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Stora satsningar genomförs i Ale kommun för att bygga 
ut infrastruktur och kollektivtrafi k. Genom utbyggnaden 
kommer Älvängen att få en tätare och mer regelbunden 
pendeltrafi k. Fler kommer att upptäcka Älvängen som 
bostadsort. Vi kan förvänta oss ett ökat intresse att 
etablera bostäder och verksamheter, inte minst i när-
heten av det nya resecentrat. Nu fi nns en möjlighet att 
utveckla ett modernt järnvägssamhälle i en av Sveriges 
starkaste regioner. Hur ska vi utnyttja denna möjlighet?

Utvecklingen av våra tätorter i anslutning till de nya 
pendelstationerna är en viktig framtidsfråga för Ale 
kommun. För att utveckla tankarna om Älvängen beslu-
tade kommunstyrelsen 2007 att genomföra en analys 
kallad Strukturstudie för Älvängens centrum. Syftet har 
varit att ta fram en samlad vision av hur Älvängen kan 
utvecklas från idag till 2020. Strukturstudien ska sedan 
inspirera och ge underlag för förändrings- och plane-
ringsarbetet för Älvängen under de kommande åren.

En framtidsbild för Älvängens centrum
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Älvängen 2020 - småstad eller förort?

Utbyggnaden av E45 och järnväg innebär nya möjlighe-
ter för Älvängen. Med tätare pendeltrafi k och förbättrade 
kommunikationer kommer efterfrågan på bostäder och 
arbetsplatser att öka. Men dagens och morgondagens 
invånare kommer att ställa ökade krav på närhet till ser-
vice, utbud av handel och kultur och attraktivare miljöer 
i centrum. Hur gör vi Älvängen attraktivt? Hur vill vi att 
centrum i Älvängen ska se ut år 2020?

Älvängen, morgondagens järnvägssamhälle
Västsverige har de senaste åren haft en stark tillväxt med Göte-
borg som motor. Detta innebär en ökad efterfrågan på arbete 
och bostäder, inte bara i Göteborg utan även i dess omgivning, 
men tillväxten innebär också att trafi ken ökar. Göteborgsregio-
nens kommunalförbund (GR) har i sin skrift Uthållig tillväxt, 
Mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur tagit 
fram en vision över hur regionen bör utvecklas för att bli lång-
siktigt hållbar. GR menar att Göteborgsregionen bör utvecklas 
med en stark och attraktiv kärna och längs tydliga kommuni-

kationsstråk med starka och attraktiva regiondelscentra. För 
att klara en långsiktigt hållbar utveckling behöver bilberoendet 
minska i regionen och kollektivtrafi ken byggas ut. Nya bostäder 
måste lokaliseras med god tillgänglighet till kollektivtrafi ken. 
Ale kommun och Älvängen ligger längs ett av dessa stråk.

Utveckla Älvängen till en attraktiv småstad i 
Göteborgsregionen
Det är dags att börja tala om Älvängen som en småstad. Begrep-
pet väcker förväntan, men innehåller också en förpliktelse. En 
småstad består inte bara av hus. Det är rummen mellan husen 
som bildar den miljö man vistas i. På samma sätt som golv, väggar 
och tak bildar rummen i våra bostäder, byggs stadens rum - gator, 
torg och platser - av byggnader. Gatan och platsen samspelar alltid 
med sin omgivande bebyggelse. Byggnader, träd och belysning 
och gator skapar tillsammans det offentliga rummet där männis-
kor möts. Stadens rum är vårt gemensamma ansvar och får inte 
uppstå som en rest av den mark som inte bebyggdes. De måste 

utformas med omsorg så att intressanta sammanhang skapas för 
människor att trivas i.
 I småstaden är det nära till både boende, service och af-
färer. Här fi nns en täthet i bebyggelsen med blandad verksamhet, 
många målpunkter och blandade funktioner. Gaturummet bjuder 
in till aktiviteter som blir naturliga inslag i stadsbilden. Har cen-
trum också en tillräckligt stor andel boende skapas förutsättningar 
för liv och rörelse även efter affärstid. Detta är alla delar som 
bidrar till att skapa liv och rörelse i staden.
 En övergripande vision behövs för att styra exploaterings-
intresset och se till att den tillkommande bebyggelsen bidrar till en 
attraktivare stadsmiljö. Strukturstudie för Älvängens centrum är 
en del i att genomföra detta.

