnar om dess
värden och den biologiska mångfalden främjas. Nödinges blå och gröna
strukturer som vattendrag, sjöar, skog och jordbruksmark ger människor,
växter och djur möjlighet att röra sig genom Nödinge i naturliga eller
naturlika miljöer.
Värdefulla naturområden som ligger nära tätorten ska bevaras och
utvecklas. Parker och bostadsnära gröna miljöer ska komplettera naturområdena och fungera som identitetsskapande målpunkter och mötesplatser. Innehållet och karaktären på grönområdena ska vara varierade
för att på så sätt vara attraktiva och erbjuda något för alla.
Vimmersjön, Göta älv och bäckarna genom Nödinge ska tas tillvara och
tillgängliggöras. Deras upplevelsemässiga kvaliteter och värdefulla naturmiljöer berikar orten och bäckarna utgör livsmiljö för många arter och är
därför viktiga för biologisk mångfald.
Grön- och blåstrukturerna ska styra utformningen av bebyggelsen för att
förebygga skador från skred, skyfall, översvämningar och effekter av
k limatförändringar. De produkter, tjänster och värden som naturen ger,
så kallade ekosystemtjänster är nyckeltillgångar i samhällsutvecklingen.
Dagvatten ska integreras i bebyggelsen genom öppna dagvattensystem.
På så sätt finns det möjlighet att samla upp vatten och hantera över
svämningar på ett naturligt sätt. De öppna lösningarna renar vattnet
och ledningssystemet avlastas.

Tillgänglig grön- och blåstruktur av god kvalitet

Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
Med grön infrastruktur menas ett
ekologiskt funktionellt nätverk av
livsmiljöer, strukturer, naturområden
samt anlagda element som utformas,
brukas och förvaltas på ett sätt så att
biologisk mångfald bevaras och för
samhället viktiga ekosystemtjänster
främjas i hela landskapet.
Ekosystemtjänster är de produkter
och tjänster från naturens ekosystem
som gynnar människan. Det vill säga
som bidrar till vårt välbefinnande
och våra livsvillkor. Exempel på ekosystemtjänster är produktion av rå
varor som mat och trä liksom tjänster
som att rena vatten, reglera klimat
och pollinera växter. Vi människor får
nyttan antingen direkt, som när
växter producerar syre. Eller genom
en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel.
Läs mer på naturvårdsverkets
hemsida: www.naturvardsverket.se.
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Attraktiva mötesplatser
Mötesplatser som är attraktiva, trygga och tillgängliga för alla ökar förutsättningarna för ett rikt folkliv. Att se andra människor och att vara
sedd bidrar till ökad trygghet i hela orten. Mötesplatser ska utformas
så att de bidrar till att alla känner sig delaktiga i samhället och så att
människor med olika bakgrunder och tillhörigheter blir synliga för
varandra, möts och ges möjlighet att utbyta åsikter.

Attraktiva mötesplatser

Ett varierat utbud av attraktiva mötesplatser och målpunkter ska finnas
för att tillgodose olika behov för social gemenskap. De ska vara lätta att
nå både för spontana och planerade besök och finnas både inomhus och
utomhus. Det ska inte finnas fysiska eller upplevelsemässiga hinder för
att tillgängliggöra sig platser. Utbudet av mötesplatser ska vända sig till
alla samtidigt som vissa mötesplatser kan riktas till särskilda målgrupper.
Mötesplatser bör utformas så att invånare och besökare själva kan
påverka innehåll och användning över tid.
Mötesplatserna lokaliseras vid stråk och målpunkter för att öka tillgängligheten och folklivet. För att öka platsernas attraktivitet och ge dem
identitet ska särskild omsorg läggas vid god gestaltning, grönska och
trygghet. Prioriterade mötesplatser är de som riktar sig till hela Ales och
Nödinges invånare, som torg och parker. Även gatumiljöer där gående
och cyklister vistas utgör en betydande del av Nödinges offentliga rum
där människor möts.
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God gestaltning
Gestaltningen ska bidra till att känna stolthet och stärka Nödinges
identitet i sin helhet och framhäva varje områdes karaktär. Nödinges
fortsatta utveckling ska präglas av höga ambitioner för gestaltning och
arkitektonisk kvalitet. Variation, mångfald och flexibilitet är ledord för
utformningen av såväl bebyggelse som offentliga rum. God gestaltning
ska bidra till ökade stadsbyggnadskvaliteter i Nödinge.
God gestaltning bidrar till inkluderande vackra livsmiljöer som kännetecknas av demokratiska värden. Utformningen av den byggda miljön
ska bidra till att ekonomiska, sociala och geografiska klyftor minskar.
God gestaltning handlar om att ta hänsyn till det som redan finns på
platsen när man gör kompletteringar och tillägg. Kulturmiljö, strukturen
på bebyggelsen och enskilda byggnader eller miljöer fungerar som ut
gångspunkter för ny bebyggelse.
Hållbara lösningar ska prioriteras och goda exempel ska lyftas fram för
att inspirera andra. God gestaltning utgörs av både form och funktion.
En genomtänkt utformning ger kvaliteter som till exempelvis en tyst uteplats eller ett torg där människor tycker om att vistas. Kommunen ska gå
i täten för att uppnå god gestaltning, för bland annat torg, kommunhus
och offentliga verksamheter.

God gestaltning

Läs mer i Gestaltad livsmiljö – en ny
politik för arkitektur, form och design,
SOU 2015:88.
Stadsbyggnadskvaliteter handlar om
sociala kvaliteter, formmässiga kvaliteter (arkitektoniska och rumsliga)
innehållsmässiga kvaliteter och
egenskaper hos tekniska system i den
byggda miljön. Läs mer i kunskapsunderlag för stadsbyggnadskvaliteter
i Nödinge.

Särskilt stor vikt ska läggas på gestaltningen av de offentliga rummen,
platser och stråk som är tillgängliga för alla. Deras utformning ska bidra
till igenkänning och att binda samman orten. Grönska och vatten ska
integreras i gatumiljöer och torg. Framförallt ska byggnadernas bottenvåningar utformas omsorgsfullt, för att skapa kontakt mellan livet på
gatan och aktiviteter inne i byggnader. Även gestaltning av parkeringar
ska få extra uppmärksamhet eftersom det är miljöer som ofta upplevs
som otrygga och mindre attraktiva.

Kapitel: 4. UTVECKLINGSSTRATEGI

tillbaka

innehållsförteckning

23

Samnyttjande
Genom att nyttja lokaler, utemiljöer och parkeringsplatser tillsammans
är det möjligt att använda resurser på ett effektivt sätt. Det kan bidra till
att folklivet och det sociala ansvaret ökar. Med modern teknik blir det
enklare att nyttja många resurser tillsammans.

Samnyttjande

En plats kan vara till för olika aktiviteter med olika målgrupper olika
tider på dygnet eller under olika säsonger. Offentliga lokaler som
exempelvis Ale Kulturrum och skolor ska kunna användas för annat än
kommunal verksamhet. Att föreningar och andra sammanslutningar kan
använda skollokaler under kvällar och helger ökar tryggheten eftersom
det finns folk i byggnader och miljöer stora delar av dygnet. Eftersom
fler får tillgång till lokaler ökar också förutsättningarna för ett större
kulturutbud.
Lekplatser utformas så att alla har tillgång till dem där det är möjligt.
Ett kvarter kan ha en lekplats med aktiviteter för mycket unga, medan
grannkvarteret kanske har ett utegym för de som är lite äldre. Utemiljöerna på skolor och förskolor ska vara tillgängliga för allmänheten utanför
skoltid, det är lika självklart som att elever kan använda småstadens
naturområden, parkmiljöer och allmänna idrottsområden under dagtid.
Över tid ska parker vara flexibla med möjlighet till förändring, kanske
ersätts stadsodling med boulebana som blir en damm vid höga vattenstånd när behoven förändras. Genom att samsas om parkeringsplatser
kan man utnyttja marken på ett effektivare sätt och skapa trevligare
miljöer. Då parkeringsplatser ordnas samlat kan samordning ske med
andra hållbara resalternativ som exempelvis bilpooler.
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Prioriteringsordning
Utvecklingsstrategin innebär att stationsnära utbyggnad och sammanhängande bebyggelse ska prioriteras. Den stationsnära utbyggnaden och
centrala Nödinge prioriteras högst. Det stationsnära området ska vara en
väl fungerande knutpunkt med bostäder, service och arbetsplatser innan
övrig utbyggnad av orten prioriteras.
Utveckling av kompletteringsområde och utbyggnadsområde ska prio
riteras efter att byggnation av centrala Nödinge åtminstone delvis har
genomförts. Planering och utbyggnad av utbyggnadsområdet bör ske
etappvis och utgå från befintlig bebyggelse. Utbyggnadstakten bör
anpassas efter den efterfrågan som kan förväntas uppstå och kommunens
möjlighet att tillhandahålla behövlig samhällsservice och infrastruktur
då möjlig utbyggnad av områdena överstiger visionerna om befolkningstillväxt till år 2030. Områden bör planeras för att innehålla det antal
bostäder som föreslås även om utbyggnad av samtliga bostäder inte
genomförs inom planperioden. Områdenas norra delar med mest
kontakt med befintlig bebyggelse ska bebyggas först.
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5. ANVÄNDNING AV MARKOCH VATTENOMRÅDEN
I detta kapitel redovisas riktlinjer för hur mark- och vatten
områden ska användas, hur den fysiska miljön ska utformas
och avvägningar mellan allmänna intressen.

Detaljplanekrav
Enligt plan- och bygglagens (PBL
2010:900) 4 kap, 2 §, ska lämpligheten för bebyggelse och byggnadsverk prövas genom detaljplaneläggning om det råder stor efterfrågan
för bebyggande i området eller om
det handlar om ny sammanhållen
och omfattande bebyggelse. De
gäller även för bebyggelse som ska
förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
Bebyggelsen inom planområdet
utgörs av sammanhållen bebyggelse
med stor efterfrågan för bebyggelseutveckling. Mark och vattenområden
där det inte finns någon samman
hållen bebyggelse inom planområdet
utgörs av tätortens närområde.
Behovet att hushålla med mark,
samordna fysiska förhållanden och
prioritera mellan motståenden mark
användningsintressen ställer krav
på att förändringar ska ske i ett
sammanhang. Därmed ska lämpligheten för ny bebyggelse och
förändringar av bebyggelsen prövas
genom detaljplaneläggning inom
hela planområdet.
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Riktlinjer för hela planområdet
Riktlinjer som redovisas i detta avsnitt är övergripande riktlinjer för hela
planområdet. De behandlar sakfrågor där övriga styrdokument inom
kommunen eller annan lagstiftning inte är tillräcklig för att uppnå målformuleringen i planförslaget. Preciseringar och undantag av riktlinjerna
förekommer under de områdesvisa riktlinjerna. Riktlinjerna redovisas
uppdelat ämnesvis för att underlätta för läsaren. På grund av vissa riktlinjers generella karaktär är dock uppdelningen inte alltid självklar.
Läsaren måste därför vara uppmärksam på att riktlinjer av betydelse
för ett ämnesområde kan förekomma även under andra rubriker.

Allmänna riktlinjer
1. All tillkommande byggnation inom planområdet ska föregås
av detaljplanering. Komplementbyggnader innefattas inte av
detta krav.
2. Huvudmannaskap för allmän plats ska vid detaljplanering vara
kommunalt om det inte finns särskilda skäl däremot.
3. Samnyttjande av lokaler, utemiljöer och parkeringsplatser ska
eftersträvas.

Bebyggelsens struktur och funktion
4. Bebyggelsen ska vara blandad och tät med god tillgänglighet
och medge förändrad användning över tid. Bebyggelse med
olika funktion, hustyper, arkitektur, skala och upplåtelseformer ska skapa en varierad och levande vistelsemiljö. Ny och
förändrad bebyggelse ska planeras med ett tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan och det som upplevs från
ögonhöjd.
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5. Viktiga stråk och tongivande platser kan markeras genom
högre eller till omgivningen kontrasterande bebyggelse. Högre
byggnader prövas bland annat med hänsyn till hur landskapsbilden påverkas. Byggnader högre än 45 meter ska samrådas
med försvarsmakten.
6. Besöksintensiva offentliga och kommersiella verksamheter ska
i första hand koncentreras till centrala Nödinge och i andra
hand till viktiga stråk med god tillgänglighet för gående,
cyklister och kollektivtrafik.
7. Ytor ska avsättas för fördröjning och rening av dagvatten.
Multifunktionella och öppna lösningar som integreras med
bebyggelsen ska eftersträvas. Hänsyn ska tas till områden med
risk för vattensamlingar och större dagvattenstråk. Se karta 4
– Hänsyn- och förutsättningar: risk och säkerhet. Bebyggelse ska
utformas så att tillgängligheten och den kommunaltekniska
försörjningen kan upprätthållas. Lägsta höjd för färdigt golv
bör vara +2,9 meter i höjdsystem RH2000.
8. Bebyggelse bör utformas så att anläggningar för förnyelsebar
energi som exempelvis solceller och solfångare ska kunna
installeras.
9. Lägre bullernivåer vid bostäder än vad som anges i § 3
i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
ska eftersträvas. Särskild vikt ska läggas vid att uppnå goda
ljudmiljöer vid skolor, parker och torg. Se kapitlet om förut
sättningar på sid 56.

Gestaltning
10. Gestaltningen av bebyggelse och offentliga rum ska bidra till
trygga, tillgängliga och attraktiva vistelsemiljöer med plats för
kulturella aktiviteter. Konst, belysning och möblering av det
offentliga rummet liksom inslag av grönska och vatten ska bidra
till detta. Särskild hänsyn ska tas till barns förutsättningar.
11. Bebyggelse i anknytning till offentliga rum och viktiga stråk
ska utformas med öppna och inbjudande bottenvåningar som
bidrar till aktivitet och vistelse.
12. Utblickar och kopplingar mot Göta Älv ska tillvaratas och
utvecklas.
13. All arkitektur ska bidra till att stärka ortens attraktivitet.
Nödinges identitet och kulturmiljö ska vara en utgångspunkt.
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Trafik, parkering och kommunikation
14. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras som transportmedel.
15. Parkering ska utformas så att mark och resurser används så
effektivt som möjligt. En minskad andel markparkering för
bil eftersträvas. Gemensamma anläggningar i strategiska lägen
vid huvudgator ska eftersträvas för att minska bilkörning
inom Nödinge. Cykelparkering ska prioriteras och laddning
av elfordon ska möjliggöras. Utformningen av parkerings
anläggningar ska bidra till attraktiva och trygga miljöer.
16. Behov av anläggningar för elektronisk kommunikation ska
beaktas och förberedelser för att underlätta utbyggnad genomföras.

Sociotopvärden
Med sociotopvärde menas en plats
med betydelse för människors upp
levelser och aktiviteter. Sociotop
värden är ett sätt att beskriva en
plats sociala värden och vilka kvaliteter
den har för människan. Läs mer i
kapitlet om förutsättningar på sid 69.

28

Rekreation och allmänna platser
17. God tillgänglighet till och kvalitet i grönområden ska säkerställas.
Bostäder bör inom 50 meter gångavstånd från entré ha tillgång
till ett grönområde med en total yta på minst 400 m2. Inom
300 meter gångavstånd från entré bör ett för allmänheten
tillgängligt grönområde med en total yta på minst 2500 m2
finnas. Grönområdena ska ha kvaliteter som uppmuntrar till
vistelse och bör ha minst påtagligt sociotopvärde.
18. Goda miljöer för lek och utevistelse ska säkerställas i anslutning till skolor och förskolor.
19. Sociotopvärden ska i första hand bevaras och i andra hand
kompenseras inom närområdet. Se karta 2 – Hänsyn och
förutsättningar: riksintressen, naturmiljö och rekreation.
20. All skog inom planområdet ska betraktas som tätortsnära
skog. Skogen ska brukas så att värden för rekreation, naturupplevelser och biologisk mångfald värnas. Kommunal skog
brukas enligt kommunens skogsbruksplan.
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Hänsyn
21. Värdefulla kulturmiljöer (kulturlandskap, fornlämningar
och bebyggelse) ska värnas. Vid planläggning ska de kultur
historiska värdena preciseras och skyddas. Se karta 5 Hänsyn- och förutsättningar: kulturmiljö och areella näringar.
22. Värdefulla naturmiljöer ska värnas. Se karta 2 - Hänsyn och
förutsättningar: Riksintressen, naturmiljö och rekreation.
23. Bebyggelsestrukturen ska utformas så att gröna stråk och
ekologiska korridorer, så kallad grön infrastruktur, värnas.
Framkomlighet för allmänheten genom bebyggelsen till
natur- och rekreationsområden ska säkerställas. Möjligheten
att ta till vara ekosystemtjänster ska beaktas.
24. Tysta områden ska värnas. Verksamheter som riskerar att
orsaka bullerstörningar för tysta områden bör inte medges.
Se karta 3 – Hänsyn- och förutsättningar: miljö och hälsa.
25. Intill Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken, markerat som
område inom vilket markstabiliteten kan påverkas av erosion,
på karta 4 – Hänsyn- och förutsättningar: risk och säkerhet, ska
markstabiliteten alltid utredas inför åtgärder som kan komma
att påverka markstabiliteten. Åtgärder som kan innebära
skada på naturvärden i bäckmiljöerna ska inte medges.
Åtgärder som syftar till att främja allmänna intressen som
exempelvis samhällsnyttig infrastruktur kan medges så länge
åtgärden inte riskerar att innebära betydande påverkan på
naturvärdena.
26. Ingen ytterligare bebyggelse ska medges som strider mot
strandskyddslagstiftningens syften inom strandskyddat
område eller inom område där strandskyddet kan återinträda
vid förändrad planering. Se karta 2 – Hänsyn- och förutsättningar: riksintressen, naturmiljö och rekreation.

Skydd
27. För bostäder och skolverksamhet inom 200 meter från järnväg
och 100 meter från väg, med lokala avvikelser beroende på
markförhållanden, ska utökad vibrationsutredning alltid
genomföras. Se markering för risk för vibrationspåverkan på
karta 3 – Hänsyn- och förutsättningar: miljö och hälsa.
28. Inom 120 meter från transportled för farligt gods kan fördjupad riskutredning vara nödvändig. Se kommunens riktlinjer
för riskhantering intill transportleder för farligt gods.
29. Vid planering och byggnation på platser där markföroreningar
kan misstänkas på grund av miljöfarlig verksamhet eller
utfyllnad med förorenade massor ska miljöteknisk mark
undersökning utföras. Markföroreningar ska avhjälpas.
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Karta 1 - Användning av mark- och vattenområden
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planering. Åtgärden ska inte innebära negativ påverkan på trafikföringen
på väg E45 som är riksintresse för kommunikation. Hur de stråk som
ansluter till utredningsområdet ska kopplas samman är beroende av hur
avfarten hanteras. Särskild hänsyn ska tas till naturvärden och stabilitets
förhållanden vid bäckmiljöerna.

19

Exempel på huvudgata som är utformad med
helt separerade banor för gång, cykel och biltrafik, även kollektivtrafik och hållplatser.

Bilder: Fördjupningsprojekt inom TRAST:
Gatutyper -en exempelsamling.
Boverket m.fl. 2006.
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Riktlinjer för kommande planering
•

•

Allmänna intressen som är särskilt
viktiga att beakta för transport
systemet:

Stråket längs Vitklövergatan ska utformas med stor omsorg för
de många olika användarna som gör anspråk på gaturummet.
Skolbarn som leker, gående, cykelpendlare och tillgänglighet till
verksamheter kan stå i konflikt med varandra. Framkomlighet
för leveranser till verksamheter, räddningstjänst och behov för
att klara tillgänglighetskrav ska säkerställas. Utformningen ska
prioritera trafiksäkerhet för barn samt oskyddade trafikanter.

• Riksintresse kommunikation
• Förutsättningar för hållbara

resvanor
• Gaturummet som vistelsemiljö
• Hälsa, störningar och risker
• Trafiksäkerhet

Cirkulationen i anslutning till trafikplats Nödinge Norra kan
behöva byggas ut för att undvika köbildning på väg E45 när
Nödinge växer. Förutsättningarna för utbyggnation av trafikplatsen ska säkerställas. Trafikflöden bör följas upp åter
kommande för att i god tid identifiera om cirkulationen når sin
kapacitet. En förändrad färdmedelsfördelning förväntas som
kan innebära att åtgärden inte är nödvändig.

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.
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Visionsillustration av centrala Nödinge

Prioriterat utvecklingsområde - Centrala Nödinge

Transportsystem
2017-02-24

Utbyggnad av Nödinge ska prioriteras inom de centrala delarna nära
pendeltågstationen. En tät bebyggelse med blandning av bostäder, kommersiell och offentlig service, arbetsplatser samt attraktiva och tillgängliga offentliga rum med inslag av grönska ska möjliggöras. Centrala
Nödinge ska fungera som ett centrum, både lokalt och för hela kommunen.
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Prioriterat utvecklingsområde

Bostäder och befolkningstillväxt
Bedömningarna avseende antal
bostäder i markanvändnings
områdena överskrider målen om
befolkningstillväxt inom planeringshorisonten. Bedömningarna illustrerar
utbyggnadspotential och eftersträvad
täthet.

Komplettering med bebyggelse ska huvudsakligen ske på oanvända ytor
och genom att trafik- och parkeringsplatser ordnas så att de blir mindre
ytkrävande. Utveckling och förtätning ska även ske av den befintliga
bebyggelsen. Området bedöms kunna rymma ca 2500-2800 bostäder
vilket innebär en komplettering med ca 1700-2000 nya bostäder samt
kommersiella och offentliga verksamheter motsvarande det ökande
underlaget i Nödinge och kommunen.
För att möjliggöra stationsnära bostäder behöver byggnaderna nära
trafiklederna utformas som ett skydd för bakomvarande bebyggelse.
Bebyggelse i sluten kvartersstruktur är en lämplig form för att tillskapa
boende- och vistelsemiljöer som inte är allt för bullerutsatta. Denna
skyddande bebyggelse, eller stadsfront, ska utformas så att den upplevs
inbjudande och speglar bebyggelsen bakom. Stadsfronten ska fungera
som en identitetsskapande entré då den är det som förbipasserande och
tillresande möts av.
Preciseringar i karta 1 - Användning av mark- och vattenområden:
1. Fokusområde verksamheter
Verksamheter och service ska särskilt koncentreras till området
närmast pendeltågstationen och Vitklövergatan. I området ska
blandning av bostäder och offentliga och kommersiella verksamheter
eftersträvas. Entréer ska finnas med täta intervall och placeras mot
gatan. Bottenvåningarna ska vara öppna och inbjudande för att bidra
till aktivitet och vistelse. Inom fokusområdet ska minst ett torg säker
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ställas i anknytning till pendeltågstationen. Torget ska ge förutsättningar för ett aktivt folkliv och offentliga och kommersiella aktiviteter.
Platsen ska utgöras av en attraktiv och väl gestaltad miljö med inslag
av grönska. Torget ska ligga skyddat från buller, risk och luftföro
reningar samtidigt som det ska finnas tydliga kopplingar till kringliggande bebyggelse och viktiga stråk.
2. Stadspark
I anslutning till Vitklövergatan, skolorna och kringliggande bebygg
else utvecklas delar av det befintliga aktivitetsområdet till en stadspark. Stadsparken ska vara minst en hektar stor, ge möjlighet till
olika aktiviteter för flera målgrupper och ramas in av bebyggelse för
att skapa trygghet. Preciseringen visar det ungefärliga område som
parken bör ligga inom.
Riktlinjer för kommande planering
•

•

•

•

•

•

•

•

Tydliga och trygga stråk för gående och cyklister och visuella
kopplingar ska säkerställas mellan fokusområde verksamheter och
dess omgivningar.
Särskild omsorg ska ges till gestaltningen av offentliga rum och
bebyggelse där många människor vistas.
Verksamheter som är störande eller ytkrävande ska inte medges.
Undantag för ytkrävande verksamheter som är besöksintensiva
kan prövas.
Bebyggelse ska möjliggöras i 3-6 våningar med variation i höjd.
Högre byggnader kan prövas i detaljplaneskedet, hänsyn ska tas
till hur landskapsbilden påverkas.
Användning som inte är känslig mot risk och störningar placeras
närmast transportled. Vid planering och byggnation i närheten
av transportled ska särskild hänsyn tas till buller, risk från farligt
gods, vibrationer och luftföroreningar.
Om bullernivåer vid planering av bostäder i anslutning till
knutpunkt för kollektivtrafik överskrider vad som anges i
§ 3 i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbygg
nader kan vad som anges i § 4-5 accepteras. Läs mer under
avsnittet om Buller i kapitel 6, förutsättningar, på sidan 56.
Bilparkering ska huvudsakligen ordnas samlat på yteffektivt
sätt som exempelvis i parkeringshus. De integreras med andra
funktioner i anslutning till huvudgator och avfarter från E45.
Bilparkering med undantag för tillgänglighets- och angöringsparkering bör (förutom i ovan nämnda lägen) inte anordnas i
direkt anslutning till bostäder eller verksamheter.
I områden som riskerar att bli översvämmade vid mycket höga
älvnivåer ska bebyggelsen utformas så att tillgängligheten och
den kommunaltekniska försörjningen kan upprätthållas. Se
karta 4 – Hänsyn och förutsättningar: risk och säkerhet.

Allmänna intressen som är särskilt
viktiga att beakta i området:
• Riksintressena kommunikation

och naturvård
• Bostadsförsörjning
• Hushållning med mark och

resurser
• Hälsa, störningar och risker
• Folkliv och social hållbarhet
• Kulturmiljö

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.
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Transportsystem
2017-02-24

Kompletteringsområde
Område med huvudsakligen bostadsbebyggelse och inslag av service.
Kompletteringar till den befintliga bebyggelsen ska eftersträvas. Kompletteringar ska bidra till ett mer varierat utbud avseende bebyggelsetyp
och upplåtelseform samt utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse.
Kompletterande bebyggelse ska främst lokaliseras till områden i anslutning till redan utbyggd infrastruktur och som bidrar till att skapa en
sammanhängande bebyggelse.
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Allmänna intressen som är särskilt
viktiga att beakta i området:
• Riksintresse naturvård
• Bostadsförsörjning
• Hushållning med mark och

resurser
• Folkliv och social hållbarhet
• Kulturmiljö

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.
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Området bedöms kunna kompletteras med ca 300-500 nya bostäder.
Möjlighet till komplettering med service och icke störande verksamheter
ska medges koncentrerat i anslutning till viktiga stråk och målpunkter.
Preciseringar i karta 1 - Användning av mark- och vattenområden:
3. Nödinge Kyrka
Nödinge kyrka med tillhörande kyrkogård och begravningsplats är
en viktig samhällsfunktion som minner om Nödinges historia som
kyrkby. Kyrkan och dess närmiljö ska bevaras och utvecklas för
kyrkans behov. Kyrkan ska vara ett tydligt landmärke i stadsbilden.
Kyrkogården bevaras och utvecklas som en viktig parkmiljö som är
integrerad i naturmiljön vid Hållsdammsbäcken.
Riktlinjer för kommande planering
Se riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.
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Utbyggnadsområde
Utbyggnadsområdet ska utformas så att en sammanhållen bebyggelsestruktur med övriga Nödinge uppnås. Trygga och tydliga kopplingar till
centrala Nödinge och pendeltågstationen liksom att möjligheten för
kollektivtrafikförsörjning säkras är en förutsättning för områdets hållbara utveckling.
Området ska möjliggöra ca 800 - 2000 bostäder med inslag av service.
Bebyggelsen ska vara varierad avseende bebyggelsetyp, utformning och
upplåtelseform. Längs huvudgator i strategiska lägen ska en högre täthet
eftersträvas. Där ska också skolor för yngre elever och förskolor samt
övrig service möjliggöras. Området ska innehålla väl tilltagna grön
områden för rekreation, dagvattenhantering och bevarande av särskilt
värdefull natur. Bebyggelsen utformas för en fortsatt förståelse för kulturlandskapets historia och så att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
fornlämningar och odlingslandskap värnas.
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Riktlinjer för kommande planering
•

0

Utbyggnadsområde

• Bostadsförsörjning
• Hushållning med mark och

Bebyggelse ska möjliggöras i 2-6 våningar med variation i höjd.
Längs huvudgator i strategiska lägen bör 4-6 våningar möjliggöras.
Planeringen ska säkerställa god tillgänglighet till Vättlefjällsområdet.
Möjlighet till ny framtida väganslutning söderut mot Jakobsdal,
Stora Viken och Bohus ska säkerställas.

resurser
• Folkliv och social hållbarhet
• Rekreation- och friluftsliv
• Kulturmiljö

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.

Kapitel: 5. ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

tillbaka

innehållsförteckning

37

Transportsystem
2017-02-24

Utblick mot 2050
På längre sikt kan Nödinge expandera utanför den befintliga bebyggelsestrukturen. Nödinge, Nol och Alafors har mer eller mindre vuxit
samman. På sikt bör ytterligare exploateringar syfta till att fortsätta
denna utveckling för att skapa en sammanhängande bebyggelse där
befintlig och tillkommande infrastruktur kan nyttjas så effektivt som
möjligt. Ale Höjd och dess fortsättning mot Brandsbobergen och Alafors
liksom den östra dalgången mellan Nödinge och Nol kan då utredas för
fortsatt bebyggelseutveckling.
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Utblick mot 2050

Riktlinjer för kommande planering
•

Allmänna intressen som är särskilt
viktiga att beakta i området:
• Bostadsförsörjning
• Hushållning med mark och

resurser

•

• Hållbara resvanor
• Natur- och kulturmiljö

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.

Området ska bevaras som natur- och jordbruksmark tills vidare
eller tills området bedöms lämpligt för bebyggelseutveckling.
Lämplighetsprövning för bebyggelseutveckling ska ske samlat
för hela området genom översiktsplanering och detaljplanering.
Ingen ny bebyggelse ska medges innan sådana lämplighetsprövningar gjorts.
Framtida planering ska säkerställa goda möjligheter för
kollektivtrafikförsörjning och goda stråk för gående- och
cyklister.

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.

Verksamhetsområde

Transportsystem
2017-02-24

Verksamhetsområde för småskalig industri, hantverk, lager och produktion. Verksamhetsområdet är komplement till de verksamheter som inte
är störande för sin omgivning och som integreras i den övriga blandade
bebyggelsen. God tillgänglighet för transporter finns via Norra Kilandavägen. Viss möjlighet till komplettering finns i området.
Riktlinjer för kommande planering
•
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Verksamhetsområde

Allmänna intressen som är särskilt
viktiga att beakta i området:

•

Icke störande verksamheter så som kontor, detaljhandel och
besöksintensiva verksamheter som kan rymmas inom Nödinges
blandade bebyggelse bör inte medges.
Verksamheter som kan innebära stora störningar eller risker för
omgivningen ska inte medges.

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.

• Hållbara resvanor
• Folkliv och social hållbarhet
• Hälsa och säkerhet

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.
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Natur- och rekreationsområden
Natur- och rekreationsområde i och i anslutning till Nödinge ska bevaras och utvecklas. Områdena ska bidra till biologisk mångfald och ge
möjligheter till rekreation som bidrar till god hälsa. Områden med
sociotopvärden och kulturmiljöer utgör stora värden för tätortsnära
rekreation och ska vara tillgängliga. Tillgängligheten ska förbättras
genom att tydliga entréer, stigar och mötesplatser anordnas.
För att öka tillgängligheten till Vättlefjäll såväl för de som bor och
verkar i Nödinge som för besökare och regionen i stort ska tydliga stråk
skapas till anordnade platser som kan fungera som entréer. Vimmersjön
med omgivningar ska utvecklas som rekreationsområde. Stränderna
längs Göta älv har kvaliteter som idag är svåra att nå och nyttja på grund
av de starka barriärer och bullerkällor som E45 och järnvägen utgör.
Utblickar över älven, möjlighet att ta sig till stränderna och åtgärder mot
buller är viktigt för att tillvarata och förbättra rekreationsvärdena längs
älven.
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Natur- och rekreationsområde

Preciseringar i karta 1 - Användning av mark- och vattenområden:
3. Nödinge Kyrka
Nödinge kyrka med tillhörande kyrkogård och begravningsplats är
en viktig samhällsfunktion som minner om Nödinges historia som
kyrkby. Kyrkan och dess närmiljö ska bevaras och utvecklas för
kyrkans behov. Kyrkan ska vara ett tydligt landmärke i stadsbilden.
Kyrkogården bevaras och utvecklas som en viktig parkmiljö som är
integrerad i naturmiljön vid Hållsdammsbäcken.
4. Småbåtshamn
Nödinge småbåtshamn bevaras och utvecklas i sitt befintliga läge.
5. Rekreation och idrott
Områden för rekreation och idrott med tillhörande anläggningar
som ska utvecklas för dessa syften. Områdenas upplevelse- och
rekreationsvärden blir allt viktigare i takt med att Nödinge växer.
Dammekärrs motionsanläggning med elljusspår och skidspårs
anläggning ska fungera som en entré till Vättlefjäll. Vimmersjön med
badplats, idrottsplats och omgivningar är en stor tillgång för Nödinge
som rekreationsområde och ska utvecklas för detta syfte. Tillgängligheten till sjön bör förbättras genom anordnande av tydliga stråk och
platser som tillgänglighetsanpassas där så är möjligt. Området i
anslutning till Backa Säteri ska bidra till förståelsen av säteriets kulturhistoria och bör hållas öppet. Området fyller en viktig funktion då
det är det närmsta rekreationsområdet för många Nödingebor.
6. Fritidshusområde
Område med fritidshusbebyggelse norr om Vimmersjön. Området
ska bevara sin karaktär som fritidshusområde. Karaktären består av
mindre bostadshus om ca 70 m2 i ett plan på större tomter.
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Riktlinjer för kommande planering

Allmänna intressen som är särskilt
viktiga att beakta i området:

•

• Natur- och kulturvärden
• Hushållning med mark och

resurser
• Rekreation- och friluftsliv
•

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.
•

Ingen ny bebyggelse ska medges. Undantag kan prövas för
anläggningar avseende rekreation och idrott samt enstaka
komplementbyggnader till befintlig bebyggelse. Anläggningar
avseende rekreation och idrott som omfattar större ytor ska
föregås av detaljplan.
Tillgänglighet till natur- och rekreationsområden ska säkerställas.
I områden med särskilt värdefull natur och starka rekreations
intressen som inte går att kombinera ska naturvärdet gå före.
Den naturliga strandzonen längs med Göta älv är påverkad av
rensningar, strandskoningar och andra hinder som människan
har anlagt. Ytterligare sådana åtgärder kan bidra till att miljö
kvalitetsnormerna inte uppnås och ska undvikas.

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.
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Jordbruksmark
Jordbruksmarker i Nödinges utkanter som präglas av småskaligt jordbruk med ett betydande inslag av hästhållning och spridd bebyggelse.
Områdena ska bevaras som jordbruksmark.
Riktlinjer för kommande planering
•

0

200 400

800

1 200

1 600
Meter

Jordbruksmark

Allmänna intressen som är särskilt
viktiga att beakta i området:

Ingen ny bebyggelse ska medges. Enstaka väl motiverade kompletteringar kan prövas som syftar till att öka förutsättningarna
för fortsatt drift och utveckling av befintliga jordbruksföretag
och som bidrar till att hålla landskapet öppet så som djurhållning och hästgårdar. Kompletteringarna ska prövas i detaljplan
om de placeras i anslutning till befintlig planlagd bebyggelse.

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.

• Natur- och kulturvärden
• Hushållning med mark och

resurser
• Rekreation- och friluftsliv

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.
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Vattenområde
Göta älv, som är en viktig transportled för sjöfarten samt dricksvattentäkt för ett stort antal människor i såväl Ale kommun som flera andra
kommuner i Göteborgsregionen, ska fortsatt nyttjas för dessa ändamål.
Älvens naturvärden och dess betydelse för friluftslivet ska värnas. Älvens
upplevelsekvaliteter ska ses som en tillgång för Nödinge. Utblickar från
olika platser i orten ska särskilt värnas eftersom övrig tillgänglighet är
begränsad av transportlederna som utgör barriärer och orsakar buller.
Vimmersjöns naturvärden ska värnas. Dess upplevelsevärden och goda
förutsättningarna för rekreation så som badplatsen och fisket blir allt
viktigare i takt med att Nödinge byggs ut. Dessa värden ska värnas och
utvecklas.
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Riktlinjer för kommande planering
•

0

Vattenområde

• Riksintresse naturvård, friluftsliv

Särskild hänsyn ska tas till sjöfarten på Göta älv.

och kommunikation
• Natur- och kulturvärden

Se också riktlinjer för hela planområdet på sidorna 26-29.

Läs mer under avsnittet Avvägningar
mellan allmänna intressen.
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Avvägningar mellan allmänna intressen
I detta avsnitt redovisas de enligt kommunen mest betydelsefulla
avvägningar mellan allmänna intressen som berörs av planförslaget.
Avvägningar gällande riksintressen har särskilt belysts.
Stationsnära utbyggnad och sammanhängande bebyggelsestruktur har
prioriterats särskilt i avvägningarna för utvecklingsområdet i centrala
Nödinge och utbyggnadsområdet i södra Nödinge. Utveckling av
Nödinge i nära anslutning till pendeltågstationen prioriteras för att ge
förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande, effektivt nyttjande av
marken och god hushållning med resurser. Det stationsnära läget i en
stark tillväxtregion gör att det allmänna intresset för utveckling och
byggnation av bostäder bedöms som mycket stort. En blandad och tät
stationsnära bebyggelse ger förutsättningar för fler att ta del av den service
som finns och för servicen att utvecklas. Det ger också förutsättningar
för arbetstillfällen och en ur social synvinkel god livsmiljö. Utbyggnad
i närhet till befintlig tätortsbebyggelse samt med möjlighet till goda
kommunikationer ger liknande möjligheter till bebyggelseutveckling
med bostäder och service. Genom att utbyggnadsområdet tillåts tas i
anspråk för bebyggelse med förhållandevis hög täthet kan andra mer
otillgängligt belägna områden undantas från exploatering. Se under
respektive rubrik nedan vilka allmänna intressen som avvägningar gjorts
emot.
Möjlighet till komplettering med bebyggelse längs med Gamla Kilandavägen mellan Vimmersjön och Norra Kilandavägen har studerats vilket
främjar en sammanhängande bebyggelsestruktur och bidrar till att
tryggheten på stråket mellan områdena kan öka. Det innebär samtidigt
ett avbrott i den sammanhängande grönstrukturen mellan Hållsdammsbäckens dalgång, Vimmersjön och Gallås. Bebyggelse skulle kräva att
strandskydd upphävs för delar av området. Landskapsbilden skulle också
påverkas liksom jordbrukslandskapets värden som är utpekade i den
regionala bevarandeplanen för odlingslandskap. Svåra förhållanden
gällande erosion och geoteknik samt närhet till djurhållning och fornlämningsmiljöer innebär svårigheter för bebyggelseutveckling inom delar
av området. En avvägning har gjorts som innebär att området söder om
Gamla Kilandavägen bevaras som jordbruksmark medan området norr
om vägen föreslås kompletteras med bebyggelse. Liknande förhållanden
råder vid Bräckans väg och Granåsvägen där det finns intresse för ytter
ligare bebyggelse. Bedömningen är att de områdena ska bevaras som
jordbruksmark.
För bebyggelse på lång sikt har avvägningar mellan allmänna intressen
endast gjorts översiktligt. Ytterligare lämplighetsbedömning behöver ske
i framtida detaljplanering och eventuell översiktsplanering. De frågor
som hittills identifierats berör jordbruk, skogsbruk, natur, rekreation
samt möjligheten till en sammanhängande bebyggelse med kollektiv
trafik och goda förutsättningar för gång och cykel.

42

Kapitel: 5. ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

tillbaka

innehållsförteckning

Infrastruktur
Transportlederna för väg och järnväg som är riksintresse för kommu
nikation skapar förutsättningar för stationsnära bebyggelseutveckling
samtidigt som deras påverkan i form av buller, risker, föroreningar,
vibrationer och barriäreffekter måste hanteras. Genom god utformning
och genomtänkt placering av tillkommande bebyggelse och bebyggelsestruktur i anslutning till kommunikationslederna bedöms störningar för
tillkommande och befintlig bebyggelse kunna hanteras och minskas.
Samtidigt bedöms en god utformning kunna minimera påverkan på
kommunikationslederna. Lämplighetsprövningar av utformning och
åtgärder ska göras utifrån ett helhetsperspektiv där den stationsnära
utbyggnaden skapar möjlighet att tillgodose många a llmänna intressen.
Det innebär att åtgärder som behöver vidtas vid f örhöjda bullervärden
och risk ska accepteras. Åtgärder som syftar till att öka förutsättningarna
för den stationsnära utbyggnaden så som omstrukturering av på- och
avfarter från väg E45 ska prövas.

Natur, friluftsliv och rekreation
Värden hos Göta älv och dess dalgångar som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv värnas i planeringen. Ingen ny bebyggelse föreslås på
strandängarna då det anses olämpligt med hänsyn till dess värden samt
svåra förutsättningar för bebyggelse. Delar av befintlig bebyggelse i planområdets västra del ligger inom riksintressenas avgränsning. Ytterligare
bebyggelseutveckling i dessa redan bebyggda områden bedöms inte
påverka riksintressenas kärnvärden. En utveckling av stationsområdet
med möjlighet att ta sig till älvstranden kan bidra till att fler får tillgång
till de natur- och friluftsvärden som finns där. Ingen utökning av det
område som nyttjas för småbåtshamn föreslås och därmed bedöms inte
planförslaget ge upphov till ökad påverkan på fågellivet vid Göta älv.
Miljön kring Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken ingår i riksintresset
för naturvård och bidrar till Nödinges goda förutsättningar för rekreation.
Tillkommande bebyggelse och infrastruktur anpassas så att naturvärdena
inte skadas. Åtgärder som syftar till att främja andra allmänna intressen
som exempelvis samhällsnyttig infrastruktur kan medges endast om
naturvärdena inte skadas påtagligt. Där särskilt värdefulla naturvärden
och rekreationsintressena inte går att kombinera ska naturvärdet gå före
rekreationsintresset.
Bebyggelseutveckling inom kompletteringsområde i anslutning till
berget i centrala Nödinge kan innebära påverkan på värdefulla löv
skogsmiljöer. Huvuddelen av dessa miljöer skyddas inom natur- och
rekreationsområde vilket begränsar påverkan. Viss påverkan bedöms
vara acceptabel till förmån för stationsnära bebyggelseutveckling.
Bebyggelseutvecklingen inom utbyggnadsområdet i södra Nödinge
innebär påverkan på befintliga natur- och rekreationsvärden som delvis
bedöms gå förlorade. Planeringen bedöms samtidigt kunna säkra och
tillgängliggöra delar av dessa värden. Området gränsar i söder till Vättle-
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fjälls naturområde som är av riksintresse för friluftsliv och har stora
värden för såväl naturliv som rekreation. Närheten till Vättlefjäll blir ett
stort mervärde för boende i området och i Nödinge. Genom omsorgsfull
planering och att gröna stråk bevaras kan negativ påverkan på tillgängligheten till Vättlefjäll minimeras.
Vimmersjön med närområde är av stor betydelse som natur- och rekreationsområde och ska utvecklas för dessa syften. Det innebär att ytter
ligare bebyggelseutveckling inte möjliggörs i anslutning till sjön och att
allmänhetens tillgänglighet ska värnas.
Att tillgängliggöra stränder och vattennära områden är ett viktigt allmänt
intresse och ingen bebyggelse ska därför ske inom strandskyddat område
eller där strandskyddet kan återinträda vid förändrad planering.
Föreslagen bebyggelseutveckling, främst i utbyggnadsområdet i söder,
innebär en viss påverkan på landskapsbilden i närområdet. Bebyggelsen
lokaliseras huvudsakligen till dalgångarna och vid foten av höjderna.
Höjdryggarna bevaras huvudsakligen obebyggda i enlighet med hur
dagens bebyggelse är placerad i landskapet. Utbyggnadsområdet är också
till större delen avskilt från Göta älvs dalgång av höjdryggar och bedöms
därför inte påtagligt påverka landskapsbilden i älvdalgången.
En utveckling med tätare och högre bebyggelse i centrala Nödinge
innebär också ett nytt inslag i landskapet omkring Nödinge. Graden
av påverkan är starkt beroende av höjden på bebyggelsen och hur högre
byggnader placeras, färgsätts och utformas. Höga byggnader, särskilt om
de placeras i centrala Nödinges västra delar, kan bli synliga på långt håll.
Särskilt i Göta älvs vida och långsträckta dalgång. Hänsyn ska därför tas
till landskapsbilden vid planering och utformning av högre bebyggelse.

Jordbruk
Jordbruksmark och mark som tidigare brukats som jordbruksmark har
stora värden som produktionsarealer och är skyddad enligt miljöbalken
(3 kap. 4 §). Även om marken inte nyttjas för jordbruk i nuläget finns
möjligheten att återuppta produktionen i framtiden vid förändrade
behov. Om marken tas i anspråk för bebyggelse eller annan exploatering
innebär det ofta att den möjligheten går förlorad. Det är därför mycket
angeläget att i så stor utsträckning som möjligt bevara jordbruksmark
oexploaterad.
Sett i ett större perspektiv syftar planförslaget huvudsakligen till en
utveckling av redan ianspråktagna områden. Genom att dessa områden
nyttjas mer effektivt kan utvecklingen på sikt bidra till att behovet att
ianspråkta jordbruksmark för exploatering minskar. Planförslaget innebär dock också viss exploatering på jordbruksmarker. Inom de jordbruks
områden som tas i anspråk för bebyggelse ska marken nyttjas effektivt
för att minska framtida behov att ta jordbruksmark i anspråk. Värden
förknippade med stationsnära utbyggnad och sammanhängande bebyggelsestruktur som beskrivs i inledningen av detta avsnitt har bedömts
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väga tyngre för de områden som föreslås för bebyggelseutveckling.
Det innefattar ett område i den regionala bevarandeplanen för jordbrukslandskapet som delvis ligger inom Utbyggnadsområde och som
redovisas på karta 5 – Hänsyn och förutsättningar: Kulturmiljö och areella
näringar.

Kulturmiljö
Bebyggelseutvecklingen innebär påverkan på värdefulla kulturmiljöer.
Kommande planering ska precisera och skydda kulturmiljövärden vilket
innebär ett stärkt skydd för de kulturvärden som bevaras. Den täta
bebyggelseutvecklingen i centrala Nödinge bedöms kunna utföras så att
kulturhistoriska värden bevaras.
Inom utbyggnadsområdet kommer kulturhistoriska värden så som fornlämningsmiljöer och vissa fabrikslämningar från Denofa-perioden delvis
gå förlorade för att möjliggöra bebyggelseutveckling. Samtidigt kan de
värdefulla miljöerna omkring bostäderna från Denofa-perioden bevaras
och skyddas genom detaljplanering. Kulturmiljön vid Backa Säteri
kommer att påverkas genom att områden i anslutning till säteriet föreslås
för bebyggelse.
Inte minst kommer utvecklingen innebära påverkan på odlingslands
kapet Backa som är utpekat i den regionala bevarandeplanen för
odlingslandskap. Huvuddelen av jordbruksmarken i området har inte
brukats de senaste åren och stora delar är detaljplanerade och används
som idrottsområde för golf. Fortfarande finns dock tillräckligt stora
arealer öppna marker runt säteriet för att områdets historia och kulturvärden ska kunna uppfattas. Som en följd av utbyggnad, tillsammans
med tidigare påverkan, bedöms stora delar av värdena försvinna och
förståelsen försvåras. Därmed förlorar området till stor del de värden
som utgjort grund för att det pekats ut som regionalt värdefullt odlingslandskap. Delar av det utpekade odlingslandskapet, som ligger inom
användning Natur- och rekreationsområde, bedöms ha ett fortsatt
betydande värde för rekreation och idrottsändamål och ska inte bebyggas.
Att delar av dalgången vid säteriet bevaras obebyggda kan innebära att
möjligheten att förstå säteriets historiska funktion åtminstone delvis
bevaras. På kartan 5 – hänsyn och förutsättningar: kulturmiljö och a reella
näringar har det utpekade bevarandevärda odlingslandskapet (Backa)
som påverkas av bebyggelseutveckling markerats särskilt.
Vid kommande planering ska utformningen anpassas för att minska
påverkan på fornlämningsmiljöer. Bebyggelseutvecklingen i utbygg
nadsområdet kan dock komma att innebära att det blir svårare att förstå
fornlämningsmiljöerna i sitt sammanhang. Genom redan utförda arkeologiska utredningar i samband med pågående planering har mycket ny
kunskap inhämtats om forna tiders verksamhet i området och ytterligare
kunskap kan inhämtas vid slutundersökningar av påverkade forn
lämningar vid byggnation.
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6. FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel redovisas ett urval av för planeringen relevanta förutsättningar. Kapitlet innehåller endast beskrivningar av rådande
förutsättningar. Avvägningar mellan olika värden och intressen
redovisas under kapitel 5 – Användning av mark och vatten
områden. Förutsättningar som har en geografisk avgränsning
redovisas också i kartorna 2-5 – Hänsyn och förutsättningar sist
i handlingen.

Tidigare ställningstaganden
Nationella ställningstaganden
Vision för Sverige 2025
Boverkets vision för Sverige 2025 visar var Sverige bör vara år 2025 för
att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de
hundra nationella mål som rör fysisk samhällsplanering. Visionen har
identifierat följande områden: hantera växande stadsregioner, skapa en
hållbar livsmiljö i och kring staden, utveckla småorter och glesbygd hållbart, bygg hållbart, högre utbildning är motor för regional tillväxt,
planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter, gynna besöksnäringen,
skapa internationella spårstrukturer för gods och resor, regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik, säkerställ framtidens elförsörjning,
trygga rent vatten samt bevara tätortsnära natur, stränder, och jordbruks
marker.
Miljömålen
Det svenska miljömålssystemet har fastställts av riksdagen och inne
håller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet är övergripande och syftar till att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för
miljöarbetet. De 16 miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Hav
i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande
skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd
miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag. Regionala
miljömål finns med preciseringar och etappmål av de nationella målen.
En mer utförlig beskrivning av kommunens förhållningssätt till miljö
målen redovisas i den kommunövergripande översiktsplanen.
Miljömål med särskild vikt för planeringen i Nödinge är Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God
bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Levande sjöar och vattendrag
med dess respektive etappmål och regionala tilläggsmål.
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Landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen, som Sverige har ratificerat,
syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i
Europa. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskaps
frågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets
delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap
som människor möter i sin vardag och på sin fritid. Landskapet är viktigt
för oss av kulturella och sociala skäl, för att det har miljövärden och för
att det ligger till grund för ekonomisk utveckling. Konventionens parter
erkänner att landskapet betyder mycket som uttryck för en mångfald av
natur- och kulturarv och för att skapa identitet.
Barnkonventionen
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas, har ratificerats av Sverige, och innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen inne
håller 54 så kallade artiklar varav 41 är sakartiklar vilka slår fast vilka
rättigheter varje barn ska ha. Konventionen gäller för alla barn som
befinner sig i ett land som har ratificerat konventionen. I Sverige räknas
alla människor under 18 års ålder som barn. Kortfattat säger konventionen
att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör
barn. Den slår fast att alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter, ingen får diskrimineras. Alla barn har rätt att överleva, leva
och utvecklas. Barn har också rätt att uttrycka sina åsikter och få dem
beaktade i alla frågor som rör dem. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas
till barnets ålder och mognad.
Jämställdhetspolitiska mål
Riksdagens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.
Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål: jämn
fördelning av makt och inflytande, jämställd utbildning, jämn fördelning
av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns
våld mot kvinnor ska upphöra.
Transportpolitiska mål
Riksdagens övergripande transportpolitiska mål är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen
beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet och ett hänsynsmål –
säkerhet, miljö och hälsa.
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Regionala ställningstaganden
Vision Västra Götaland – det goda livet
Vision Västra Götaland - Det goda livet 2005 är en regional utvecklingsplan mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden
Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Syftet med planen
är att stärka utvecklingen i Västra Götaland och göra det till en hållbar,
attraktiv och konkurrenskraftig region att leva i.
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rukturfrågor i Göteborgsregionen.
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Göteborgsregionens strukturbild
De 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund,
GR, har i en strukturbild skapat en överenskommelse kring en hållbar
utveckling. Ale kommun har ett unikt läge längs ett av huvudstråken
med fem nybyggda pendeltågsstationer varav en i Nödinge. Enligt strukturbilden utgör huvudstråken ryggraden i Göteborgsregionen. De ska
stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga.
Utvecklingen ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och
regiontågtrafik. I Nödinge finns detta väl utbyggt. I huvudstråken ska vi
tänka på att bostadsbyggande i stationsnära lägen stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt i regionen och att bostadsbyggande inom en
kilometer från stationslägen ger förutsättningar för att gå eller cykla till
stationen. Etablering av handel, verksamheter och service i stationsnära
lägen har ett större upptagningsområde än den egna orten vilket ökar
tillgängligheten för alla. Kommunen omfattar också stora delar av en av
de viktiga gröna kilarna. Dessa ska tas till vara och utvecklas för att
stärka Göteborgsregionen som helhet. Särskild uppmärksamhet ska
ägnas åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd/grönområden. Nödinge ligger i ett sådant område.
Hållbar tillväxt
Hållbar tillväxt är en uppdatering av mål- och strategidokumentet
Uthållig tillväxt från 2006 framtaget av GR med syfte att utveckla
Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa som
är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Uppdateringen till Hållbar
tillväxt som gjordes 2013 innehåller mål och strategier med fokus på
regional struktur, med särskilt fokus på infra-, bebyggelse- och grön
struktur.
Strategins huvuddrag för att utveckla det goda livet:
• Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och ta vara på de
möjligheter en fortsatt regionförstoring ger
• Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva, verka i samt besöka
Göteborgsregionen
• Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som
utgår från storstadsområdets möjligheter
• Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv
kollektivtrafik.
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K2020
K2020 är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, GR,
Göteborgs Stad, Västtrafik och Trafikverket som syftar till en gemensam
framtidsbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Kollektivtrafikprogrammet från 2009 är vägledande för planering och beslut inom
respektive organisation. Ett av målen är att minst 40 procent av resorna
i regionen ska göras med kollektivtrafik senast 2025 vilket ställer krav
både på kollektivtrafikens utformning och på placering av bostäder och
arbetsplatser.

Kommunala ställningstaganden
Ale vision 2025 – lätt att leva
Ale vision 2025 - Lätt att leva definierar kommunens långsiktiga viljeriktning att Ale ska bli en av landets bästa kommuner att leva och verka i
och där människor och företag trivs och utvecklas tillsammans. Visionen
beslutades av kommunfullmäktige den 28 maj 2012. Visionen bygger på
ett antal delmål: aktiv fritid, befolkningstillväxt, delaktiga invånare och
medarbetare, lust att lära i skolan, sysselsättning för alla, underlätta
människors vardag och värna om livsmiljön. Ale kommun strävar efter
en ökning av byggnationer och komplettering av befintliga boendeformer
med mål om en jämnare demografisk profil. Det ska finnas attraktiva
boenden för människor i alla åldrar med närhet till kollektivtrafik och
befintliga huvudstråk. En god befolkningstillväxt leder också till en hållbar utveckling av skolor, kollektivtrafik, handel, föreningsliv och annan
service. Utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt med en god hushållning
av naturresurserna och skydd av miljön för att värna en bra livsmiljö för
framtida Alebor. Invånarna ska erbjudas en aktiv fritid med ett bra
utbud av mötesplatser, kultur- och fritidsaktiviteter. Utvecklingen ska
ske i dialog med invånarna som kan bidra med kunskap och erfarenhet
som utvecklar kommunens processer och verksamheter.
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Översiktsplan för Ale kommun (ÖP07)
Ale kommuns översiktsplan (ÖP07) antogs av kommunfullmäktige år
2007. Kopplade till översiktsplanen finns ett naturvårdsprogram, en
kulturarvsplan (Kultur i Arv), och en vindbruksplan. År 2016 gjordes en
uppföljning och aktualitetsprövning av översiktsplanen som resulterade i
att den förklarades vara inaktuell av kommunfullmäktige 2016-09-05,
med undantag för Vindbruksplanen. Till dess att en ny översiktsplan har
antagits fortsätter dock ÖP07 att vara vägledande. I översiktsplanen
redovisas långsiktiga och strategiska mål för kommunen. Målsättningen
i ÖP07 är att planera för fortsatt utbyggnad av bostäder och verksamheter inom kommunen. Dessa föreslås koncentreras till Nödinge och
Älvängen, men även så att samtliga orter får ett bebyggelsetillskott.
Målet är att få fram en lockande, trygg och attraktiv boende- och arbetsmiljö för alla. Goda kommunikationer ska eftersträvas och kollektivtrafiken bör förbättras för att underlätta resandet och minska bilberoendet.
Möjligheterna att förtäta bebyggelsen i samhällenas centrala delar och i
anslutning till kollektivtrafik och redan utbyggd infrastruktur och service ska tas tillvara. Funktionsblandning och integrering ska eftersträvas
i allt byggande. Varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer
ska eftersträvas. Allt byggande ska gradvis anpassas till att bli långsiktigt
hållbart ur ekologisk synvinkel.
Nytt utbyggnadsområde föreslås i översiktsplanen till Lahallsåsen
omfattande 170-225 bostäder integrerat med utbyggnad av golfbanan.
Området har visat sig ha större möjligheter till bebyggelse än förutsett i
ÖP. Översiktsplanen listar planprogram för Ale Höjd som pågående
planering men för vilket detaljplanarbetet senare avbrutits. Stora delar av
den under arbetet med översiktsplanen pågående planeringen har byggts
NÖDINGE
ut och resulterat i mycket ny bebyggelse i södra Nödinge.
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Energi- och klimatplan
Ale kommuns energi- och klimatplan, reviderad 2015, anger en vision
och mål för att utveckla energisektorn i Ale kommun till en del av ett
hållbart samhälle. Visionen är att Ale kommun ska ha ett uthålligt
energisystem, som fungerar i samspel med naturligt förekommande
kretslopp, är baserat på förnyelsebara energikällor och en effektiv energianvändning samt bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. År
2050 ska Ale kommun ha 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser i
förhållande till 2008 och vara fritt från fossila bränslen. Målen beskrivs
som tre övergripande mål och ett antal delmål. De övergripande målen
är:
• År 2020 ska Ale kommun ha 40 procent lägre utsläpp av
växthusgaser i förhållande till 2008.
• År 2020 ska förbrukningen av fossila bränslen i Ale kommun
ha minskat med 40 procent i förhållande till 2008.
• År 2020 ska 90 procent av befolkningen i Ale kommun ha god
kunskap om hur deras handlingar påverkar klimatet samt
medverka till en minskning av utsläppen av växthusgaser.
Delmål i planen syftar till uppfylla de övergripande målen där fyra
stycken är särskilt relevanta;
• 90 av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska
planeras till kollektivtrafiknära lägen.
• Minst 35 % av resorna ska göras med kollektivtrafik.
• Utsläppen av fossila bränslen från bilkörning ska minska.
• Energianvändningen per invånare i kommunen ska minska
med 15 %.
Bostadsförsörjningsprogram
Kommunens bostadsförsörjningsprogram år 2017-2021 anger mål och
riktlinjer för bostadsförsörjning. Ett övergripande mål är att kommunens
befolkning ska öka med 3 % per år. De viktigaste målen som berör
Nödinge är att 450 bostäder per år i genomsnitt ska färdigställas i kommunen varav huvuddelen, drygt 260 bostäder/år ska byggas i Nödinge
respektive Älvängens tätorter. Programmet fastslår att all ny bebyggelse
ska lokaliseras med god tillgänglighet, nära service, befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Inom detaljplan ska ny bebyggelse koncentreras
med max 1200 m gång- och cykelavstånd från pendeltågstationerna
alternativt 600 m till busshållplats. Bostadsutbudet ska vara varierat med
blandade upplåtelseformer för olika boendebehov. Bebyggelsemiljön ska
utformas med utgångspunkt i landskapets och platsens förutsättningar
samt ges en god arkitektonisk gestaltning. Livsmiljöerna ska präglas av
attraktivitet, trygghet och i tätorterna folkliv. Barnperspektivet ska
beaktas. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller även riktlinjer för
kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
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VA-plan
Kommunens VA-plan är en del i kommunens arbete för att upprätthålla
en hållbar utveckling av VA försörjningen. Det innefattar bland annat
tillförsel av dricksvatten och bortförande av spillvatten och dagvatten
både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA.
Ett övergripande mål är att minska miljöbelastningen och möjliggöra för
en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i kommunen. VA-planen
består av tre delar och innehåller en nulägesbeskrivning, vision, ställningstaganden och åtgärder för kommunens VA-försörjning. Arbete
pågår också med att ta fram en dagvattenstrategi. Visionen innefattar
bland annat att alla invånare ska ha en trygg och långsiktigt hållbar
dricksvatten- och avloppsförsörjning och att dagvatten lyfts fram för att
skapa funktionella system som berikar miljön för människor och djur
samt minimerar utsläpp. Planen innehåller också en klassning av fem
olika VA-typområden som beskriver hur kommunen avser hantera VA
frågor i områden med mer eller mindre tät och omfattande bebyggelse.
De fem typområdena är Allmänt VA-område, VA-utbyggnadsområde,
VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde och Enskilt VA-område.
Huvuddelen av bebyggelsen i Nödinge ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA och omfattas av Allmänt VA-område enligt planen.
Utöver detta finns utredningsområden vid Hallbacken (omr. 54),
Lillbacka (omr. 59), Denofa (omr. 60), Granåsvägen (omr. 61) och
Bräckansväg (62) samt ett bevakningsområde vid Torpavägen (omr. 55).
Lokalresursplan
Kommunens lokalresursplan utgör ett samlat planeringsunderlag för
nuvarande och kommande lokaler som uppdateras årligen. Viktiga målsättningar är att tidig planering med detaljplan och projektering ska ske
för att möta förväntad exploateringstakt i kommunen. Framförhållningen i hela processen ska vara minst fem år i relation till pågående
projekteringsprojekt. Kommunen ska ha ett långsiktigt perspektiv på
hållbarhet när ställning tas till om en lokal skall renoveras eller om
nybyggnation är ett bättre alternativ. Målsättningen är att i alla större
detaljplaneförslag skapa utrymme för bostäder med särskild service. För
Nödinge bedöms antalet skolplatser vara tillräckligt fram till 2020 med
nuvarande förutsättningar. På längre sikt och i samband med samhällets
utbyggnad behövs nya skolor. Under tidsperioden 2020 till 2027 behövs
utökningar av både förskola och grundskola beroende på utbyggnads
takten av bostäder.
Funktionshinderplan
Det övergripande syftet med planen Ale för alla är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som
andra delta i samhällslivet. Funktionshinderfrågor ska beaktas i all
kommunal planering och den verksamhet som bedrivs. Inriktningsmål
och effektmål konkretiserar hur syftet kan nås.
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Detaljplaner och bygglov

Bebyggelse inom planområdet är i huvudsak detaljplanelagd med undantag för viss bebyggelse i ortens utkanter. Det finns ett mindre obebyggt
område i anslutning till Hållsammsbäcken centralt i Nödinge som inte
omfattas av detaljplan.
Pågående detaljplanering år 2017:
• Backa 1:13 i Södra Backa/Stenkil, huvudsakligen bostäder
• Nödinge 5:134 i anslutning till Gamla Kilandavägen och
Fyrklövergatan, huvudsakligen bostäder
• Nödinge-Stommen 7:1 vid Bräckans väg, bostäder
• Nödinge 1:224 vid norra Ale torg, verksamheter
• Nödinge centrum, bostäder och verksamheter
Under de senaste 10 åren (mellan 2007-01-01 och 2016-06-30) har cirka
325 bygglov för bostäder i Nödinge beviljats. 23 av dessa gavs utom
detaljplanelagt område.

Statliga intressen
Riksintressen
Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut för att de inne
håller nationellt viktiga värden och kvaliteter. De riksintressen som
berörs av FÖP Nödinge redovisas nedan.
Naturvård - Göta och Nordre Älvs dalgångar (NRO 14122)

Göta älv beskrivs som en mäktig sprickdal som väl åskådliggör en älvdals
utveckling. Älven, som är Sveriges största vattendrag, är rikt på fiskfauna
och har stor betydelse för fågellivet. Längs med Nödinge utgörs området
av strandängar som tidvis översvämmas och som har höga värden för
fågellivet. I riksintresset ingår även Hållsdammsbäckens och Lodingebäckens dalgångar. Båda bäckmiljöerna utgör viktiga lek- och uppväxtmiljöer för öring och lax. Miljön kring Hållsdammsbäcken har stor
betydelse för fågelliv, insekter och svampar.
Friluftsliv - Göta älv (FO11) och Vättlefjäll (FO43)

Göta älv utgör en förbindelse mellan Västerhavet och Vänern samt via
Vättern till Östersjön. Kring Göta älv och Nordre älv finns ett synnerligen
omväxlande kulturlandskap. Älven och älvens närområde har stor betydelse
för det rörliga båtlivet, fiske och fågelskådning. Vättlefjäll ligger sydost
om Nödinge och ingår delvis i planområdets södra delar. Området har
ett stort värde som rekreationsmiljö med variationsrik natur och goda
möjligheter till friluftsliv för hela storstadsregionen.
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Kommunikationer - väg, järnväg, farled

E45 är en kommunikationsanläggning av riksintresse. De utgångspunkter
som ligger till grund för utpekande är att vägnätet är av internationell,
nationell eller särskild regional karaktär.
Norge/Vänerbanan är en kommunikationsanläggning av riksintresse för
järnvägssystemet. Avgränsningen inkluderar de stationer för resande
utbyte, bangårdar för godshantering och övriga spåranslutningar som
behövs för att säkerställa transportfunktionen.
Göta älv är av riksintresse som farled för inlandssjöfart och kanaltrafik.
Riksintresse för totalförsvarets militära del

Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av
övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena. För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess
och inte kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde
för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort.
Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på
remiss till Försvarsmakten.

Natura 2000
Omedelbart väster om planområdet, i Kungälvs kommun, ligger Natura
2000-området Göta och Nordre älvs dalgångar (SE05620035). Området
omfattar några av de vackraste, ännu oexploaterade, delarna av älvdalslandskapet. Längs stränderna återfinns rikkärr med säregen flora och
under lugna sommarkvällar fylls omgivningen med välljud från otaliga,
både allmänna och mer sällsynta sångare. Flera historiskt intressanta
miljöer finns också i området.
Biotopskydd
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur
eller växtarter, eller som annars anses särskilt skyddsvärda, får förklaras
som biotopskyddsområde. Inom planområdet finns inga utpekade
biotopskyddsområden. I jordbruksmarken inom planområdet finns
objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Det kan
exempelvis röra sig om åkerholmar, alléer och stenmurar i jordbruks
landskap. Inom dessa biotopskyddsområden får ej bedrivas verksamhet
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan
medge dispens från generellt biotopskydd om det finns särskilda skäl.
En inventering har utförts för att identifiera generellt biotopskyddade
objekt. De redovisas på karta karta 2 - Hänsyn och förutsättningar:
riksintressen, naturmiljö och rekreation.
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Strandskydd och LIS-områden
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. I Nödinge gäller, med vissa undantag, ett strandskydd på 200 meter kring Vimmersjön och ett på cirka 100 meter vid
Göta älv. I områden där strandskyddet upphävts i samband med tidigare
detaljplanering återinträder strandskyddet och eventuellt upphävande ska
prövas på nytt om detaljplanen upphävs eller ändras. Sedan 2009 finns
möjligheten för kommuner att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. LIS-områdena syftar till
att öka möjligheten för bebyggelseutveckling i attraktiva lägen på landsbygden och ska bidra till att långsiktigt stärka serviceunderlag och ekonomisk aktivitet på orten. I Ale kommun finns inga LIS-områden och
inga nya områden planeras i FÖP Nödinge.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som infördes i och med
tillkomsten av miljöbalken 1999. Bestämmelserna om miljökvalitets
normer finns i miljöbalkens femte kapitel. Syftet med miljökvalitetsnormer
är att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor
som till exempel trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormerna utgår ifrån
vad människan och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska eller tekni
ska förhållanden. Normen ska därför avspegla den lägsta godtagbara
miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet, men säger vanligtvis
inget om hur mänsklig verksamhet ska utformas. Miljökvalitetsnormer
finns för luftkvalitet, vattenkvalitet och omgivningsbuller. En miljö
kvalitetsnorm ska omfatta ett visst geografiskt område, vilket kan vara
exempelvis hela landet, en kommun, ett mindre geografiskt område eller
ett särskilt objekt. Miljökvalitetsnormerna för luft gäller generellt för
luften utomhus i hela landet med vissa undantag bland annat för områden
där människor normalt inte vistas.
För Nödinge har miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster, fiskoch musselvatten samt luftkvalitet bedömts som relevanta att beakta.
Vattenförekomsten Göta älv omfattas av miljökvalitetsnormer och hade
2009 måttlig ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus (exklusive
kvicksilver). Kvalitetskraven som framgår av bilaga till Vattenmyndig
hetens beslut anger att god ekologisk potential ska uppnås till år 2021
och att god kemisk ytvattenstatus ska kvarstå år 2015. Kvalitetskravet
för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar
har bedömts som Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. I Göta älv gäller
skydd enligt fisk- och musselvattenförordningen från mynningen och
upp till slussarna i Trollhättan enligt Naturvårdsverkets förteckning
(NFS 2002:6). Beräkningar av luftföroreningar visar att miljökvalitets
normerna för luft klaras för såväl nuvarande situation som för 2030.
Läs mer under avsnittet Hälsa och säkerhet.

Kapitel: 6. FÖRUTSÄTTNINGAR

tillbaka

innehållsförteckning

55

Enligt förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader
gäller att buller från spårtrafik och
vägar inte bör överskrida 60 dBA
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till bygg
naden. För bostäder om högst 35 m2
bör bullret inte överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om nivåerna ovan ändå överskrids
bör minst hälften av bostadsrummen
i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent inte överskrids
och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00
vid fasaden. Den maximala ljudnivån
bör dock inte överskridas med mer
än 10 dBA fem gånger per timme
mellan kl. 06.00 och 22.00.

Hälsa och säkerhet
Buller

I förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik,
vägar och flygplatser. Nödinge är utsatt för höga bullernivåer från framförallt E45 och järnvägen men även från Norra Kilandavägen. Utförd
bullerutredning visar att i en beräknad situation för 2030 är i princip
hela Ale torg utsatt för bullernivåer över 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Maximala ljudnivåer beräknas överskrida 70 dBa ytterligare längre
in i orten. Förutsättningar för bebyggelseutveckling i de bullerutsatta
områdena är starkt beroende av bebyggelsens utformning. Utförd buller
utredning visar att en skyddande bebyggelse mot bullerkällorna ger bäst
förutsättningar för att skapa miljöer med låga bullernivåer, både för ny
bebyggelse samt för befintlig bakomvarande bebyggelse.
Under 2014 har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram
en kartläggning av bullerpåverkan i natur och grönområden där tysta
områden inom GR har kartlagts. Kartläggningen visar att det finns förhållandevis få och små tysta områden i närheten av Göteborg stad och i
anslutning till tätbebyggda områden. Den gröna kilen i GR:s strukturbild nordost om Göteborg, som innefattar Vättlefjäll och Risveden, är ett
av de största sammanhängande tysta områden i anslutning till tätbebyggt
område. Detta område ligger till stora delar inom Ale kommun och planområdet för FÖP Nödinge gränsar i öster direkt mot delar av detta
område.
Se karta 3 - Hänsyn och förutsättningar: miljö och hälsa för en redovisning

av beräknad bullersituation 2030. Kartan redovisar det område inom
vilket utförda beräkningar visar att dygnsekvivalent ljudnivå överskrider
50 dBA eller maximal ljudnivå överskrider 70 dBA på en höjd
11 meter över marken. Beräkningarna omfattar inte de östra delarna av
planområdet. I kartan redovisas också tysta områden enligt den kart
läggning som GR tagit fram.
Vibrationer

Vibrationer från trafik på järnväg och väg kan ge upphov till störningar
och obehag för de som bor eller uppehåller sig nära spåret eller vägen.
Vibrationerna blir störst när tunga godståg passerar över lösa jordar i hög
hastighet. Normalt orsakar vibrationer inte skador på byggnader, men
människor kan uppleva obehag och få störd sömn samt eventuellt andra
hälsoproblem på lång sikt. Nödinge ligger vid Norge/Vänerbanan. Vidare
finns de statliga vägarna E45 och väg 1967 (Norra Kilandavägen) nära
samhället, med tung trafik såsom lastbilar och bussar. Detta läge, i kombination med en stor andel lera i marken, gör att hänsyn behöver tas till
vibrationer vid planering i delar av Nödinge.
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Ale kommun har under år 2015 tagit fram riktlinjer för vibrationer som
ska vara vägledande vid planering. För Nödinge gäller att utökad vibrationsutredning ska utföras vid planering inom 200 meter från järnväg
och 100 meter från väg med lokala avvikelser beroende på mark
förhållanden.
Farligt gods

Norge/Vänerbanan, E45, Göta älv och delar av Nödingevägen är transportleder för farligt gods vilket ställer särskilda krav på avstånd och
utformning av ny bebyggelse längs med dessa stråk. Ale kommun tog
2013 fram dokumentet ”Riktlinjer för riskhantering intill transportleder
för farligt gods”. Här berörs vilka säkerhetsavstånd som bör hållas från
E45 för olika typer av bebyggelse. Delar av Ale torg och annan bebyggelse
nära E45 ligger inom riskhanteringszonen. Riskreducerande åtgärder
måste vidtas för att möjliggöra byggnation närmre väg och järnväg än
vad riktlinjerna föreskriver.
Luftkvalitet

Beräkningar av luftföroreningar visar att miljökvalitetsnormerna för
kvävedioxid och partiklar, PM10, i utomhusluft klaras för såväl nuvarande
situation som för år 2030. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärde för
kvävedioxid klaras enligt beräkningarna inte för hela Nödinge centrum,
men klaras cirka 60 meter från väg E45 såväl idag som år 2030. Miljö
kvalitetsmålet för timmedelvärde klaras inte i idag men beräknas klaras
med god marginal inom Nödinge centrum år 2030. Förklaringen till de
reducerade kvävedioxidhalterna för år 2030 är en kombination av att
bakgrundhalterna, enligt SMHIs beräkningar, förväntas minska med
cirka 30 % och att hårdare krav på utsläppsmängder från trafik kommer
driva på teknikutvecklingen, vilket förväntas leda till lägre halter av
framförallt kvävedioxider. När det gäller partikelhalter så förändras årsoch dygnsmedelvärdet enligt beräkningarna inte nämnvärt från idag till
år 2030. Miljökvalitetsmålet ”Frisk Lufts” årsmedelvärde för partiklar
klaras både i idag och år 2030 cirka 150 meter från E45. Miljökvalitetsmålet för dygnmedelvärde tangeras idag och i beräkningar för år 2030
och målet riskerar därmed att överskridas.
Bebyggelsens utformning påverkar luftkvaliteten i specifika områden. En
skyddande bebyggelse som är sammanbyggd mot väg E45 är fördelaktigt
eftersom det bildar en effektiv barriär mot inträngning av luftföroreningar
i området. Att bygga ihop huskroppar minskar risken för uppkomsten av
vertikala virvlar mellan byggnaderna, som kan leda till sämre ventilation
och högre föroreningshalter. Då halterna avtar med höjden kan byggnaderna leda ner renare luft från högre nivåer. Även vegetation i form av en
trädlinje så nära E45 som möjligt förväntas ha goda effekter. Vegetation
innanför bebyggelse bör inte planteras för tätt.
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Miljöfarlig verksamhet

Det finns ett antal miljöfarliga verksamheter inom planområdet. I den
norra delen av Ale torg finns två bensinstationer och taxiverksamhet med
biltvätt. Söder om Ale torg finns bilverkstad och biltvätt. Vid Rödjans
väg i norra Nödinge finns ett verksamhetsområde med taxiverksamhet
med biltvätt, bilverkstad, mekanisk verkstad, däckverkstad och lackerings
verkstad.
Markföroreningar

Nödinge är i huvudsak byggt på tidigare jordbruksmark och har till
skillnad från andra orter i kommunen inte haft någon tung industri.
Det finns inga miljötekniska undersökningar utförda som visar på för
oreningar för någon specifik verksamhet i dagsläget, på södra delen av
Ale torg låg dock tidigare Nödinge verkstäder som bland annat rengjorde
tankbilar vilket medför att oljeföroreningar kan påträffas inom företagets
tidigare verksamhetsområde. Deras fastigheter finns kvar och används
för affärsändamål. I samband med utbyggnaden av väg och järnväg togs
markprover där omläggning av väg/järnväg skulle ske. Mindre oljeföro
reningar var det som man i huvudsak påträffade. Nödinge småbåtshamn
är ej undersökt men utgör en potentiell risk för föroreningar som härrör
från båtbottenfärger. Risken för markföroreningar i Nödinge bedöms
dock generellt vara låg. Generellt kan sägas att en ökad risk finns på de
fastigheter där bensinstationer/bilverkstäder finns eller har funnits.
Föroreningar har påträffats i påförda fyllnadsmassor på tidigare go-cartbana i Jakobsdal.
Översvämning

Till följd av klimatförändringarna ökar sannolikheten för skyfall, stormar
och högre vattennivåer i Göta älv, vilket är viktigt att beakta både för
befintlig bebyggelse och vid framtida planläggning. En kartläggning har
gjorts över områden som vid höga till extremt höga vattennivåer i Göta
älv, eller vid en svår storm, kan komma att översvämmas. Kartläggningen
visar att stora delar av Ale torg, nedre delar av Hållsdammsbäcken samt
ett område norr om Ale torg utmed väg E45 kan komma att översvämmas
vid svåra stormar eller extremt höga älvnivåer. Ökad nederbörd kan
också leda till överbelastning av dagvattensystem vilket i sin tur kan leda
till översvämningar. Så kallade instängda områden, där översvämning
vid höga flöden kan ske, har därför också identifierats. Beräknade älv
nivåer samt instängda områden redovisas i karta 4 - Hänsyn och förut
sättningar: risk och säkerhet. Vid framtida exploatering är det viktigt att
ta hänsyn till höjdsättning av byggnader och höjd på markyta, för att
undvika översvämningar. Lägsta höjd för färdigt golv bör vara minst
+2,9 m (RH2000) för att klara en svår framtida storm.
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Geotekniska förhållanden, erosion och skred

Marken i Nödinge består främst av lera med varierande men ofta djupa
mäktigheter och är till stora delar sättningskänslig. Det finns också ett
antal fastmarkspartier, framförallt höjdpartierna, där berget delvis går i
dagen. I anslutning till fastmarkspartierna finns i viss utsträckning
genomsläppliga jordlager i form av sand, grus och morän som möjliggör
infiltration av dagvatten. Särskilt känsliga områden finns längs med älvstranden samt Hållsdammsbäckens och Lodingebäckens raviner som
båda innehåller inslag av skredkänslig kvicklera. En erosionsutredning
har utförts för att kartlägga erosionstakten och stabiliteten längs med
bäckarna. Utredningen visar på aktiv erosion i båda bäckarna. Befintligt
erosionsskydd är sträckvis bortspolat och i dåligt skick. Utredningen
visar på tillfredställande stabilitet för befintliga byggnader men delvis
dålig stabilitet i ytliga jordlager. En gränslinje har tagits fram som visar
ett avstånd från bäckarnas botten som motsvarar 15 gånger nivåskillnaden
vilket avser det område där markstabiliteten kan påverkas av erosion.
Linjen redovisas på karta 4 – Hänsyn och förutsättningar: risk och säkerhet.
Överlag är de geotekniska förhållandena inom tätorten väl kartlagda
genom utredningar som gjorts i samband med byggnation. Vid detalj
planeläggning krävs oftast nya geotekniska utredningar. Nödinge ligger
i Göta älvdalen som har den högsta frekvensen av skred i Sverige.
2012 gjorde Statens Geotekniska Institut, SGI, en skredriskkartering
för hela Göta älvdalen. Resultatet presenteras i Göta älvdalsutredningen.
Av denna framgår att skredrisken generellt är låg till medelhög utmed
älven i Nödinge och de västra delarna av området som berörs av den fördjupade översiktsplanen. Fyra områden är utpekade med medelhög risk:
vid Hållsdammsbäckens och Lodingebäckens utlopp söder om Ale torg
och öster om E45, vid småbåtshamnen samt norr om Döskullen.
Markradon

Nödinge utgörs huvudsakligen av lågriskområde för markradon. Några
områden i östra och södra Nödinge utgörs dock av normalriskområde.
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Mellankommunala frågor
Ale kommuns samarbetar inom Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) samt direkt med berörda grannkommuner i frågor rörande regionplanering, miljö och miljövård, trafik och infrastruktur, arbetsmarknad,
handel, välfärd, socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och
forskning, näringsliv, kollektivtrafik, vatten, avfall, avlopp, energi och
räddningstjänst. Mellankommunala frågor behandlas i den kommun
övergripande översiktsplanen.
De frågor som är av särskild vikt för Nödinge och denna fördjupning av
översiktsplanen är pendeltågen, bostadsförsörjningen samt vatten och
avlopp. En hållbar bebyggelseutveckling som bidrar till den regionala
bostadsförsörjningen är beroende av god kollektivtrafik och att pendel
tågen fortsatt trafikerar Nödinge station med täta avgångar och tillräcklig
kapacitet. Nödinge får sin vatten- och avloppsförsörjning från G
 öteborg
och är därmed beroende av ett fortsatt samarbete med Göteborg kommun
för att säkerställa detta behov.
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Historik
Området kring Nödinge och utmed Göta älv, har varit bebott sedan
stenåldern. Det har sannolikt bedrivits jordbruk i dalgången utmed
Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken. Det första skriftliga dokumentet
som nämner Nödinge är ett brev daterat år 1440. Vid denna tid bestod
Nödinge troligen av en liten radby med centrum vid kyrkan, uppförd på
1000-talet. Fram till 1900-talet präglades orten av jordbruket. När järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan drogs 1877 förlades en hållplats
i Nödinge, och utvecklingen till en tätort började. Under 1960- och
70-talen genomgick Nödinge stora förändringar. Tidens stora bostadsbrist, i kombination med ett ökat intresse för att bo utanför Göteborg,
gjorde att Nödinges tillväxtpotential uppmärksammades. En stor
skalig plan med tusen lägenheter i flerbostadshus, tusen småhus och
byggnader för offentlig och kommersiell service togs fram. Planen
genomfördes inte helt, men kom att förändra Nödinges karaktär och
identitet. Totalt byggdes närmare 900 bostäder. Från 1980-talet och
framåt byggdes ytterligare bostäder i linje med 1970-talets översiktsplan.
Befolkningen ökade från 376 invånare 1960 till 4174 invånare 1980, för
att sedan stagnera kring 4100 personer fram till 1998. Mellan 1998 och
2013 uppfördes ett antal nya bostadsområden, och befolkningsökningen
har i genomsnitt legat på 2,9 % per år.

Häradsekonomiska kartan över del av Nödinge från 1897
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Nödinge i regionen
Ale kommun är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.
Tretton kommuner arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål
och visioner samt främja en regional utveckling. Ale kommun ligger
längs med ett av huvudstråken i GR:s strukturbild med motorvägen E45,
järnvägen Norge-Vänerbanan och vattenleden Göta älv. Älvstråket i Ale
är ett av storgöteborgs viktigaste expansions- och utvecklingsområden.
Nödinge ligger 22 kilometer norr om Göteborgs centralstation och 52
kilometer söder om Trollhättans station. På andra sidan Göta älv ligger
Kungälv 8 kilometer bort. Angränsande orter är Nol i norr och Bohus i
söder.
Sedan 2012 har Nödinge en pendeltågsstation som möjliggör pendling
till och från Göteborg på en dryg kvart. Pendeln har kraftigt utvidgat
arbetsmarknads- och utbildningsregionen för Nödingeborna inom Storgöteborg och Trestadsområdet (Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg)
samt även gjort det enklare och snabbare för andra att ta sig till Nödinge.
När Västlänken står klar cirka 2026 kommer Nödinge att ha direktförbindelse med Landvetter, regionens internationella flygplats, Borås och
Kungsbacka.

Befolkning
Befolkningen i Nödinge är cirka 5 900 personer (31 december 2015)
vilket gör Nödinge till kommunens folkrikaste ort. Mellan år 2014 och
2015 ökade Nödinges befolkning med 1,7 % och mellan åren 2006-2015
var den genomsnittliga årliga ökning 2,5 %. Enligt kommunens Befolkningsprognos förhöjd 3 % för åren 2016-2020 förväntas Nödinges
befolkningstillväxt ta fart år 2018 och då få en årlig tillväxttakt på cirka
5 %. Statistiskt utgör Nödinge, Nol och Alafors tätortsområdet
Nödinge-Nol. De tre orterna har växt ihop. År 2015 hade Nödinge-Nol
tätort 11 117 invånare.
En relativt stor andel av Nödinges befolkning utgörs av barnfamiljer,
jämfört med kommunen och riket. Andelen personer i åldersspannet
45-64 år, och andelen personer över 80 år, är lägre än i kommunen och
riket. En stor andel av Nödinges förvärvsarbetande befolkning pendlar
till sin arbetsplats. År 2013 hade Nödinge totalt 2581 förvärvsarbetande.
Av dessa arbetade 14 % i Nödinge och 15 % i andra delar av Ale. Hela
71 % av de förvärvsarbetande pendlade till platser utanför kommunen.
Det finns socioekonomiska skillnader mellan geografiska områden i
kommunen. Kommunens sociala kartläggning från 2016 – Att leva i Ale
belyser skillnader i livsvillkor i kommunen och i jämförelse med andra
kommuner som ett steg i arbetet mot social hållbarhet. Kartläggning har
gjorts utifrån kartläggningsområdena delaktighet och inflytande, barns
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och ungas uppväxtvillkor, hälsa och välbefinnande, socioekonomiska
förutsättningar och trygghet. Nödinge, Nol och Alafors ingår i kartläggningsområdet Centrala Ale. I området finns en stark upplevd otrygghet
vid vissa platser och antalet anmälningar för hot och misshandel har ökat
sedan år 2013. Unga är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper och
SOCIOEKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
området har
det högsta antalet anmälningar för skadegörelse och klotter.
Medellivslängden för män är lägst i Nödinge i hela kommunen och är
cirka 6 år lägre än för män i Älvängen. I Centrala Ale finns den högsta
andelen fetma hos tonårsflickor. Det är stora skillnader på elevers betygs30%
resultat mellan olika grupper. Andelen behöriga till gymnasiet är låg för
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att skillnaderna är störst mellan Östra och Centrala Nödinge. I Östra
Nödinge bor 98 % i äganderätt medan 72 % bor i hyresrätt i Centrala
Nödinge. Inte lika stora skillnader kan identifieras i Älvängen där 99 %
av befolkningen i Södra Älvängen bor i äganderätt. I Centrala Älvängen
är det 54 %.

Ale kommun och delområden
Bebyggelse
Diagram 134. Befolkning efter upplåtelseformer i Ales delområden 2015
(källa: Västdatabasen - SCB).
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Diagram 135. Befolkning efter upplåtelseformer i Älvängen och Nödinge
2015 (källa: Västdatabasen - SCB).
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Närhet till natur och friluftsliv, en trygg trafikseparerad boendemiljö
med skyddade gårdar och lugna villagator, god tillgång till parkering
samt hög framkomlighet i vägnätet är karakteristiska kvaliteter i Nödinge.
Nödinges kvaliteter är sammanfattningsvis huvudsakligen av förorts
karaktär. Det är en modernt planerad ort präglad av funktionsseparering,
handel och stora anonyma parkeringsytor. Tidstypiskt saknas traditionella
stadsrum som parker, gator och torg. En utredning har utförts som identifierar potentialer för att öka stadsbyggnadskvaliteterna i Nödinge.
Syftet är att främja en socialt hållbar stadsutveckling som sätter människan
i fokus och tar fasta på de kvalitativa värdena.
Nödinges serviceutbud, kulturhistoria, naturområden och vattenmiljöer
har många kvaliteter liksom utgör potential när samhället utvecklas.
Nödinges värde för hela kommunen bedöms kunna stärkas genom en
ökad befolkning och ett ökat serviceutbud. Handelsområdet kan utvecklas
för att få en starkare identitet och varumärke. Då krävs en tydligare prioritering av gående och cyklister, mindre anonyma uttryck i byggnaderna,
komplettering med bostäder och större kontakt till kringliggande bebyggelse än den stängda baksida som finns idag. Bäckmiljöerna har identi
fierats som stora tillgångar för att skapa gröna miljöer i nära anslutning
till bebyggelsen. Att tydligare koppla det nord-sydliga gångstråk som går
genom Klöverstigsområdet till Ale Kulturrum kan göra att det integreras
bättre i strukturen.
Ale Kulturrum och pendeltågsstationen bedöms ha stora stadsbyggnadskvaliteter med sina arkitektoniska uttryck. Kulturrummet bör tydlig
göras för att bli synligt för fler och pendeltågstationen bör kompletteras
med inslag som är unika för just Nödinge. En utveckling av området
vid pendeltågstationen och handelsplatsen bedöms stärka hela Nödinges
stadsbyggnadskvaliteter tillsammans med ökade förutsättningar för ett
rikt kulturutbud. En funktionsblandad bebyggelse ger kortare avstånd
mellan bostäder, rekreation, arbetsplatser och handel vilket bidrar till
ett rikare stadsliv och en tryggare miljö.

Stadsliv
En stadslivsanalys har utförts med syfte att undersöka förutsättningarna
för stadsliv i Nödinge. Stadsliv påverkas av människors rörelse- och
vistelsemönster. Den byggda miljöns egenskaper sätter ramarna för
möjliga rörelse- och vistelsemönster och påverkar också hur vi uppfattar
miljöer. Beroende på vilka egenskaper den byggda miljön har, vilket i
hög grad bestäms av relationen stadsrum emellan, så tenderar gångflöden
att fördelas utifrån detta. Stadslivet påverkas av hur människor fördelar
sig och vilka gator och platser som används. Även befolkningstätheten
påverkar intensiteten av stadslivet.
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I Nödinge ligger merparten av de befintliga bostäderna inom en 1200
meters radie och gångavstånd till pendeltågsstationen. Inom denna zon
finns mycket goda möjligheter att utveckla stationsnärhet för de boende
och öka de fördelar som närheten till stationen innebär. Befintliga och
framtida stråk spelar nyckelroller för att denna närhet ska förstärkas ännu
mer. Analyser avseende täthet visar att tätheten är högre i flerbostadshusoch radhusområdena och lägre i villaområdena där bebyggelsestrukturen
begränsar möjligheterna till förtätning. I de centrala delarna nära pendeltågstationen finns flera områden där det inte finns några boende alls.
Stadslivet gynnas av att både de som bor i närheten och de som bor
längre ifrån rör sig på samma ställen. Stråk som har identifierats ha hög
potential för detta är exempelvis gångstråket mellan Rödklöver- och
Vitklövergatan samt Södra Klöverstigen och Klockarevägen. Stråket från
pendeltågstationen och vidare längs Vitklövergatan har visat sig vara
uppdelat i flera olika platser snarare än sammanlänkat i ett stråk. Ett sämre
utbyggt gång och cykelsystem i de norra delarna av Ale torg gör att tillgängligheten snabbt blir sämre ju längre norrut man rör sig. Cyklister som
pendlar med tåget kommer främst cyklandes öster ifrån. Strukturen för
fotgängare är relativt tillgänglig men som samtidigt riskerar att vara
otydlig och därmed sprida ut de gående mer än önskvärt.
För området allra närmast stationen gäller att det idag finns få mål
punkter och funktioner och att platsen främst befolkas i samband med
tågens ankomst och avgång. Stadslivet präglas av ”passage” vilket betyder
att få stannar still förutom de som väntar på tåg och buss.
Barns rörelsemönster och målpunkter har studerats och visat sig ha en
större koncentration till skolområdet och bobollplan. Ett potentiellt stråk
för barn som ska förflytta sig till målpunkter på längre avstånd är Norra
Kilandavägen. Trafikrummet är idag inte utformat utifrån barns behov.
Analyser avseende hur markytor används visar att mer än en tredjedel av
ytorna används för bilvägar, refuger och parkeringar medan byggnader
endast utgör en dryg tiondel. I området kring Ale torg utgörs än större
ytor för användningar kopplade till bil.
För att skapa förutsättningar för ökat stadsliv i Nödinge finns i utredningen flera arbetsområden; tydliga stråk mellan platser och målpunkter,
täthet av målpunkter, goda siktlinjer, orienterbarhet, tillgänglighet, tydlig
prioritering mellan trafikslag, hög entrétäthet och goda sol-, vind-, ljusoch ljudförhållanden.
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Flygfoto över Nödinge från 2015

Naturvärden och rekreation
Landskapsbild
Nödinge är lokaliserat i Göta älvs dalgång där orten har utvecklats på
gammal älvbotten. Höjdryggarna längs älven vidgar sig i Nödinge där
flera mindre dalgångar ansluter till Göta älv och bildar ett större för
hållandevis plant och låglänt område som orten vilar i. Parallellt med
Göta älvs dalgång löper flera mindre dalgångar där den ursprungliga
jordbruksbebyggelsen i huvudsak ligger invid foten av branta bergs
ryggar. Höjdskillnaden mellan dalbottnarna och höjdryggarna är stora.
Höjdryggarna är till stor del skogsklädda, bitvis med ek och andra ädla
trädslag, medan de övre partierna på flera håll utgörs av ett klipphedslandskap. Höjderna, som är i stort obebyggda, ger Nödinge en vacker,
grön och särpräglad siluett där naturlandskapet råder över den mestadels
låga och glesa bebyggelsen. En av dessa höjdryggar går genom Nödinge
och utgör ett grönskande avbrott i tätortsbebyggelsen. I öster möter tätorten ett småskaligt jordbrukslandskap som breder ut sig i dalgångarna
mellan skogsklädda höjder.
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Naturvärden
I och omkring Nödinge finns ett flertal områden med naturvärden varav
de flesta finns utpekade i kommunens naturvårdsprogram. Kompletterande inventeringar och beskrivning av naturvärden har utförts i
samband med framtagandet av planförslaget samt tidigare planering.
Göta älv och bäckarna Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken har höga
naturvärden och är ekologiskt känsliga vattendrag. De är av riksintresse
för naturvård, se avsnittet om riksintressen på sid 53 för en beskrivning
av riksintresset. Utöver älven och bäckmiljöer utgörs områden med
särskilda naturvärden omkring Nödinge huvudsakligen av lövskogs
områden, strandängar, vattendrag och naturbetesmarker.
De lövskogar som finns inom planområdet är särskilt viktiga att bevara
eftersom Nödinge ligger i en så kallad skoglig värdetrakt. Främst ekskog,
men även bokskog och andra lövskogstyper förekommer. I de högre
liggande delarna utgörs värdena av näringsfattig barrskog och blandskog,
samt sura ekskogar. På Vättlefjäll dominerar gran och på de lägre fjällarna
dominerar blandskog och ekskog. Ansvars¬biotop inom området är ädellövskog. Trakten ligger tätortsnära och har stor betydelse för friluftslivet.
I dalgångarna, i sluttningar och på åkerholmar, utgörs de största värdena
av ädellövskogar, varav några är klassade som naturvärdesobjekt. En känd
nyckelbiotop (Stenåsbäcken, N 8038-1995) finns inom planområdet.
Det är en bäckdal i Hållsdammsbäckens dalgång med värdefull lövskog.
I östra delarna av planområdet, vid Hältorps mosse norr om Vimmersjön
samt söder om Vimmersjön, finns värdefulla sumpskogar.
Enligt naturvårdsprogrammet bör områden som pekats ut med natur
värden inte omfattas av exploatering såvida inte särskilda skäl föreligger
och åtgärder vidtas för att begränsa skadan.
Längst i öster berörs också områden som betraktas som stora opåverkade
områden enligt miljöbalken 3 kap 2 §. Sådana områden skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas
karaktär.
Områden med kända naturvärden inom planområdet redovisas på karta
2 - Hänsyn och förutsättningar: riksintressen, naturmiljö och rekreation.
Områden med kända naturvärden redovisas i tre kategorier: objekt som
bedöms omfattas av generellt biotopskydd enligt utförda utredningar,
områden som bedöms vara särskilt värdefulla ur natursynpunkt, samt
övriga kända naturvärden. De områden som bedömts som särskilt
värdefulla innefattar även lövskogsmiljöer på grund av att de ligger
i en värdetrakt.
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Sociotopvärden och rekreation
En inventering av Nödinges grönytor har genomförts och klassificerats
utifrån dess kvaliteter och användning i en så kallad sociotopvärdes
inventering. Sociotoper kan kortfattat beskrivas som platser i den offentliga
miljön som på olika sätt används och upplevs av människor, platser med
sociala värden. Exempel är parker, lekplatser, fotbollsplaner eller ett torg.
Det är en värdering av de upplevelser och kvaliteter en plats har eller vill
tillskapa. Enligt den modell för sociotopvärdes inventering som använts
i Nödinge bedöms sociotopvärdena utifrån platsens kvalitet och tillgänglighet. Kvalitetsaspekter innefattar människors upplevelsevärden och
förutsättningar för aktiviteter och attraktion. Tillgänglighetsaspekter
innefattar sociotopens fysiska tillgänglighet, läge, nåbarhet, anpassningar
för personer med funktionsnedsättning och grad av offentlighet. Dessa
aspekter vägs samman till en samlad bedömning av platsens sociotopvärde. Värdet redovisas i en fyrgradig skala från vissa till högsta
sociotopvärde. Sociotopvärdena över Nödinge har fastställts med hjälp
av kartläggning, intervjuer och observationer. De redovisas i en så kallad
sociotopkarta. På karta 2 - Hänsyn och förutsättningar: riksintressen,
naturmiljö och rekreation redovisas områden med påtagliga eller högre
sociotopvärden i Nödinge.
Inventeringen av Nödinges grönytor visar att orten har gott om bostadsnära, mindre naturområden. Småhus med egna tomter bidrar till ett
grönt samhälle. Det finns gott om mindre, anordnade lekplatser vilket
ger barnen goda lekmöjligheter. Skogskullarna är återkommande viktiga
utflyktsmål för barnomsorgen, men svårtillgängliga för äldre och rörelsehindrade. Inventeringen visar att det är ont om anlagd park i Nödinge,
framförallt i centrum, som idag nästan helt präglas av trafikytor. Det är
svårt att sitta ner och vara en del av folklivet.
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Areella näringar
Jordbruk
I dalgångarna i Nödinges omland bedrivs på flera platser ett småskaligt
jordbruk med huvudsakligen bete och hästhållning samt viss del åkerbruk/vallodling. Uppskattningsvis finns drygt 168 hektar jordbruksmark
inom planområdet. Utöver detta finns mindre arealer jordbruksmark
som inte är registrerade på grund av att man inte söker bidrag för marken.
Flera områden har pekats ut som värdefulla i den regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet. Strandängarna längs Göta älv (område
21:6) utgörs huvudsakligen av betade fuktängar med stor betydelse för
fågellivet. Strandängarna har restaurerats i samband med utbyggnad
av väg och järnväg och betas nu. Kring Backa säteri i Lodingebäckens
dalgång (område 21:12) finns ett svagt sluttande öppet åkerlandskap
med lövskogsklädda impediment. Betydande delar av området är idag
detaljplanelagt och brukas som golfbana. Åkermarken i området har inte
odlats på många år men visst bete bedrivs fortfarande i delar av området.
Längs Hållsdammsbäckens dalgång (område 21:13) finns ett ravin
landskap med omväxlande öppen mark och lövskogspartier. I området
bedrivs huvudsakligen bete och hästhållning. Öster om Vimmersjön
(område 21:14) finns ett småskaligt odlingslandskap med åkrar och
betad strandäng. Söderut sträcker sig en ravin med betesmarker.

Skogsbruk
Inom planområdet finns cirka 480 hektar skogsmark varav cirka 280
hektar ägs av kommunen. Merparten av skogen inom planområdet
brukas sannolikt enligt konventionellt skogsbruk, som i Sverige idag
domineras av kalavverkningar och därpå följande plantering, främst med
gran och tall. I tätortsnära lägen tas ibland mer hänsyn till rekreationsvärden, eftersom sådan hänsyn anges i lagstiftning och rådgivning inom
skogsbruket. Det är dock osäkert i vilken utsträckning detta sker, då det
görs på beståndsnivå och styrs av den enskilde markägaren samt till viss
del genom rådgivning från Skogsstyrelsen och skogsbolag. Det är därför
svårt att ge en generell bild av hur skogen inom planområdet brukas.
Skogsbruksåtgärder på kommunägd mark är till viss del anpassad till det
tätortsnära läget, med mer hänsyn till rekreation för invånarna i Nödinge.
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Kulturmiljö
I Ale kommuns kulturarvsplan, Kultur i Arv, från 2008 redovisas kända
kulturvärden i kommunen. I samband med upprättande av planförslaget
har en fördjupning av kulturarvsplanen gjorts med syfte att sammanfatta
hur orten har utvecklats, vilka kulturhistoriska kvaliteter orten har och
vilka kulturhistoriska lämningar som är värdefulla att bevara för kommande
generationer. Flera områden har noterats som är särskilt intressanta ur
kulturhistoriskt perspektiv.
Nödinge var länge en jordbruksby koncentrerad kring kyrkan. Nuvarande
Klockarevägen var ett dominerande stråk från byn och västerut, mot
landsvägen och senare även järnvägsstationen. Även Kristoffers led var
huvudväg mellan kyrkan och Backa säteri. Göta älvs strandängar utgjorde
delar av byns utmarker, där boskap betade. Ett antal gårdar och torp
finns kvar, vilka visar på Nödinges ursprung som jordbruksbygd.
Närmast kyrkan ligger större gårdar, medan mindre torp finns i den
dåvarande byns utkanter. Denna placering visar dels på byns utbredning
och dels på de sociala strukturer som rådde. En backstuga, Dala-Valfrids
stuga, från 1700-talet finns bevarad vid Bräckans väg. Den ingår i kommunens kulturhistoriska bebyggelseinventering som gjordes i samband
med kulturarvsplanen 2007.
Skogs- och jordbruksegendomen Backa Säteri omnämns första gången
i mitten av 1500-talet. Huvudbyggnaden är från mitten av 1700-talet
men större delen av de kvarvarande spåren från säteri-epoken härstammar
från åren efter 1864. Backa säteri är ett betydelsefullt kulturarv som
historiskt haft en betydande roll i bygden och de kvarvarande delarna är
välbevarade. Gården berättar om Nödinge som jordbruksbygd, och visar
på tidens sociala strukturer med en högreståndsmiljö i kontrast till torp
och backstugor i områdets ytterkant. Byggnaderna, lövträden, den öppna
dalgången, element i jordbruksmarken och vägsträckningar bidrar till
förståelsen av kulturmiljön.
År 1918 köpte företaget Denofa Backa säteri och dess marker i södra
Nödinge. Företaget planerade att etablera ett fabrikssamhälle för 1300
invånare. Ett antal bostäder för arbetare och ingenjörer samt några andra
konstruktioner hann uppföras innan etableringen avbröts. Spår från
epoken är fortfarande synliga i området. I en kulturmiljöutredning av
Västarvet konstateras att lämningarna har höga kulturhistoriska värden.
Särskilt bostadsbebyggelsen anses värdefull på grund av dess genom
arbetade och välbevarade arkitektur. Området som helhet anses ha
betydelse då det erbjuder möjlighet till rekreation i ett varierat kulturlandskap.
Under slutet av 1800-talet började en utveckling från bondby till
bostadsort i samband med att en järnvägshållplats förlagts till orten.
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Nödinge utvecklades mot ett stationssamhälle, med fler bostäder,
verksamheter och butiker. Villabebyggelsen söder om Klockarevägen är
ett arv från 1800-talets omvandling. Till skillnad från många andra delar
av Nödinge, där hela områden byggts upp under några få år, har villa
området söder om Klockarevägen växt fram under relativt lång tid.
Huvuddelen av den bevarade bebyggelsen är från 50-talet och framåt,
men ett antal äldre villor finns. Husen byggdes ett och ett, och formgavs
efter tidens rådande stilideal. Gemensamt för husen är att de är en- eller
tvåfamiljsvillor i ett eller två plan, med kringliggande trädgård.
Under 1960- och 70-talen byggdes ett stort antal bostäder som en reaktion
mot bostadsbristen i efterkrigstidens Sverige. För Nödinge innebar detta
en stor förändring. Planer fanns som innefattade 1000 lägenheter i flerbostadshus, 1000 småhus, nya byggnader för offentlig och kommersiell
service och nya trafiklösningar. Planen genomfördes inte i sin helhet,
men kom att avsevärt förändra Nödinges karaktär och identitet. Totalt
byggdes närmare 900 bostäder i områden som idag utgör karaktäristiska
exempel på 1970-talets bostadsbyggande. Klöverstigen karaktäriseras av
kringbyggda gårdar och bebyggelse med tegelfasad. Genom området
löper en gågata i nord-sydlig riktigt, som i sitt ursprungliga utförande
skulle fungera som områdets huvudstråk med offentlig och kommersiell
service. Börsagårdens miljöskapande värden är dess slingriga bilfria gator,
tydliga grannskapsenheter och flera små öppna gräsytor för lek och utevistelse. Byggnaderna bidrar till upplevelsen genom att de har en gemensam
utformning med gult tegel och gavlarna ställda mot gatan, samtidigt som
husen är individuella med olika färger på trädetaljer. Radhusen utmed
Prästvägen är ordnade i parallellställda längor i ett plan och med samman
byggda garage. Fasaderna har fönster i liv med fasadteglet och utan några
utskjutande volymer. Området har en tydlig enhetlighet och arkitektonisk
intention. Se karta 5 – Hänsyn och förutsättningar: k ulturmiljö och a reella
näringar för en redovisning av kända värdefulla kulturmiljöer.

Fornminnen
Ett fornminne är en lämning efter människors verksamhet under forna
tider. Lämningen ska inte längre vara i bruk. ”Forna tider” är ett brett
begrepp som inkluderar både förhistorisk och historisk tid. Fornminnen
kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor eller kvarnar. Alla
fornminnen är skyddade enligt lag. Det gäller såväl redan kända som
ännu ej påträffade fornminnen. Nödinge är generellt rikt på fornminnen,
då trakten har varit bebodd sedan stenåldern. Ett flertal kända fornminnen
finns inom och i anslutning till planområdet, exempelvis i södra Nödinge
runt Backa Säteri och Lahallsåsen och omkring Vimmersjön. Många av
fornminnena utgörs av tidigare boplatser. Se karta 5 – Hänsyn och förutsättningar: kulturmiljö och areella näringar för en redovisning av kända
fornminnen.
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Offentlig och kommersiell service
Föreningsliv
I Ale kommun finns en bred och stark tradition av föreningsliv, kommunen
är en av de mest föreningstäta i landet. I Nödinge finns bland annat båtklubb, tennisförening, golfklubb, orienteringsklubb, fotbolls- och handbollsklubb samt pensionärs-, hembygds-, och bygdegårdsförening.
Offentlig service
Från pendeltågstationen och Ale torg mot de östra delarna av tätorten
löper ett stråk med i huvudsak offentlig service. Här finns Ale Kulturrum med kommunens huvudbibliotek, teater, fritidsgård och sporthall.
Tre grundskolor ligger längs stråket: Nödingeskolan för årskurs F-3,
Kyrkbyskolan för årskurs 4-6 och Da Vinciskolan för årskurs 7-9.
I Nödinge finns totalt sex förskolor. 2013 lades kommunens enda
g ymnasium, Ale gymnasium, ner på grund av för få sökande. Nödinge
tillhandahåller även vårdcentral, folktandvård, socialtjänst, hemtjänst,
äldreboende, servicehus, gruppboende, föreningslokaler med mera.
Näringsliv och kommersiell service
Nödinge har inte, som Ales andra tätorter längs älven, växt upp kring
någon stor industri. Befolkningen har historiskt sett livnärt sig på jordbruk. Idag utgörs Nödinges näringsliv huvudsakligen av företag inom
handel, produktion och tjänstesektorn. Handel och verksamheter är
koncentrerade kring Ale torg. Produktion och verkstäder finns i verk
samhetsområdet Rödjans Väg norr om Norra Kilandavägen.
Ale kommuns största handelsplats Ale torg öppnade 1996 som ett
köpcentrum vänt mot E45, och numera i anslutning till pendeltåg
stationen. Här finns över 30 verksamheter, som livsmedelsbutiker,
kläd- och andra specialbutiker, apotek, bank, systembolag, mäklare,
kaféer och restauranger. Här finns även bensinstation, bilverkstad,
arbetsförmedling och kommunhus.
En kommunövergripande handelsutredning med särskilt fokus på
Nödinge och Älvängen har upprättats. Mot bakgrund av Ale kommuns
geografiska utformning bör handeln utvecklas olika för respektive
handelsplats. För att motverka en alltför fragmenterad handelsstruktur
behöver Nödinges tillkommande handel koncentreras vid Ale torg.
Handeln omfattar cirka 11250 m2 och bedömningen är att det finns
potential att ytterligare utveckla handeln. Etableringsutrymmet till år
2030 omräknat till handelsyta innebär cirka 12 700 m2 tillkommande
yta. Etableringsutrymmen bedöms främst finnas inom fritids- och
beklädnadshandeln.
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Trafik och kommunikationer
Gång- och cykel
Gående och cyklister har generellt goda rörelsemöjligheter inom plan
området. Större barriärer utgörs av motorvägen med avfarter och
cirkulationsplatser, järnvägen, bäckarna och höjdpartier. Avstånden i
Nödinge är relativt korta men den funktionsuppdelade och relativt glesa
bebyggelsen gör dock att avstånden kan upplevas som långa och svåröverskådliga för gångtrafikanter. Enligt resvaneundersökningar genomförda i samband med det västsvenska paketet reste boende i Ale kommun
till fots eller med cykel 21 % av alla resor år 2014. Det är en liten ökning
från 2011 då motsvarande siffra var 19 %.
Då Nödinge till stor del är platt och cykelvägnätet är relativt finmaskigt
är cykel ett bra alternativ för att röra sig i tätorten. Cykelvägarna inne i
samhället gör centrala Nödinge mer tillgängligt för cyklister än för bilister.
Med cykel kan du ta dig rakt igenom samhället istället för att köra runt.
Cykelns attraktionskraft i Nödinge minskas av att cykelvägarna inne i
samhället inte upplevs som gena, och delas med gångtrafikanter, lekande
barn och bitvis bilar. Cykelvägnätet kan för den som inte känner orten
väl upplevas som otydligt och svårorienterat. Ale torg har relativt dålig
tillgänglighet för cyklister. Det finns få cykelparkeringar och cykelstråk
går antingen utanför butiksentréerna eller genom miljöer som domineras
av biltrafik och parkeringsplatser. Att cykelstråket passerar nära inpå
butiksentréerna innebär att det hela tiden korsas av gående som är på väg
mellan butikerna och parkeringen.
Ett av Nödinges mest framträdande och vältrafikerade gång- och
cykelstråk går från pendeltågstationen genom Ale torg mot Ale Kulturrum och vidare österut längs Vitklövergatan. Stråkets delar hänger löst
ihop med varandra vilket gör att stråket som helhet blir otydligt. Andra
framträdande stråk av stor betydelse för gång- och cykeltrafikanter är
stråket som går i nord-sydlig riktning genom Klöverstigenområdet,
Klockarevägen, Fyrklövergatan med förlängning mot Nol och Kristoffers
led mellan Backa säteri Gamla Kilandavägen.
Cykel och elcykel är färdslag med stor potential för matartrafik till
pendeltågstationen.
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Kollektivtrafik
I slutet av 2012 invigdes Alependeln mellan Göteborg och Älvängen.
Tåget har god turtäthet med kvartstrafik vid högtrafik och halvtimmes
trafik under stora delar av dygnet. Från Nödinge tar det cirka 15 minuter
till Göteborg och 35-55 minuter till Trollhättan, med byte till regiontåg
i Älvängen. Pendeltåget har avsevärt förbättrat kommunikationerna och
satt Nödinge och Ale i nära förbindelse med främst Göteborg. Enligt
resvaneundersökningar från det västsvenska paketet reste boende i Ale
kommun med kollektiva färdmedel 15 % av alla resor år 2014. Det är en
liten ökning från 2011, det vill säga innan pendeltåget invigdes, då motsvarande siffra var 13 %. I förhållande till regionala och kommunala mål
om att andelen som reser med kollektivtrafik ska vara 40 % år 2025
respektive 35 % år 2018 behöver åtgärder fokusera på en ökad kollektivtrafikanvändning där gång- och cykelresor är viktiga komplement.
Utöver pendeltåget finns ett antal busslinjer som förbinder Nödinge med
andra delar av kommunen. Flera busslinjer trafikerar vägen mellan
orterna som löper parallellt med järnvägen och E45 längs med stora delar
av kommunen. Det finns också busslinjer från Nödinge till Lindholmen
på Hisingen via Eriksdal vid Kungälv samt förbindelser med de östra
delarna av Nödinge och Vimmersjön.
I Nödinge har cirka 58 % av befolkningen gångavstånd till pendeltåg
stationen räknat på en radie om 1000 m. Delar av södra Nödinge har
mer än 500 m till busshållplats eller pendeltågstation.

Biltrafik
Väg E45 med parallellgående väg, Alevägen, är den viktigaste vägför
bindelsen för Nödinge i riktning söderut mot Göteborg och norrut mot
Trollhättan och Vänersborg. De förbinder också Nödinge med kommunens
övriga orter i Göta älvdalen. E45 är en motorväg av riksintresse för
kommunikation med god framkomlighet. I norra Nödinge går Norra
Kilandavägen som utgör en huvudgata genom orten. Den ansluter till
Gamla Kilandavägen som leder vidare genom landsbygden mot Lerum
och Alingsås. Den passerar även rekreationsområdena kring Vimmersjön
och Dammekärr. Motsvarande huvudgata saknas i södra Nödinge. Där
finns Backavägen som har god kapacitet fram till Säterivägen men sedan
övergår till karaktären av lokalgata.
Bostadsområden i Nödinge trafikmatas i huvudsak utifrån huvudgatorna utan inbördes kopplingar. Syftet är att skapa bilfria miljöer
inom bostadsområdena och separera olika trafikslag från varandra utifrån
trafiksäkerhetssynpunkt. De vägar och stora ytor för markparkering som
är särskilt avsedda för bilar utgör barriärer och miljöer som inte är goda
för gående och cyklister. Strukturen är delvis svårorienterad och återvändsgatorna skapar körning fram och tillbaka.
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I centrala Nödinge ligger service och bostäder nära varandra och gående,
cyklister och bilister gör anspråk på samma ytor. Miljöerna är röriga och
det finns otydligheter för samtliga trafikslag hur de kan röra sig. Områdena
mellan pendeltågstationen och servicen är främst utformade för bilar
men där rör sig stora mängder oskyddade trafikanter. Placering av stora
bilparkeringar som kräver passage förbi skolor där miljön i övrigt är tänkt
att fungera bilfritt skapar stor otydlighet.
En trafikutredning har upprättats som beräknat framtida biltrafikrörelser
utifrån att Nödinge byggs ut till en fördubblad befolkning. Beräkningarna
utgår från uppräknade trafikmängder enligt trafikverkets modell och har
inte tagit hänsyn till en förändrad färdmedelsfördelning där fler resor
görs med gång, cykel och kollektivtrafik. Det innebär att mätningarna
utgår från maximala tänkbara trafikflöden. Beräkningarna utgör exempel
på hur biltrafiken kan struktureras och visar att Nödinges gatunät har
tillräcklig kapacitet för framtiden. Trafikflöden vid avfart och cirkulationsplats vid trafikplats Nödinge norra kan överstiga kapaciteten vilket
behöver bevakas.

Parkering
En samlad cykelparkering finns i anslutning till pendeltågstationen som
erbjuder platser med väderskydd samt cykelpump. Den har hög beläggning även vintertid. I Nödinge parkeras fler cyklar vid pendeltågstationen
än bilar på pendelparkeringen.
I centrala Nödinge finns många bilparkeringsplatser. Parkeringen är i
stor utsträckning separat för boende, handel, anställda och kollektivpendlare. En kartläggning av hela centrala Nödinge visar att det i
genomsnitt står bilar på färre än hälften av platserna samtidigt. Trots
detta upplevs det vara brist på parkeringsplatser på delar av Ale torg,
där det är som mest attraktivt att parkera dagtid. Boendeparkeringarna
står ofta tomma under dagen, då platserna på pendelparkeringen och på
Ale torg har stor beläggning. Omvänt gäller nattetid. En del platser är
reglerade med tidsbegränsning men nästan all parkering är avgiftsfri
vid användning.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvatten är regn-, smält-, och dräneringsvatten som rinner från vägar,
parkeringar, bostads- och industriområden. Det blir ofta förorenat av
exempelvis trafik, byggdamm och övergödning på väg mot sin recipient.
De senaste decennierna har allt intensivare regn och höga vattenstånd
förekommit. Det övergripande målet i Ale kommuns dagvattenpolicy är
att minimera antalet översvämningar och uppnå god vattenstatus enligt
EU:s vattendirektiv. Befintlig dagvattenavledning i Nödinge sker främst
i konventionella dagvattenledningssystem, rör och kulvertar. I dessa sker
ingen naturlig rening och flödena - vattenmängden och hastigheterna kan bli höga. Igentäppta rör leder till översvämningar i andra delar av
systemet. I utkanten av orten sker viss avledning i öppna diken. Hela
planområdet avrinner mot Göta älv. Ortens två större bäckar, Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken, har även en viktig roll som lokala
recipienter vilka rinner ut i Göta älv. Tre anlagda dagvattendammar
finns i sydöstra Nödinge i området vid Patron Ahlmanns Allé. En förenklad kapacitetsutredning har utförts för dagvattensystemet vilken visar
att det kan finnas kapacitetsproblem för delar av planområdet. För att
inte belasta och bygga vidare på befintliga ledningssystem förordas därför
öppna dagvattenlösningar med utjämningsmagasin. Två stråk där öppna
dagvattenstråk särskilt skulle kunna integreras i trafik- och samhällsplaneringen har identifierats. Stråken är lokaliserade längs Rödklövergatan
och Vitklövergatan.
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Vatten och Avlopp
Nödingeborna och över 750 000 andra i storstadsregionen får sitt dricksvatten från Göteborgs kommun som i sin tur tar sitt vatten från Göta älv
vid Alelyckan, nedströms Surte. Arbete pågår med att ta fram ett utökat
vattenskyddsområde med skärpta krav för hela Göta älv. Under arbetet
med planförslaget har en VA- och dagvattenutredning tagits fram för
planområdet. Nuvarande VA-system i Nödinge bedöms kunna klara den
ökade belastning som en fördubblad befolkning och fördubblat antal
arbetsplatser skulle innebära. Delar av ledningssystemet kan dock
komma att behöva bytas ut vid förtätning och nyexploatering. Den ökade
dricksvattenförbrukningen kan dock komma att innebära att Nödinges
befintliga högreservoar blir för liten och behöver utökas. Nuvarande
tryckförhållanden möjliggör vattenförsörjning av bebyggelse med tappställen upp till +40 m utan att separat tryckstegring krävs. I dagsläget
belastas Nödinges spillvattensystem av dagvatten, vilket ger ökad
belastning på ledningar och pumpstationer som i sin tur kan leda till
uppdämningar och bräddningar i spillvattensystemet. För att denna
belastning inte ska öka bör belastningen från dagvatten minskas. Utredningen har utgått ifrån att spillvattnet från det planerade exploateringsområdet söder om Nödinge till största delen avleds söderut enligt de
förslag som studerats i pågående detaljplanearbete och således inte belastar
spillvattennätet i Nödinge.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i Nödinge men för att kunna klara ytterligare
exploatering och befolkningsökning behöver fjärrvärmesystemet ses över.
Sannolikt behöver systemet utökas och förstärkas.
Elektronisk kommunikation
Många Nödingebor är idag anslutna till fibernätet alternativt har möjlighet
att ansluta sig. En ytterligare utbyggnad av fibernätet pågår under 20152017 vilket kommer innebära att i princip alla i framtiden kommer ha
tillgång till fiber. De som idag inte har tillgång till fiber har generellt sett
tillgång till bredband via telefonnätet och mobilt bredband 3G-4G.
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7. KONSEKVENSER
I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de analyser som
utförts för att beskriva vilka konsekvenser ett genomförande
enligt planförslaget kan komma att innebära. Konsekvenserna
beskrivs mer ingående i tre separata rapporter, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), en social konsekvensanalys och barnkonsek
vensanalys (SKA/BKA) samt en ekonomisk konsekvensanalys.

Miljökonsekvenser
Samlad bedömning
Förutsatt att man i det kommande detaljplanearbetet tar hänsyn till
känsliga miljöer och de skyddsåtgärder som föreslås i utredningar och
i miljökonsekvensbeskrivningen bedöms den fördjupade översiktsplanen
för Nödinge inte medföra betydande miljöpåverkan.
Planförslaget innebär att obebyggda miljöer som idag utgörs av skogsoch odlingsmark, delvis med naturvärden, tas i anspråk. För vissa miljöer
anges i miljökonsekvensbeskrivningen att särskilda hänsyn behöver tas
i den fortsatta planeringen. Planförslagets intentioner anger att värdefulla
tätortsnära naturområden ska bevaras och utvecklas vilket är positivt för
växt- och djurliv både på land och i vattnet.
Planförslaget innebär att landskapsbilden kring Nödinge och upplevelsen
av samhället förändras för förbipasserande och boende. Förtätning kring
kulturhistoriskt värdefull miljöer kan innebära effekter på kulturhistoriska
samband och att samhällets framväxt blir svårare att förstå. Det innebär
också att upplevelsen för den som vistas i samhället förändras. Vilka
konsekvenser det ger för samhället beror på graden av exploatering och
utformningen av den byggda miljön.
Planförslaget ger förutsättningar för utbyggnad av bostadsområden nära
befintliga stora infrastrukturleder i områden som idag är påverkade av
trafikbuller och luftföroreningar. För att säkerställa att gällande rikt
värden avseende buller klaras ska kommunen undersöka behovet
av skyddsåtgärder och att dessa är tillräckliga. Luftföroreningshalter
över miljökvalitetsmålet för Frisk luft kan förekomma.
De huvudsakliga risker som har identifierats för planområdet är fram
förallt närheten till farligt godsleder, skredrisker och översvämningsrisker.
Dessa risker bedöms vara hanterbara, men behöver särskilt beaktas
i det kommande detaljplanearbetet.
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Aspekter som behandlats i miljö
konsekvensbeskrivningen:
• Biologisk mångfald, växt och

djurliv
• Befolkning och människors

hälsa
• Mark- och grundvatten
• Ytvatten
• Luft
• Klimatfaktorer
• Materiella tillgångar
• Landskap
• Bebyggelse
• Forn- och kulturlämningar och

annat kulturarv

Avgränsning
Ale kommun har i samråd med länsstyrelsen bedömt vilka aspekter som
miljökonsekvensbeskrivningen bör omfatta. Efter samrådet kompletterades
bedömningen utifrån inkomna synpunkter.
Den geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen utgörs
primärt av planområdet. För vissa miljöaspekter beskrivs konsekvenser
dock för ett större område än själva planområdet. Det har bedömts att
det främst är avseende aspekterna ytvattenmiljö och landskapsbild, där
planen kan medföra påverkan utanför planområdet.
Tidsmässigt har planförslagets planeringshorisont mot år 2030 valts som
huvudsaklig avgränsning, eller jämförelseår som det också kallas. Eftersom delar av planförslaget har utblicksperspektiv mot år 2050 har dock
även denna tidshorisont beaktats.

Studerade alternativ
Planförslaget jämförs mot ett så kallat nollalternativ som är en beskrivning
av vad som händer om den fördjupade översiktsplanen inte genomförs.
Nollalternativet utgår ifrån att det sker en fortsatt utbyggnad ut i det
omkringliggande landskapet utan omfattande förtätning i anslutning
till stationen och att tätortsgränsen successivt flyttas utåt från centrum.
Gällande översiktsplan ÖP07 fortsätter att vara vägledande och all ny
byggnation utanför planlagt område sker utifrån bedömning av den
aktuella platsens förutsättningar, enligt PBL och kommunens generella
riktlinjer.
Nollalternativet innebär enligt miljökonsekvensbeskrivningen sannolikt
att beroendet av att använda bil som transportmedel till arbete, handel
och service ökar om bebyggelse fortsätter att utökas längre från centrum,
vilket ger negativa konsekvenser med avseende på klimatpåverkan samt
luft- och bullermiljö. Sammanlänkningen av huvudcykelstråken genom
centrala Nödinge försvåras och kan utebli om intentionerna i den för
djupade översiktsplanen inte genomförs.
Utöver nollalternativet har några alternativa utformningar av
planförslaget studerats översiktligt:
• Olika lösningar för avfarter från E45
• Alternativa lösningar avseende passager över Hållsdamsbäcken
• Olika alternativ med avvägningar mellan allmänna intressen
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Riksintressen
En eventuell flytt av avfarten till Nödinge kan medföra att köer uppkommer på E45 och därmed skada riksintresset för kommunikation.
En flytt av avfarten behöver studeras närmare och område för ny avfart
har därför avsatts som utredningsområde i planen. Planförslaget innebär
i övrigt inga särskilda åtgärder som direkt påverkar riksintressenas funktion för kommunikation. Ny bebyggelse kommer dock enligt planen att
placeras nära infrastrukturstråket. I samband med detaljplanering av
utbyggnadsområdena behöver hänsyn tas till riksintressenas funktion.
Det förutsätts att byggnationen anläggs utan att inverka negativt på
riksintressena för kommunikation. I planens riktlinjer anges bl.a. att en
fördjupad riskutredning ska genomföras i närheten av farligt godsleder.
Planförslaget bedöms inte påverka Göta älv eller de enskilda strand
ängsmiljöerna utmed älven som omfattas av riksintresse för naturvård,
då inga omfattande åtgärder planeras inom riksintresseområdet. Tätorts
utvecklingen kan komma i konflikt med Hållsdammsbäckens och
Lodingebäckens riksvärden då bebyggelse och infrastrukturstråk
planeras i anslutning till bäckarna. Planförslaget anger dock att till
kommande bebyggelse och infrastruktur ska anpassas så att värdena inte
skadas. Åtgärder som kan innebära skada på naturvärden i bäckmiljöerna
ska inte medges. Genom att principförslagen i dagvattenutredning följs
och anges i kommande detaljplaner minimeras risken för indirekt påverkan
på riksintresset. Planförslaget bedöms inte påverka Natura 2000-området
sydväst om planområdet eftersom inga omfattande åtgärder planeras i
strandängsmiljöerna och planområdet ligger på ganska stort avstånd från
Natura 2000-området.
Värdena för friluftslivet bedöms inte förändras nämnvärt till följd av
planförslaget. Anordningar för grillning och båtliv bör utformas så att
konflikter med andra friluftsaktiviteter som t.ex. fågelskådning undviks.
Riksintresset för Vättlefjäll ligger delvis inom planområdet. Detalj
planering bör dock inte medföra att tillgängligheten till Vättlefjäll
försämras.
Bedömningen är att planförslaget inte innebär någon b etydande
påverkan på riksintressena förutsatt att riktlinjerna efterföljs.

Yt- och grundvatten
Planförslaget bedöms inte medföra några direkta ingrepp i vattenområdet
för Göta älv och inga omfattande åtgärder planeras i strandängarna
utmed älven. Principförslag för hantering av dagvatten innebär att
dagvatten ska tas omhand nära källan och renas innan det släpps ut till
recipient. Den indirekta påverkan på vattenmiljön bedöms därför som
liten.
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Naturmiljö
Planförslagets intentioner anger att värdefulla tätortsnära naturområden
ska bevaras och utvecklas för rekreation och biologisk mångfald. Planförslaget innebär dock i viss mån att nya obebyggda miljöer som idag
utgörs av skogs- och odlingsmark med naturvärden kan tas i anspråk
och att livsmiljöer för växter och djur kommer att påverkas eller försvinna.

Kulturmiljö och landskapsbild
Planförslaget bedöms innebära att landskapsbilden kring Nödinge kan
förändras för den som reser på t.ex. motorvägen eller järnvägen. Plan
förslaget innebär också att upplevelsen för den som vistas i samhället
förändras. En förtätning av Nödinge innebär ytterligare exploatering,
vilket kan påverka kulturhistoriska värden. I planförslaget anges att
exploatering i de särskilt utpekade kulturhistoriska områdena som Backa
säteri, Denofa-området, och söder om Klockarevägen ska ske med hänsyn till kulturhistoriska värden. För området Klöverstigen måste de
socioekonomiska utmaningarna ha lika stor påverkan på framtida exploatering som eventuella stadsbyggnadskvaliteter. Kringliggande förtätning
kan innebära effekter på kulturhistoriska samband och att samhällets
framväxt blir svårare att förstå. Samtidigt kan exploateringen bidra till
en bättre social struktur och förutsättningar för social hållbarhet. Vilka
konsekvenser detta ger för samhället beror på graden av exploatering och
utformningen. Under planprocessen tas en rapport om stadsbyggnadskvaliteter fram. Inför fortsatt planläggning kommer troligen ytterligare
kvalitets- och/eller gestaltningsprogram att upprättas för ny bebyggelse.
Kommande detaljplaner bör också hantera särskilda bestämmelser för
särskilt utpekade kulturhistoriska områden så att kulturhistoriska
särdrag och värden enligt det kulturhistoriska underlaget bibehålls.

Människors hälsa, buller och vibrationer
Planförslaget ger förutsättningar för utbyggnad av bostadsområden nära
befintlig motorväg (E45) och järnväg (Norge/Vänerbanan), i områden
som idag är påverkade av trafikbuller. En översiktlig bullerutredning har
tagits fram i samband med arbete med den fördjupade översiktsplanen.
Inför kommande detaljplanläggning av utbyggnadsområden och nya
vägar bör bullersituationen utredas ytterligare för befintlig och framtida
planerad bebyggelse och vilken användning byggnaderna kan ha. För att
säkerställa att gällande riktvärden avseende buller klaras ska kommunen
även i detaljplaneskede undersöka behovet av skyddsåtgärder och att
dessa är tillräckliga.

Risk och säkerhet
De huvudsakliga risker som har identifierats för planområdet är framför
allt närheten till farligt godsleder, skredrisker och översvämningsrisker.
För planerat utbyggnadsområde vid Ale torg kommer verksamheter och
bostadsbebyggelse att placeras inom riskzon för farligt gods. Genom att
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tillämpa riskreducerande åtgärder kan utbyggnad ske inom delar av riskzonerna. Vissa delar av planområdet har förhöjd skredrisk. Geotekniska
utredningar behöver tas fram som underlag för flera av de kommande
detaljplanernas utformning. Stora delar av området vid Ale torg kan
komma att översvämmas vid svår storm eller andra förhållanden som
kan ge extremt höga vattennivåer i Göta älv. Översvämningsrisk finns
bland annat även i de nedre delarna av Hållsdammsbäcken. För att
undvika översvämning av exploateringsområdena är det viktigt att ta
särskild hänsyn vid höjdsättning av byggnader. Sammantaget bedöms
de identifierade riskerna vara hanterbara, men de behöver särskilt beaktas
i det kommande detaljplanearbetet.

Miljökvalitetsnormer
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitets
normerna för ytvattenförekomsten Göta älv, Sköldsån eller för fisk- och
musselvatten, förutsatt att de principförslag som beskrivs i dagvattenutredningen följs. Inga förändringar utmed Göta älvs stränder föreslås.
Luftkvalitetsberäkningar som gjorts för Nödinge för prognosåret 2030
visar att gällande miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxider
innehålls. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen innebär att ny
bebyggelse placeras i stationsnära läge för att skapa förutsättningar för
boende och verksamma att använda kollektivtrafik i så stor utsträckning
som möjligt för sina resor. Även om utökningen av befolkningen kan
antas ge mer trafik bedöms planförslaget sammantaget medverka till
att miljökvalitetsnormer för luftmiljö kan innehållas och vara positivt
för luftmiljön i ett regionalt perspektiv.

Miljömål
Planförslaget bedöms sammantaget medverka till tre, vara neutralt för
åtta och motverka två av miljömålen. De tre miljömål som planförslaget
bedöms medverka till är God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning och
Ingen övergödning. För God bebyggd miljö bedöms planförslaget bidra
genom bättre resursutnyttjande samt utveckling av gröna miljöer och
gång- och cykelstråk. Att områden som idag nyttjas för rekreation kan
komma att exploateras utifrån förslaget motverkar målet men den
sammanvägda bedömningen är ändå att planförslaget i stort medverkar
till målet. När det gäller målen Bara naturlig försurning samt Ingen
övergödning bedöms planförslagets bidra till ökad användning av
kollektivtrafik och gång- och cykel vilket är positivt för målet.
De två miljömål som planförslaget bedöms motverka är Frisk luft och
Ett rikt odlingslandskap. För målet Frisk luft bedöms planförslaget kunna
bidra positivt i ett r egionalt perspektiv men eftersom bebyggelse föreslås
inom områden som idag är utsatta för luftföroreningar bedöms det finnas
en risk att miljömålet motverkas lokalt. Eftersom ett genomförande
enligt planförslaget innebär att värdefull jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse bedöms miljömålet Ett rikt odlingslandskap motverkas.
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Sociala konsekvenser
Samlad bedömning
Fördjupningen av översiktsplanen för Nödinge skapar förutsättningar för
en sammanhållen bebyggelse som utgår från Nödinges pendeltågsstation.
Förtätningar, större utbud av handel och service samt en tillgänglig och
attraktiv grön- och blåsstruktur utgör, tillsammans med en trafikprincip
där gång och cykel ska vara det självklara valet för lokala resor, grundstommen i Nödinges framtida utveckling. Därutöver ska Nödinge få fler
attraktiva mötesplatser, samnyttjande av lokaler och parkeringsytor samt
att den offentliga miljön och bebyggelsen ska kännetecknas av god
gestaltning och arkitektoniska värden. Att bygga småstad handlar om
mer än att bygga bostäder och infrastruktur. Människorna i småstaden
ska känna sig trygga och säkra, deras vardagsliv ska fungera genom en
hög grad av tillgänglighet, närhet, orienterbarhet och överblickbarhet.
Människor behöver känna samhörighet och tillit, de ska uppleva att de
bor i en sammanhållen stad där befolkningen har rättvisa möjligheter
att delta, där jämlikhet och jämställdhet samt människornas hälsa har
stor betydelse.
Bedömningen i analysen är att planförslaget har mycket goda ambitioner
och förutsättningar att säkerställa ett gott liv för invånarna. De sociala
effekterna och barnkonsekvenserna anses ha getts stort utrymme i arbets
processen. Arbetet har utgått från nationella, regionala och lokala mål
om bland annat minskade utsläpp av växthusgaser, minskade bullernivåer,
ökad andel kollektivtrafikresande, god bebyggd miljö och ett Ale där det
är lätt att leva.
De huvudsakliga risker som analysen uppmärksammar handlar om
segregation i boendet, hanteringen av trafiken och svårigheter i samband
med den snabba befolkningsökningen. Planförslaget behöver följas upp
med riktlinjer för att säkerställa en god fördelning mellan olika upp
låtelseformer. Analysen bedömer att planförslaget på ett tydligare sätt
behöver begränsa biltrafikens attraktivitet och att det inte är tillräckligt
att skapa goda förutsättningar för gång och cykel och närhet till pendeltåget. Privatbilismen måste minska för att Sverige ska klara klimatmålen
och klimatomställningen. Nödinge har mycket goda förutsättningar för
ett hållbart resande inom orten och kollektivtrafikpendlande till bland
annat Göteborg och Trollhättan. Ändå reser bara cirka 15 procent av
befolkningen med kollektivtrafiken. Det är långt från det mål som gäller
för kollektivtrafiken i regionen. Analysen belyser också riskerna med biltrafik i anslutning till miljöer där barn vistas och pekar på vikten att
dessa frågor behandlas varsamt i kommande planering och gestaltning
Den önskade och förväntade befolkningsökningen i Nödinge kan
påverka människors känsla av trygghet och tillit, att vardagen i större
grad präglas av anonymitet än som tidigare av igenkänning. Den nya
bebyggelsen kommer också ge negativa konsekvenser under byggtiden
för bland annat trivsel, säkerhet, trygghet och barns mobilitet.
Slutligen innebär det en stor utmaning för kommunen att hålla jämna
steg i utbyggnaden av kommunal service och rekrytering av personal.
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Avgränsning och metod
Analysen syftar till att belysa sociala konsekvenser och barnkonsekvenser
av ett genomförande enligt planförslaget. Den utgår från tolv parametrar
som tagits fram genom bearbetning och gruppering av parametrar som
vanligen ingår i sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser
(SKA/BKA) och som har identifierats som relevanta för planeringen i
Nödinge. Göteborgs stads analysverktyg för SKA/BKA har varit en
viktig grund i framtagande av parametrarna.
Utöver analys utifrån de tolv parametrarna innehåller konsekvensana
lysen även nulägesanalys, beskrivning av relevanta mål och teoretiska
utgångspunkter, översiktlig analys av planförslagets målbild, analys
utifrån identifierade utmaningar och identifiering av områden av
fördjupa i kommande arbete.

De tolv parametrar på social håll
barhet som behandlas i den sociala
analysen:
• Trygghet
• Säkerhet
• Orienterbarhet och överblick-

barhet
• Närhet och tillgänglighet
• Hälsa
• Offentliga rum
• Flexibilitet
• Socialt liv
• Integration och sammanhållning
• Identitet
• Jämställdhet

Analys utifrån de 12 parametrarna
Den ökade befolkningen och funktionsblandningen som är ett av målen
i planförslaget ökar möjligheten att Nödinge blir mer befolkat under
större delen av dygnet och att människor kommer att se varandra i vardagslivet. Detta, den inofficiella sociala kontrollen, bedöms vara en
trygghetsfaktor för såväl vuxna som barn. Riktlinjer kopplade till god
gestaltning bedöms bidra positiv till möjligheten för människor att
mötas vilket bidrar till trygghetskänslan. Samtidigt kan den snabba
befolkningsökningen motverka trygghetskänslan då många människor
under en varierad tid är nyinflyttade och därmed mindre etablerade på
orten. Också påverkan från byggtiden som följer av utvecklingen och
kommer pågå under en lång period kan komma att bidra negativt till
tryggheten.

• Rättvis resursfördelning

Orienterbarhet och överblickbarhet ingår som delar i trygghetskänslan.
Planförslaget medger olika strukturer av gator och bebyggelse.
Avseende trafiksäkerhet ger planförslaget ökad prioritet för oskyddade
trafikanter genom att skapa fotgängarzoner och huvudstråk för gång
och cykel vilket är positivt. Planförslaget förordar placering av service
i strategiska lägen längs huvudgator för att tillgodose god tillgänglighet
för gång, cykel och kollektivtrafik. Det kan samtidigt bidra till biltrafik
i närheten av skolmiljöer vilket anses vara mycket negativt ur ett barnperspektiv. Utformningen och trafikföringen på Vitklövergatan lyfts
särskilt fram. Det anses vara positivt att ingen allmän biltrafik föreslås
på gatan och att utformningen ska prioritera barn och oskyddade
trafikanter. Då det finns verksamheter längs gatan ser dock analysen
en risk att den allmänna biltrafiken trots allt kan öka på gatan med ökat
skolskjutsande och minskad trafiksäkerhet som följd. Det är särskilt
problematiskt ur barnperspektiv då flera skolor och förskolor ligger längs
gatan. När det gäller säkerhet från brott, våld och hot riskerar känslan av
osäkerhet att öka med en ökad befolkning med fler nya boende i när
området. God gestaltning liksom gemensamma aktiviteter och anlägg-
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ningar kan bidra till att minska detta. Att skapa förutsättningar för
minskad bostadssegregation, ökad funktionsblandning och befolkade
offentliga rum som planförslaget gör bedöms vara positivt.
Närhet har betydelse för att underlätta människors vardag och för att
minska människors beroende av bilen för vardagliga resor. De grund
läggande principerna i planförslaget att bygga nära pendeltågsstationen,
skapa täthet och funktionsblandning bedöms ur den aspekten vara
positivt. Närhet är särskilt viktigt för barn då de är mindre rörliga än
vuxna och tillbringar mycket tid i sin närmiljö. Det anses vara viktigt
att målpunkter som vänder sig till barn inte bara lokaliseras i Nödinges
centrala delar, utan att de sprids ut på bostadsområden inom hela orten.
Då skapas en större grad av närhet även för barnen. Analysen menar att
planförslaget borde innehålla tydligare riktlinjer kring placering av förskolor.
Markanvändningen och gestaltningen har betydelse för människors
fysiska hälsa. Klok planering kan underlätta för människor att välja
hälsofrämjande transportmedel såsom gång och cykel i stället för bil,
och skapa grönområden som inbjuder till vistelse och promenader.
Planförslaget lyfter enligt analysen på ett förtjänstfullt sätt fram betydelsen
av tillgängliga grön- och blåstrukturer av god kvalitet. Det innebär
närhet till grönområden och vattendrag och sjöar vilket är mycket
positivt inte minst för barn. Planförslaget beskriver dock inte tydligt hur
dagens bostadssegregation ska minska med hjälp av fysisk planering
vilket anses vara en brist. Trafik vid skolmiljöer riskerar bidra till en
stillasittande livsstil och därmed en viss negativ påverkan på barns hälsa.
Att planförslaget har höga ambitioner vad gäller gestaltning av offentliga
rum anses vara positivt. En risk finns dock som är förknippad med
utbyggnadstiden. Befolkningsökningen och omdaningen av Nödinges
centrala delar innebär flera år då orten riskerar att uppfattas som en stor
byggarbetsplats. Under denna tid kan det vara svårt att etablera nya
attraktiva offentliga rum.
Huvudprincipen om samnyttjande anses vara bra då det skapar flexibilitet,
är resurseffektivt och bidrar till sociala värden. Det kan bidra till en god
tillgång på lokaler och utemiljöer som ger förutsättningar för förenings
livet att utvecklas. Samnyttjande får dock inte ske på barnens bekostnad.
Det sociala livet gynnas av att det är nära och enkelt för människor att
utföra vardagliga sysslor såsom inköp, hämta och lämna barn, söka vård,
få omsorg, ha tillgång till kultur och tysta miljöer. Det är viktigt att
servicefunktioner lokaliseras där människor bor och längs stråk för
gående och cyklande, vilket planförslaget också betonar. En risk för det
sociala livet är dock om den kommunala servicen inte hinner med den
snabba befolkningsökningen. Då riskerar det uppstå köer, frustration
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och besvikelse hos befolkningen. För att det sociala livet ska fungera
krävs också att nya verksamheter och företag etableras i Nödinge.
Planförslaget innehåller resonemang om funktionsblandning och att
icke störande verksamheter ska integreras i bebyggelsen, exempelvis i
bottenvåningar, vilket är positivt. För barns sociala liv är en av de
viktigaste faktorerna deras möjlighet till självständiga rörelser.
Det bedöms därför vara avgörande att begränsa bilanvändandet på
platser där barn vistas. I det avseendet bedöms det att planförslaget
kunnat göra mer för att begränsa bilanvändandet än vad det gör.
Integration och sammanhållning handlar mycket om att överbrygga
gränser och skillnader mellan olika områden. I det sammanhanget är det
viktigt att bostäder med varierade upplåtelseformer lokaliseras spritt över
orten. Hyresrätter får inte lokaliseras enbart till mindre attraktiva lägen.
Analysen menar att kommunen måste arbeta på flera sätt för att säkerställa att hyresrätter verkligen byggs och så att den önskade fördelningen
mellan upplåtelseformer som krävs för att bryta segregationen i bostadsbeståndet skapas. Fördjupningen av översiktsplanen är ett viktigt verktyg
där tydligare riktlinjer för hur frågan ska hanteras i kommande planering efterfrågas. Andra viktiga verktyg är bostadsförsörjningsprogram
och bostadsförmedling.
Identitet är ett svårt begrepp, eftersom varje individ har sin egen tolkning. Identitet är både den bild som de boende har av sin hemort, och
den bild som utomstående har av orten, antingen genom egna upplevelser
eller genom ortens rykte. Det kommer att kräva ett strategisk och enträget
arbete för att skapa den identiteten som planförslaget har som målbild,
en attraktiv småstad med närhet till utbudet i Göteborg och storslagen
natur inpå knuten. Identiteten ska helst vara något som invånarna bär
med sig och känner stolthet över. Enligt analysen är det mycket svårt att
bedöma vilka sociala konsekvenser som kan uppstå och som är knutna
till identiteten. Det handlar också om hur väl kommunen lyckas marknadsföra Nödinge som bostadsort.
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. Män reser generellt längre
och oftare med bil än vad kvinnor gör. Kvinnor använder också kollektiv
trafik mer än vad män gör. Enligt analysen ska kollektivtrafik samt gång
och cykel inte bara vara prioriterade, utan även normbildande. Analysen
bedömer dock att planförslaget inte vågar gå tillräckligt långt för att
utmana bilismen och bilen som norm. Jämställdhet handlar även om
fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet. Här bedömer analysen
att planförslaget bidrar positivt genom att skapa förutsättningar för
service och handel i anslutning till pendeltågsstationen. Det bidrar till
den närhet som underlättar människors vardagsliv, och skapar förutsättningar för män och kvinnor att dela på hushållets sysslor. Om barnen
dessutom kan gå eller cykla på egen hand hem från skolor, och inte
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behöver hämtas med bil, underlättas hemarbetet ytterligare. Barns lek
varierar beroende på förutsättningarna. Barns lekar blir mer köns
neutrala när de leker i skog och natur jämfört med iordninggjorda och
tillrättalagda lekplatser. Analysen anser därför att det är bra att plan
förslaget så tydligt betonar vikten av nära och tillgängliga gröna miljöer.
Delaktighet i planprocessen är en viktig del av rättvis resursfördelning.
Det är därför positivt att framtagandet av planförslaget har använts som
pilotprojekt i kommunens arbete med att utveckla medborgardialog och
inte minst att barn och unga involverats i stor utsträckning. Att ge ett
större utrymme till andra trafikantgrupper än bilister är en viktig del i
en rättvis möjlighet att nyttja stadsmiljön. En person i bil gör anspråk på
en mycket större yta än gående och cyklister. Bilister får i och med detta
ett större utrymme i de offentliga miljöerna.
När biltrafiken minskar, frigörs utrymme för andra trafikanter samt för
mötesplatser och kvalitetshöjande åtgärder i stadsrummet. Att parkerings
platser i Nödinge inte är avgiftsbelagda innebär i praktiken att samtliga
bilparkeringar är subventionerade. Marken har ett värde, bilparkeringarna
kostar att anläggas, de ska underhållas, asfalteras, målas, belysas, snö
röjas och ibland även bevakas. När användarna inte behöver betala för
dessa kostnader innebär det att kostnaden betalas på annat sätt, exempelvis genom kommunalskatten om det handlar om parkeringsplatser på
kommunal mark. Detta förfarande kan inte bedömas vara en rättvis
resursfördelning. Analysen rekommenderar därför att alla offentliga
parkeringsplatser i Nödinge bör avgiftsbeläggas. Analysen tolkar rättvis
resursfördelning och rättvis möjlighet att använda staden även som en
viktig tillgänglighetsfråga. Offentliga miljöer ska givetvis tillgänglighets
anpassas, liksom kollektivtrafikens hållplatser. Det är därför positivt att
planförslaget tydligt visar att området runt Vimmersjön bör förbättras ur
tillgänglighetssynpunkt genom att anordna tydliga stråk och platser som
är tillgänglighetsanpassade.

Fördjupad analys utifrån tre utmaningar
I Sverige råder en stor bostadsbrist. Enligt Boverket behöver det byggas
cirka 710 000 bostäder fram till år 2025, och den årliga byggtakten de
närmaste åren bör vara i genomsnitt 88 000 bostäder per år. Ale kommun
har som ambition att växa med tre procent årligen och befolkningsökningen ska vara ännu snabbare i Nödinge, upp till fem procent årligen.
Den fördjupade översiktsplanen ger förutsättningar för omfattande
nybyggnation av bostäder. Analysen bedömer att Ale kommun tar ett stort
ansvar för bostadsbristen i regionen genom att planera för en snabb
befolkningsökning.
Klimatförändringen är globalt en mycket viktig fråga och majoriteten av
världens länder arbetar för att minska utsläppen av klimatpåverkande
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avgaser. Även Sverige har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser. Trafiken står för en mycket stor andel av utsläppen av klimatpåverkande gaser, och därför måste den fossilbränsle-krävande privatbilismen
minska. Ale kommun och Nödinge tillhör de kommuner i landet som
har bäst förutsättningar för att minska biltrafiken, eftersom det finns bra
pendeltågstrafik till Göteborg och ett stort kollektivtrafikutbud inom
Göteborg. Kommuner med sådana förutsättningar måste kunna gå före
och visa vägen i omställningen. Analysens bedömning är att planförslaget
saknar det mod och den beslutsamhet som behövs för att vägleda invånarna till mer hållbara transporter. Det handlar inte bara om att skapa
förutsättningar – vilket planförslaget gör – för fler hållbara transporter,
utan det måste också till aktiva beslut för att minska bilens attraktivitet
och bekvämlighet i vardagen. Sådana inslag anser analysen saknas i dokumentet.
När det gäller bostadssegregation gjorde Boverket 2010 en kunskaps
översikt på temat socialt hållbar stadsutveckling. I sammanställningen
listas några möjligheter för kommunerna att minska bostadssegregationen
genom fysisk planering. Flera av råden återfinns i den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. Uppföljning behöver dock ske i kommande
planering och genom andra styrdokument avseende fördelningen mellan
olika upplåtelseformer.

Områden att fördjupa i fortsatt arbete
I planförslaget förutsätts en befolkningsökning i Nödinge på 4-5 %
årligen. Detta är en mycket kraftig befolkningstillväxt som enbart ett
fåtal kommuner i Sverige nått upp till, och då endast under ett eller ett
par års tid. När befolkningen ökar snabbt, får kommuner generellt svårt
att hänga med och bygga ut den kommunala servicen i den takt som
behövs. Samtidigt innebär befolkningsökningen många positiva saker,
exempelvis ett bättre underlag för såväl offentlig service som privat
handel. Det möjliggör en vidareutveckling och ett större utbud inom
flera områden. Här kan Ale kommun hämta viktiga lärdomar från
andra kommuner med snabb befolkningstillväxt.
Ombyggnaden och utbyggnaden av Nödinge innebär att de centrala
delarna under lång tid kommer att vara en byggarbetsplats. Barn är
särskilt känsliga för de störningar och förändringar som byggskedet
medför. Det är tydligt att kommunen står inför stora utmaningar
kopplade till utbyggnadsperioden. För att möta de utmaningar som en
lång byggtid utgör för bibehållen attraktivitet lyfts exempel fram där
kommuner tagit ett innovativt grepp där stadsbyggnadsfrågorna förenas
med kommunens kulturarbete. Genom kreativa åtgärder blir byggnadsplatserna tillfälliga kulturella inslag i stadsbilden snarare än oattraktiva
sår. Kommunen måste ha en plan för hur de ska säkerställa att aspekterna
tas i beaktande under byggskedet, och inte hamna i händerna på byggherrarna, utan ställa noggranna krav på dem i byggskede.
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Utifrån Göteborgsregionens mål ska de omkringliggande kommunerna
verka för att skapa en stark regional struktur vilken utgår från storstadsområdets möjligheter med fortsatt befolkningsökning och regionför
storing med attraktiv kollektivtrafik. Pendeltågens kapacitet och eventuellt
utvecklande av andra lösningar inom transportsystem behöver bevakas
och fortsatt hanteras när Nödinge utvecklas. Det finns också en utmaning
gällande att få fler företag att etablera sig i Nödinge, för att skapa fler
arbetstillfällen till orten, och för att den lokala handeln och restauranger
ska överleva. Planeringen för Nödinge behöver ett större fokus på var
företag skulle kunna etablera sig. Det är viktigt för att få en stark
dagbefolkning och öka inpendlingen i relation till utpendlingen.
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Ekonomiska konsekvenser
Samlad bedömning
Utveckling av Nödinge till en attraktiv småstad är ett av huvudsyftena
med fördjupningen av översiktsplanen för Nödinge. Det innebär bland
annat att de centrala delarna av nuvarande Nödinge tätort omvandlas
från ett extensivt utnyttjat handelsområde till ett modernt och fler
funktionellt centrumområde. Denna förnyelse innebär höga investerings
kostnader men ger på sikt positiva ekonomiska effekter för hela nuvarande
Nödinge tätort. Det är därför viktigt att de ekonomiska effekterna av
FÖP Nödinge ses i ett längre tidsperspektiv än fram till år 2030.
Omvandlingen innebär initialt stora ekonomiska investeringar medan
de positiva ekonomiska effekterna uppstår under flera år, även långt efter
år 2030.
Analysen visar att utbyggnadsordningen får stor påverkan på genomförandeekonomin på såväl samhällsekonomisk som kommunalekonomisk
nivå. En utbyggnadsordning med starkt fokus på utveckling inom
centrala Nödinge kan innebära ett negativt stadsbyggnadsnetto.
Det innebär att kostnaderna för själva exploateringen och de kostnader
som exploateringen genererar i form av generalplanekostnader och följdinvesteringar, som exempelvis utbyggnad av infrastruktur och skolor,
överstiger de förväntade vinsterna av exploateringen. Resultatet är starkt
beroende av i hur stor utsträckning befintlig infrastruktur och bebyggelse
förändras. En jämnare prioritering mellan utveckling av centrala Nödinge
och utbyggnadsområdet kan innebära ett mer positivt stadsbyggnadsnetto. Det negativa resultatet vid en prioritering av centrala Nödinge
bedöms på en samhällsekonomisk nivå åtminstone till övervägande del
kunna uppvägas av ökade fastighetsvärden. En prioritering av utbyggnads
området bedöms inte resultera i samma utveckling av fastighetsvärde.
På kommunalekonomisk nivå visar analysen att en prioritering av
centrala Nödinge innebär en högre kostnad i from av generalplane
kostnader och följdinvesteringar som belastar kommunens ekonomi
än en prioritering av utveckling i utbyggnadsområdet. En översiktlig
analys visar dock att kommunens markinnehav, som är större i centrala
Nödinge och kompletteringsområdet, kan ge intäkter som till viss del
uppväger denna skillnad. Kostnaderna för kommunen bör ses ur ett
långsiktigt perspektiv. Belastningen på den kommunala ekonomin
kommer initialt att vara hög. Den kommer också att kvarstå under flera
år men kommer på längre sikt successivt att minska och så småningom
övergå till ett positivt årligt netto. De positiva ekonomiska effekterna
uppstår under flera år, även långt efter 2030.
Analysen visar också att fördelningen mellan småhus och flerbostadshus
och mellan olika upplåtelseformer i flerbostadshus har stor betydelse för
resultatet. En större andel småhus och flerbostadshus upplåtna med
bostadsrätt innebär ett betydligt mer positivt ekonomiskt netto.

Kapitel: 7. KONSEKVENSER

tillbaka

innehållsförteckning

91

En översiktlig analys av sysselsättningsutvecklingen har utförts som visar
att ett genomförande enligt planförslaget bedöms innebära att uppskattningsvis 300-400 nya arbetstillfällen kan skapas.

Avgränsning och metod
Analysen syftar till att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av ett
genomförande av planförslaget. Den har huvudsakligen utförts på samhälls
ekonomisk nivå vilket innebär att vem som påverkas av konsekvenserna
inte har beaktats i analysen. Analysen har dock kompletterats med en
mer översiktlig analys på kommunalekonomisk nivå där resonemang om
konsekvenserna för kommunens ekonomi redovisas. Analysen utgår från
en modell där exploateringsnetto och stadsbyggnadsnetto beräknats
utifrån en tolkning av vilka åtgärder som planförslaget kan komma att
leda till. Exploateringsnetto kan kortfattat beskrivas som det ekonomiska
resultatet av en exploaterings intäkter där kostnaderna/investeringarna
för exploateringen räknats bort. Stadsbyggnadsnetto kan kortfattat
beskrivas som det ekonomiska resultatet av en exploatering där även så
kallade generalplanekostnader och följdinvesteringar på grund av exploateringen har räknats bort. Generalplanekostnader innebär kostnader för
exempelvis infrastruktur som krävs för exploateringen men som inte kan
anses vara till nytta enbart för den enskilda exploateringens behov.
Följdinvesteringar innebär kostnader för utbyggnad av anläggningar och
verksamheter som behövs till följd av en exploatering. Det kan exempelvis
handla om utbyggnad inom skolverksamhet, vård- och omsorg, fritids
verksamheter, renhållning och underhåll av offentliga rum med mer.
Tre möjliga scenarion för planförslagets genomförande har analyserats
som utgår ifrån tolkningar av planförslaget. Scenariona är valda för att
belysa hur de ekonomiska konsekvenserna påverkas av olika ställnings
taganden vid genomförandet av planförslaget. För varje scenario har två
alternativ studerats där påverkan av olika fördelning mellan antal bostäder
och bebyggelsetyp analyserats. Fördelning mellan upplåtelseformerna
hyresrätt och bostadsrätt för tillkommande bostäder i flerbostadshus har
i scenariona antagits vara jämt fördelat (50 % vardera). För att belysa
vilken påverkan olika fördelningar av upplåtelseform har för det ekonomiska utslaget har analyser med olika fördelningar utförts för de olika
scenariona.

Analys på samhällsekonomisk nivå
Huvudscenariot i analysen utgår ifrån att utbyggnaden fram till år
2030 sker successivt med början i centrala Nödinge. Analysen visar att
en exploatering enligt scenariot innebär ett svagt positivt exploateringsnetto. Skillnaden mellan exploateringsnetto för olika delområden är
stor. För exploateringen i centrala Nödinge visar analysen ett negativt
resultat som i huvudscenariot vägs upp av positiva exploateringsnetton
i kompletterings- och utbyggnadsområde. Orsaken till det negativa
exploateringsnettot i centrala Nödinge är att analysen beaktat kostnader
för rivning och förlust av värden i befintlig bebyggelse, framförallt inom
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Ale torg. Planförslaget förutsätter dock inte att all bebyggelse på Ale torg
rivs utan det är möjligt att inpassa delar av befintlig bebyggelse i en ny
bebyggelsestruktur. En mycket kostsam åtgärd är också att nuvarande
markparkeringar ska ersättas av parkeringshus. Samtliga dessa åtgärder
innebär höga investeringskostnader. För att exploateringen inom delområdet centrala Nödinge över huvud taget ska ge ett positivt exploaterings
netto krävs att större delen av lägenheterna i flerbostadshusen upplåts
med bostadsrätt (70 – 80 % av lägenheterna). Det förutsätts också att
huvuddelen av infrastrukturkostnaderna för centrala Nödinge betraktas
som generalplanekostnader och inte belastar exploateringsekonomin i
någon större utsträckning. Analysen visar att generalplanekostnader och
följdinvesteringar överskrider exploateringsnettot för huvudscenariot
vilket resulterar i ett starkt negativt stadsbyggnadsnetto. Vid jämförelse
med de andra scenariona visar analysen betydligt mer positiva exploateringsnetton vid en mer omfattande utbyggnad inom kompletterings
område och utbyggnadsområde. Det resulterar också i betydligt mer
positiva eller neutrala stadsbyggnadsnetton för dessa scenarion.
Den totala omvandlingen av nuvarande Nödinge centrum som plan
förslaget innebär enligt huvudscenariot, med en ny profil som attraktiv
småstad, skapar betydande mervärden i form av ökade fastighetsvärden
på den befintliga bebyggelsen inom det område som omfattas av plan
förslaget. En enkel analys visar denna positiva effekt kan ge upphov till
betydande värdeökningar. Om det bedömda negativa stadsbyggnadsnettot
för huvudscenariot ställs i relation till den bedömda positiva värdeförändringen på det befintliga fastighetsbeståndet så visar det på samhälls
ekonomisk nivå på ett positivt resultat. I de alternativa scenarierna
uppstår inte motsvarande effekt på den befintliga bebyggelsen under
perioden fram till år 2030 eftersom omvandlingen inom centrala
Nödinge inte har samma omfattning som i huvudscenariot.
Fördelning av bostäder mellan småhus och lägenheter i flerbostadshus
har stor betydelse för utfallet av exploateringsnettot. Särskilt för de
a lternativa scenarierna där mer omfattande exploatering sker i komple
tterings- och utbyggnadsområde. Orsaken är att värdenivån på småhus
bebyggelsen är relativt sett betydligt högre än värdenivån på flerbostadshusbebyggelse i motsvarande lägen inom Nödinge idag. Efterfrågan på
småhus är idag mycket stor inom Göteborgsregionen. Tillsammans med
de attraktiva boendemiljöer som Nödinge och området runt Södra
Backa erbjuder innebär en utbyggnad av småhus att de ekonomiska
effekterna i form av exploateringsnetto är högre jämfört med om en
större andel lägenheter utförs i form av flerbostadshus.
Även fördelningen mellan olika upplåtelseformer för bostäder i flerbostadshus har stor betydelse för exploateringsnettot. Särskilt för centrala
Nödinge där bostäder uteslutande uppförs i flerbostadshus. En högre
andel bostäder upplåtna som bostadsrätt innebär ett betydligt mer
positivt exploateringsnetto.
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Översiktlig kommunalekonomisk analys
De ekonomiska effekter som beskrivits ovan under samhällsekonomisk
nivå, avser effekter av en utbyggnad oavsett vem som äger marken eller
vem som ansvarar för utbyggnad av och investering i olika anläggningar.
I detta avsnitt beskrivs de ekonomiska effekterna för kommunen vid ett
genomförande enligt planförslaget. De investeringar som ligger på
kommunens bord är att ansvara för utbyggnad av:
•
•
•
•
•

Gator, parker, grönområden etc. sker enligt plan och bygglagen
Vatten- och avloppsledningar, sker enligt vattentjänstlagen
Förskolor, grundskolor, sker enligt skollagen
Vård- och omsorgsboenden, sker enligt socialtjänstlagen
Anläggningar som kommunen utan krav från lagstiftning,
t.ex. idrotts- och fritidsanläggningar bygger ut

Analysen av effekterna för kommunen utgår från att de åtgärder som
kommunen utför inom ramen för uttag av gatukostnader och anläggningsavgift enligt va-taxan täcks av dessa avgifter. Däremot kommer
kostnader för generalplaneanläggningar och följdinvesteringar att
belasta kommunens investeringsbudget. Totalt bedöms dessa kostnader
i huvudscenariot uppgå till storleksordningen 400-500 miljoner kronor
räknat som ett nuvärde av samtliga investeringar under perioden fram
till 2030. I de två alternativa scenarierna är dessa kostnader lägre, i storleksordningen 300-350 miljoner kronor.
De ekonomiska effekterna på den kommunala ekonomin sett ur ett
investerings- och kommunalskatteperspektiv har analyserats. De investeringar som kommunen ansvarar för i form av generalplaneanläggningar
och följdinvesteringar har översatts i ett årligt avskrivningsbelopp samt
en årlig kostnadsränta. Detta har jämförts med de årliga intäkterna i
form av ökade skatteintäkter som den ökande befolkningen medför.
Analysen utgår från bedömningar av flera parametrar som tillsammans
ger ett underlag för att bedöma effekterna på den kommunala ekonomin
vid ett genomförande av planförslaget. Analysen visar ett negativt årligt
netto som ökar fram till mitten av 2020-talet. Därefter planar den
negativa effekten ut på en nivå runt minus 15 miljoner kronor per år.
En annan viktig aspekt som påverkar utfallet för kommunen är kommunens
innehav av mark inom de områden som ska exploateras. Kommunens
markinnehav är begränsat och koncentrerat till de centrala delarna av
Nödinge samt inom Kompletteringsområdet. Detaljeringsgraden i planförslaget medger inte möjlighet att exakt bedöma utfallet av tillkommande
bebyggelse inom kommunalägd mark. En mycket översiktlig bedömning
är att mellan 300 – 500 lägenheter främst inom området vid bobollplanen
hamnar på kommunägd mark. En översiktlig bedömning är att dessa
bostäder kan ge ett positivt exploateringsnetto för kommunen i storleksordningen 50 miljoner kronor.
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8. FORTSATT PLANERING
OCH ARBETE
I detta kapitel redovisas översiktligt behov av fortsatt planering
och arbete som krävs för att uppnå den fördjupade översikts
planens mål och riktlinjer.
Uppföljning av den fördjupade översiktsplanen bör ske kontinuerligt.
Uppföljningen bör göras utifrån övergripande utvecklingsstrategin med
tillhörande huvudprinciper som handlingen utgår från samt utifrån de
tre hållbarhetsperspektiven som behandlas i handlingens konsekvens
analyser. Uppföljningen möjliggör en arbetsprocess där beslut kopplade
till genomförande stäms av mot den ursprungliga planeringen och de
förutsättningarna som förändras under tidens gång. Uppföljningen kan
samordnas med övrig uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Uppföljning av utvecklingsstrategi och huvudprinciper
Arbetsområden som identifierats av särskild vikt för uppfyllelse och
uppföljning av utvecklingsstrategin listas nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Detaljplanering och bygglovgivning
Arbetsprocesser för att säkerställa god gestaltning
Strategiskt arbete för ökad social hållbarhet
Uppdatering av kommunens kunskapsunderlag för kulturmiljö
Strategisk infrastrukturplanering inklusive vatten och avlopp
Arbete för ökad andel hållbart resande
Strategisk hantering av parkeringsfrågor
Behovsanalys och utbyggnad av offentlig service
Arbete för att stärka det lokala näringslivet
Uppdatering av kommunens kunskapsunderlag för naturmiljö
Strategiskt arbete för klimatanpassning
Grön- och blåstrukturplanering inklusive landskapsanalys,
landskapsekologi, grönytefaktor, sociotopvärden och dagvattenhantering
Kommunala miljömål
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Uppföljning av miljökonsekvenser
Frågeställningar som identifierats av särskild vikt vid uppföljning
ur m
 iljöperspektiv listas nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologisk mångfald, växt- och djurliv
Befolkning och människors hälsa
Mark- och grundvatten
Ytvatten
Luft
Klimatfaktorer
Materiella tillgångar
Landskap
Bebyggelse
Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv

Uppföljning av sociala konsekvenser
Frågeställningar som identifierats av särskild vikt vid uppföljning
ur s ocialt perspektiv och barnperspektiv listas nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerhet
Trygghet
Orienterbarhet och överblickbarhet
Närhet och tillgänglighet
Hälsa
Offentliga rum
Flexibilitet
Socialt liv
Integration och sammanhållning
Identitet
Jämställdhet
Rättvis resursfördelning

Uppföljning av ekonomiska konsekvenser
Frågeställningar som identifierats av särskild vikt vid uppföljning
ur e konomiskt perspektiv listas nedan:
•
•

•
•
•
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Genomförandeekonomiska förutsättningar, marknadsanalys
Kommunalekonomiska förutsättningar, följdinvesteringar och
generalplanekostnader
Utbyggnadstakt
Fastighetsvärdesförändringar
Arbetstillfällen
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9. LÄNSSTYRELSENS
UTSTÄLLNINGSYTTRANDE
Enligt plan- och bygglagen (kapitel 3, §20) ska Länsstyrelsens
granskningsyttrande över planförslaget redovisas tillsammans
med planen. Yttrandet redovisas i sin helhet i detta kapitel som
följer på nästa sida. En sammanfattning av yttrandet med kommentarer från kommunen redovisas i det särskilda utlåtandet
som är en bilaga till planen.
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Granskningsyttrande
2017-08-14

Diarienummer
401-16759-2017

Kommunstyrelsen
Ale kommun
ks@ale.se

Samhällsbyggnadsenheten
Saeid Erfan
Arkitekt
010-224 47 94
saeid.erfan@lansstyrelsen.se

Fördjupning av översiktsplan för Nödinge i Ale kommun, Västra
Götalands län
Utställningshandlingar daterade 2017-05-03

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap 16 § plan- och
bygglagen (PBL). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför
fogas till planen då den antagits. Granskningsyttrande utgör statens samlade
uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt
11 kap PBL i ett senare planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB
inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
Andra statliga sektorsmyndigheter, som i samrådsskedet framfört synpunkter, har efter bearbetning av planförslaget beretts tillfälle till förnyade
ställningstaganden.

Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att framtagandet av fördjupning av översiktsplanen
(FÖP) ökar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling av
Nödinge till en attraktiv småstad. FÖP:en stämmer också överens med
intentionerna i Vision Västra Götaland - Det goda livet och
Göteborgsregionens strukturbild. Planhandlingarna visar tydligt kommunens
intentioner och målsättningar med Nödinges utveckling. Kommunen har
arbetat på ett ambitiöst sätt med att formulera strategier och riktlinjer som
ska vara vägledande vid genomförande av FÖP:en. Utmaningen ligger dock
vid tolkning och implementering av dessa strategier och riktlinjer vid
framtida detaljplanering särskilt när vissa av dem är för generella.

Postadress:
403 40 Göteborg
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Det framgår tydligt av samrådshandlingarna att kommunen har arbetat med
sammanvägning av en rad olika frågeställningar i planförslaget. Kommunen
vill å ena sidan planera för bl.a. bostäder vilket det råder stor brist på i
Göteborgsregionen. Kommunen vill nyttja Nödinges goda läge längs det så
kallade Älvstråket. Pendlingstågsstationen i Nödinge skapar bra och
miljövänliga pendlingsmöjligheter för dagens och framtida Nödingebor.
Å andra sidan finns det frågor som måste hanteras på ett godtagbart sätt för
att FÖP:ens intentioner ska kunna förverkligas. En viktig fråga i
sammanhanget är en eventuell flytt av den södra avfarten från E45. Den
frågan berör bl.a. Trafikverket och motorväg E45 som är av riksintresse för
kommunikationer samt naturområden i och kring Hålldamsbäcken och
Lodingebäcken som är av riksintresse för Naturvård. Frågan kommer inte
avgöras inom ramen för FÖP:en i och med området har markerat som
Utredningsområde trafikplats Nödinge Södra. FÖP är ett bra
planeringsverktyg för hantering av en sådan fråga som har avgörande
betydelse för hela Nödinges utveckling. Samtidigt kan hantering av frågan
vara alltför stor och komplicerat för detaljplaneprocessen.
En annan viktig knäckfråga är hantering av buller, risker, luftföroreningar
och vibrationer som har att göra med väg E45 och järnvägen. Kommunen
har en strategi för att skapa en ”stadsfront” mot E45 med en
bebyggelsestruktur i form av slutna kvarter.
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens idéer men anser fortfarande att
många viktiga frågor om hur den här stadsfronten kan se ut, avstånd till
vägen och hur väl den kan fungera som ett skydd behöver tydliggöras i det
fortsatta arbetet med FÖP:en.

Länsstyrelsens synpunkter
Riksintresse Kommunikationer (3 kap 8§ MB)
Norge/Vänerbanan, E45 och farleden Göta älv är utpekade som riksintresse
för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Planförslagets
genomförande får inte medföra påtaglig skada på riksintressena eller hindra
drift, underhåll och utveckling av anläggningarna.
Kommunen medger att det finns en viss konflikt mellan stationsnära
bebyggelseutveckling och infrastrukturens negativa effekter så som buller,
risker, föroreningar och barriäreffekter (se sidan 43 i FÖP:en). Frågan om
vibrationer bör tilläggas här. Kommunen bedömer att med ”god utformning
kunna minimera påverkan på kommunikationslederna”. Länsstyrelsen håller
med men samtidigt anser placering av byggnader och bebyggelsestruktur
såsom sluten gårdsbebyggelse har ännu viktigare påverkan. Dessa aspekter
har nämnts i FÖP:en på sidan 34 men borde även tilläggas under rubriken
Infrastruktur på sidan 43. Konkreta principer för placering och utformning
saknas i FÖP.en och måste således hanteras i efterföljande prövningar. Se
även synpunkter under rubriken ”Hälsa och säkerhet…”.
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E45
Trafikverket har lämnat ett yttrande, daterat 2017-06-21. Trafikverket ställer
sig positivt till kommunens riktlinje om att vid planering och byggnation i
närheten av transportled ska särskild hänsyn tas till buller, risk från farligt
gods, vibrationer och luftföroreningar.
Beträffande eventuellt flytt av trafikplats Nödinge Södra påpekar
Trafikverket om eventuellt behov av någon form av stödmur mellan E45
och väg 1960 samt att befintligt vägräcke måste flyttas och bytas ut mot
högkapacitetsräcke. Befintligt bullerskydd måste också flyttas. Om
kommunen vill stänga av södra avfarten behöver det säkerställas att åtgärder
som görs i norra trafikplatsen verkligen räcker till. Trafikverket anser därför
att ”kommunen bör fråga sig om vinsten med förslaget överstiger kostnader
och konsekvenser eller om det är möjligt att utveckla Nödinge med avfarten
i befintligt läge”.
Trafikverket anser att det är bra att kommunen överväger en utbyggnad av
trafikplats Nödinge Norra för att undvika köbildning på E45.
Förutsättningar för utbyggnader behöver dock säkerställas. När det gäller att
säkerställa tillräcklig kapacitet i trafikplats Nödinge Norra påpekar
Trafikverket om krav på kölängd på avfarten enligt Vägar och gators
utformning ( VGU ). Trafikverket gör bedömningen att detta inte har
redovisats tillräckligt i den framtagna trafikanalysen. Om kraven inte
uppfylls finns det risk för olyckor och negativa effekter på E45:ans
framkomlighet som följd.
Trafikverket delar inte bedömningen att kön ryms på avfarten vid
trafikplatsen Stora Viken. Detta kan ge negativa konsekvenser på
framkomlighet och trafiksäkerhet på E45. Trafikverket påpekar också att
åtgärder i det statliga vägnätet som föranledes av exploatering ska
finansieras av kommunen. Trafikverket skriver också i samband med
bullerfrågan att avståndet mellan den skyddade bebyggelsen och statlig
infrastruktur behöver samrådas med Trafikverket i den fortsatta planeringen
och Trafikverket tillåter inte några skyddsåtgärder inom deras vägområde
eller deras fastighet.
Länsstyrelsen delar Trafikverket synpunkter. Trafikverkets yttrande bifogas
i sin helhet.
Göta älv
Varken Sjöfartsverket eller Trafikverket har något att erinra angående Göta
älv. Länsstyrelsen delar deras synpunkter och har inget att tillägga.

Riksintresse för naturvård - Göta och Nordre Älvs dalgångar
Riksintresse för naturvård berör Göta älven samt Hållsdammsbäckens och
Lodingebäckens dalgångar. Det finns goda förutsättningar att riksintressen
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tillgodoses förutsatt att de riktlinjer och rekommendationer som finns i
FÖP:en fullföljs under kommande detaljplaneringsarbeten.

Riksintresse för friluftsliv - Göta älv och Vättlefjäll

Det finns goda förutsättningar att riksintressen tillgodoses förutsatt att de
riktlinjer och rekommendationer som finns i FÖP:en fullföljs under
kommande detaljplaneringsarbeten.

Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten

Inga förändringar utmed Göta älvs stränder föreslås vilket är positivt då det
är viktigt att åtgärder inte vidtas som ytterligare försämrar konnektiviteten i
sidled för vattenförekomsten Göta älv (Nordre älv/Kungälv till
Sköldsån/Nol –SE642486-127660) vilket skulle kunna påverka möjligheten
att uppnå kvalitetskraven för MKN.
Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken är känsliga recipienter med höga
naturvärden samt goda lek- och uppväxtområden för havsöring. I samband
med kommande arbete med detaljplanering är det viktigt att
dimensioneringen av lokala fördröjningsmagasin blir tillräcklig för att
säkerställa vattenkvaliteten i vatten som leds till dessa recipienter.
Kvaliteten behöver sedan kontrolleras löpande.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion

Det finns förutsättningar för att FÖP:en inte medför några sådana problem
avseende människors hälsa eller säkerhet och risken för olyckor att de i ett
senare planeringsskede skulle ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt
12 kap PBL. Detta är emellertid beroende på hur kommunen tolkar och
fullföljer sina strategier och riktlinjer och kan hitta konkreta och godtagbara
lösningar.
Buller
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens idé om att bygga en ”stadsfront”
närmast E45 och att bebyggelsen i bullerutsatta lägen mestadels utformas
som slutna kvarter. Länsstyrelsen anser dock att den tilltänkta stadsfronten
inte lämpar sig för bostäder utan kan rymma parkering, kontor och liknande.
Det vore också positivt att man tänker sig inte alltför höga byggnader i och
med högre bebyggelse kommer att bli väldigt utsatt ur bullersynpunkt. Det
hade också varit bra att de principförslag på gårdsbebyggelse som finns i
Trafikbullerberäkning (ÅF 2017-02-03) hade tagits med i själva FÖP:n.
Vibrationer
Trafikverket har lämnat ett yttrande över planförslaget daterat 2017-06-21.
Trafikverket anser att det är bra att kommunen har formulerat riktlinjen,
”För bostäder och skolverksamhet inom 200 meter från järnväg och 100
meter från väg, med lokala avvikelser beroende på markförhållanden, ska
utökad vibrationsutredning alltid genomföras.”
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Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets yttrande bifogas
i sin helhet.
Farligt gods
Av förslaget till FÖP:en framgår att Norge/Vänerbanan och E45 är
transportleder för farligt gods. Det finns nu också en ny lokal trafikföreskrift
för transport av farligt gods i Ale kommun och enligt denna råder ett
generellt förbud mot transport av farligt gods i Ale kommun förutom på viss
uppräknade vägar. Enligt föreskriften så är det även tillåtet med transporter
av farligt gods tillhörande klass 3 på Nödingevägen, mellan Norra
Kilandavägen och Ale torg, något som ska beaktas i kommande planering.
Tillräckliga skyddsavstånd alternativt skyddsåtgärder behöver säkerställas.
Skyfall/Översvämning
Det är positivt att kommunen har beaktat risken för skyfall och
översvämning. Kommande planering bör dock beakta de rinnvägar och
identifierade lågpunkter där vatten kan ansamlas och förslagsvis nyttja dessa
som översvämningsytor.
Geoteknik
Statens Geotekniska Institut (SGI) har lämnat ett yttrande över
planförslaget, daterat 2017-07-05. SGI:s synpunkter från samrådsskedet
beträffande kartläggning av erosionsförhållandena och dess påverkan på
stabilitet för Hålldams- och Lodingebäcken har nu tillgodosett av
kommunen. SGI rekommendera regelbundna kontroller av
erosionssituationen föreslagvis vart 5:e år för att kunna agera om
stabilitetssituationen förvärras. SGI uppmärksammar också att bedömning
av ras, skred och erosion ska alltid utföras i samband med kommande
detaljplanering.
Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter. SGI:s yttrande bifogas i sin helhet.

Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen redovisas inte i
planförslaget. Beträffande frågan om strandskydd bör det uppmärksammas
att bedömning av strandskyddet har blivit skarpare i och med två domar från
Mark och miljööverdomstolen (MÖD-M151898 och MÖD-P158109).

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och
vattenanvändning som även berör andra kommuner kan samordnas på
lämpligt sätt. Samverkan över kommungräns i olika angelägenheter gynnar
som regel en kommuns utveckling. Länsstyrelsen föreslår att kommunen
fortsatt samverkar med Göteborgs stad vad gäller Göta älv i egenskap av
vattentäkt.
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Riksintresse för totalförsvarets militära del
Försvarsmakten har lämnat ett yttrande över planförslaget daterat 2017-0704. Försvarsmakten föreslår en allmän text om riksintresse för
totalförsvarets militära del som bör införas i planförslaget. Förslaget lyder
som följande:
Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall
inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer
som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas
öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika
omfattning berörda av riksintressena.
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av
sekretess och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m
inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste
skickas på remiss till Försvarsmakten.
Länsstyrelsens delar försvarsmakten synpunkter och har inget att tillägga.
Försvarsmaktens yttrande bifogas i sin helhet.

Allmänna intressen
De synpunkter och krav som Länsstyrelsen tidigare framfört i ett
samrådsyttrande daterat den 2015-11-30 har delvis beaktats. Andra statliga
sektorsmyndigheter, som i samrådsskedet framfört synpunkter, har efter
bearbetning av planförslaget beretts tillfälle till förnyade ställningstaganden.
Nu inkomna yttranden från sådana myndigheter översänds till kommunen
tillsammans med detta granskningsyttrande för kännedom.
Generellt om FÖP:en
Planförslaget har sedan samrådet förändrats i stora drag både när det gäller
dess upplägg och dess innehåll. FÖP:en bärande idé om befolkningstillväxt,
utveckling av Nödinge till en småstad samt utveckling av tät bebyggelse i
anknytning till tågstationen med mera finns dock kvar i förslaget.
Förändringen handlar i stort om att kommunen har valt att satsa mer på
formulering av strategier och riktlinjer i stället för konkreta förslag. Detta är
förståeligt om kommunen vill ha ett mer flexibelt planeringsverktyg.
Nackdelen är att det är svårt att förutse resultatet av FÖP:ens genomförande
eftersom detta hänger mycket på hur dessa riktlinjer kommer att tolkas vid
kommande detaljplanering. En annan svårighet handlar det att orientera sig
bland alla strategier och riktlinjerna. Förutom sex grundläggande strategier
finns det 29 stycken generella riktlinjer samt riktlinjer för olika delområden.
Kommunen kan välja att minska antalet riktlinjer som deras innebörd finns
redan i de sex strategierna. Som ett exempel kan det nämnas riktlinjen om
samnyttjande (på sidan 27) som i storts sett är densamma som strategin
”Samnyttjande” på sidan 24. En del av dessa riktlinjer är dessutom för
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generella, t.ex. riktlinjen ”Värdefulla naturmiljöer ska värnas”. Vilka
miljöer ska räknas som värdefulla naturmiljöer och hur ska ordet ”värnas”
tolkas?
Målformuleringar
Förslag till FÖP:en utgår från kommunfullmäktiges uppdrag att ”arbetet ska
belysa hur Nödinge kan utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder,
kommersiell- och offentlig service kan ges möjligheter att utvecklas”.
Förslaget sträcker sig till år 2030 då Nödinge ska ha en befolkning på 10000
invånare. Detta innebär en ökning med 4-5 % varje år. FÖP:ens bärande idé
är att möjliggöra utveckling av blandstad i anslutning till tågstationen för att
nyttja infrastrukturen och befrämja hållbara resvanor.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen har tydliga mål och
höga ambitioner med planförslaget. Det är också positivt att kommunen vill
tillvarata Nödinges goda läge längs Älvstråket och satsa på ett ambitiöst
bostadsbyggande och utveckla Nödinge inte bara som en pendlingsort utan
som en småstad. Länsstyrelsens vill samtidigt uppmärksamma att en
årligökning med 4-5 % kan vara svårt att uppnå och samtidigt den
ökningstakten kan innebära en del problem vilket har tagit upp i Social
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av FÖP Nödinge 2030 (Sweco
2017-03-20).
Nödinge i regionen
I planförslaget beskrivs Nödinges läge i kommunen och regionen på ett bra
och tydligt sätt. Där kan man bl.a. läsa om hur den nya pendelstationen som
togs i bruk 2012 har förbättrat pendlingsmöjligheterna och har kraftigt
utvidgat arbetsmarknads- och utbildningsregionen för Nödingeborna inom
Storgöteborg och Trestadsområdet (Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg).
I planförslaget beskrivs också hur Nödinge ligger längs ett av huvudstråken
i den strukturbild som har tagits fram av Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR).
Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande om det regionala
perspektivet.
Förhållande till överskiltsplan och pågående detaljplanering
Enligt FÖP:en har kommunfullmäktige förklarat kommunens översiktsplan
(ÖP07) att vara inaktuell. Detta medför att FÖP:en kommer tillhöra en
inaktuell ÖP. I det här läget är det väl orealistiskt att invänta en ny
kommunomfattande ÖP innan kommunfullmäktige godkänner FÖP:en. Det
vore däremot bra om man kunde stämma av mot de politiska
utgångspunkterna för kommande ÖP:en innan kommunfullmäktige
godkänner den aktuella FÖP:en.
Det pågår för närvarande ett detaljplanearbete för bostäder och skola inom
Backa 1:13 m.fl.. Det är i princip det område som i FÖP:en kallas för
Utbyggnadsområde. Detaljplaneförslaget har redan varit på samråd och
Länsstyrelsen lämnade ett yttrande över förslaget daterat 2016-06-03. Både
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kommunen och Länsstyrelsen är väl medvetna i att dessa processer fortgår
parallellt med varandra. Det innebär att en godkännande av FÖP:en inte
kommer att ogiltigförklara Länsstyrelsens synpunkter över
detaljplaneförslaget.
Planförslagets konsekvenser
Planförslagets sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser har
kartlagts på ett förtjänstfullt sätt i separata rapporter samt de har redovisats i
FÖP:en. I tillhörande MKB:n står det att, ”Förutsatt att man i det
efterkommande detaljplanearbetet tar hänsyn till känsliga miljöer och de
föreslagna skyddsåtgärder som föreslås i utredningar och denna MKB
bedöms den fördjupade översiktsplanen för Nödinge inte medföra betydande
miljöpåverkan.” Länsstyrelsen vill uppmärksamma att kommande
detaljplaner inom FÖP:ens planområdet ändå i vanlig ordning måste
bedömas beträffande deras betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen vill också rekommendera att kommunen tar vara på de
slutsatser som finns i tillhörande social konsekvensanalys gällande
problematiken kring alltför högt mål för befolkningstillväxt, hantering av
boende segregation och begränsning av biltrafikens attraktivitet samt risker
med att placera skolor vid högtrafikerade vägar.
Natur
Kommunen har gjort ett utförligt och bra arbete beträffande naturvärdena i
FÖP:en. Under kommande detaljplanearbeten kommer dock finnas behov av
fördjupade utredningar av naturvärdena, så att lämpliga anpassningar kan
göras. Naturvärdesinventeringarna i områden med naturvärden bör då
inkludera inventering av skyddade arter som är upptagna i
artskyddsförordningen och skyddsvärda träd. Biotopskyddade objekt har
kommunen redan inventerat och rapporten bör ligga till grund för respektive
kommande DP, så att man kan anpassa exploateringen efter förekomsterna.
Skogsstyrelsen har lämnat ett yttrande över planförslaget daterat 2017-0705. Skogsstyrelsen vill påminna om att ”nyckelbiotopsinventeringen inte är
geografiskt heltäckande och område med nyckelbiotopskvaliteter som ännu
inte är kända kan finnas inom området. Aktuell information om natur- och
kulturmiljövärden i området finns tillgänglig via Skogens Pärlor på
Skogsstyrelsens webbplats http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor ”.
Länsstyrelsen delar Skogsstyrelsen synpunkter. Skogsstyrelsens yttrande
bifogas i sin helhet.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att Ale kommun i sina utställningshandlingar för FÖP
Nödinge 2030 har beaktat Länsstyrelsens synpunkter avseende
fornlämningar och kulturmiljö som anges i samrådsyttrandet. Kommunen
visar goda ambitioner att i framtida planering anpassa utformningen för att
minska påverkan på fornlämningsmiljöer.
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Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen presenterar riktlinjer för hur
kulturhistoriska värden ska värnas och tas tillvara i framtida
samhällsplanering, samt att kommunen avser att uppdatera sina
kulturhistoriska kunskapsunderlag. Aktualiserade kunskapsunderlag om
kulturmiljö är viktiga instrument för de avvägningar mellan allmänna
intressen som görs med stöd av översiktsplanen.
Kommunen noterar i sin samrådsredogörelse att Länsstyrelsen kan komma
att ställa krav på arkeologiska utredningar i samband med framtida
planläggning. Att krav på arkeologiska utredningar/förundersökningar kan
komma att ställas bör finnas med i FÖP. Det bör också framgå att det vid
behov ska upprättas konsekvensanalyser för kulturmiljön i samband med
arbetsföretag som kan befaras skada värdefulla kulturmiljöer.
Jordbruksmark
Länsstyrelsen anser att i områden som ligger inom regionalt värdefulla
odlingslandskap behöver kommunen göra en avvägning mellan
exploateringsintresset och intresset att bevara och utveckla
odlingslandskapet. En del av det regionalt värdefulla odlingslandskapet
ligger inom det som i FÖP:en kallas för Utbyggnadsområde. För närvarande
pågår ett detaljplanearbete för det här området och Länsstyrelsen har haft
synpunkter på bl.a. frågan om regionalt värdefulla odlingslandskap. Därför
vill Länsstyrelsen påminna att inom ramen av detaljplaneringensprocessen
får avgöras hur omfattande exploatering på jordbruksmark kan tillåtas. Detta
kan också i sin tur innebära att frågan måste omvärderas i FÖP:en.

Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Försvarsmakten,
Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut och
Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för
kännedom.
I detta ärende har funktionschef Karin Slättberg beslutat, efter föredragning
av arkitekt Saeid Erfan. I den slutliga handläggningen har även Patrik
Jansson från enheten för samhällsskydd och beredskap, Pernilla Morner
Åhman från kulturmiljöenheten, Robert Jalvin från miljöskyddsavdelningen,
Linda Karlsson från naturavdelningen samt Anders Lundin från
vattenavdelningen medverkat.
Karin Slättberg

Saeid Erfan

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Yttranden för kännedom från:
Försvarsmakten daterat 2017-07-04,

106

Kapitel: 9. Länsstyrelsens utställningsyttrande

tillbaka

innehållsförteckning

Yttrande
2017-08-14

Diarienummer
401-16759-2017

Sida
10(10)

Lantmäteriet daterat 2017-07-07,
Sjöfartsverket daterat 2017-06-07
Skogsstyrelsen daterat 2017-07-05,
Statens geotekniska institut (SGI) daterat 2017-07-05,
Trafikverket daterat 2017-07-05,
Kopia till:
Trafikverket
Statens Geotekniska Institut
Sveriges Geologiska Undersökning
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Försvarsmakten

trafikverket@trafikverket.se
sgi@swedgeo.se
sgu@sgu.se
sjofartsverket@sjofartsverket.se
region.vast@skogsstyrelsen.se
lm-vastra-gotaland@lm.se
Exp-hkv@mil.se

Länsstyrelsen/
Enheten för skydd och säkerhet, Patrik Jansson
Kulturmiljöenheten, Pernilla Morner Åhman
Miljöskyddsenheten, Robert Jalvin
Naturvårdsenheten, Linda Karlsson
Vattenvårdsenheten, Anders Lundin
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KARTOR
I karta 1 redovisas hur mark- och vattenområden ska användas. Varje
typ av markanvändning som redovisas i kartan beskrivs i kapitel 5 –
användning av mark och vattenområden. Redovisningen i kartan är
översiktlig och gränserna i kartan ska därför inte tolkas för detaljerat.
I kartorna 2-5 redovisas hänsyn och förutsättningar. I kartorna redovisas
kända förutsättningar med geografisk utbredning. Det innebär att kartorna
inte redovisar en heltäckande bild av alla förutsättningar som kan vara av
betydelse vid kommande planering. Innehållet i kartorna samt övriga
förutsättningar beskrivs i kapitel 6 – förutsättningar.

Karta 1 – Användning av mark- och vattenområden
Karta 2 – Hänsyn och förutsättningar: Riksintressen,
naturmiljö och rekreation
Karta 3 – Hänsyn och förutsättningar: Miljö och hälsa
Karta 4 – Hänsyn och förutsättningar: Risk och säkerhet
Karta 5 – Hänsyn och förutsättningar: Kulturmiljö och
areella näringar
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