En småstad består inte bara av hus. Det är rummen mellan husen som bildar den miljö man vistas i.
Alla har vi nog varit i städer som tilltalat oss och som vi vill återvända till. Vad var det som gjorde att vi trivdes? Vad var det som gjorde platsen så inbjudande?
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Brister och förändringsbehov

Älvängens centrum är idag utsträckt utan en samlande 
plats att mötas på. Centrum är något man passerar. 
Strukturen är relativt gles och i centrumområdet fi nns 
ytor som skulle klara en förtätning.

Vägen och järnvägen avdelar samhället från älvstranden och 
zonen närmast E45 är utsatt för trafi kbuller. Denna del är där-
för svårare att bebygga, åtminstone för bostäder. Industrierna 
utmed järnvägen hindrar kontakten med älven ytterligare.
 I samband med framtagandet av kommunens nya över-
siktsplan framkom en del önskemål om förändring i Älvängen. 
Synpunkter framfördes bland annat att centrum är dött efter 
stängningstid, det offentliga rummet är oordnat och att det 
saknas mötesplatser. Ett riktigt torg eller naturligt centrum 
saknades, liksom ett parkområde med bänkar i centrum. Man 
efterfrågade också en högre servicenivå för äldre- och barn-
omsorgen, möjlighet till fritidsaktiviteter och en mer blandad 
bebyggelse med tillgång till rekreations- och strövområden.
Många efterfrågar också en bättre och mer organiserad parke-
ring i centrum och en bättre kontakt med älvstranden.

Utgångspunkter för arbetet

Älvängens centrum är idag utsträckt och saknar en samlande plats.
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Möjligheter
Genom förbättrade kommunikationer kommer Älvängen 
att kunna bli morgondagens järnvägssamhälle med det 
lilla samhällets fördelar och med närhet till Göteborg. Nu 
fi nns därför en stark politisk vilja att utveckla Älvängen 
och ett intresse hos exploatörer att bygga. Delar av 
Älvängen har karaktären av småstad som kan utveck-
las. Sammantaget fi nns i Älvängen en unik möjlighet till 
förändring.

Politisk förändringsvilja
Flera motioner har tagit upp förändringsbehovet i Älvängen. Be-
hovet av mer grönytor, en centrumbyggnad med blandade funk-
tioner, attraktivt boende för äldre, liksom behovet av att rusta 
upp området runt Carlmarks har lyfts fram. Under 2007 har Ale 
kommun antagit en ny vision, kallad Vision 2020, för kom-
munens utveckling fram till 2020. Visionens mål med ledorden 
- nära, nytänkande och naturligt - är att långsiktigt öka Ales att-
raktivitet som boendekommun där gestaltningsfrågorna har en 
viktig roll. Vision 2020 pekar också ut Älvängen och Nödinge 

som kommunens två centralorter där nya attraktiva boenden 
och verksamheter med korta avstånd till väg och järnväg ska 
utvecklas i samråd med invånarna och andra intressenter. Målet 
är en årlig befolkningstillväxt i kommunen på ca 2 % per år fram 
till år 2020.

K2020 - framtidens kollektivtrafi k i regionen
K2020 är namnet på en regional vision om en utbyggnad av 
kollektivtrafi ken runt Göteborg. Målet med K2020 är en för-
dubbling av dagens resande med kollektivtrafi ken samtidigt 
som biltrafi kens tillväxt dämpas. En sådan utveckling ställer inte 
bara stora krav på en attraktiv kollektivtrafi k utan också på att 
planeringen av ny bebyggelse samverkar med utbyggnaden av 
trafi ksystemet. Tillkommande bebyggelse i regionen behöver 
enligt K2020 koncentreras längs kollektivtrafi kstråken och i sta-
tionsnära lägen utmed pendel- och regiontågstrafi ken. Älvängen 
med sitt planerade resecentrum är ett bra exempel på en sådan 
planeringssituation.

Planeringen för väg och järnväg
Parallellt med strukturstudien har planeringen för utbyggnaden 
av järnväg och E45 genom Älvängen pågått. I arbetet ingår 
bland annat att ta fram en ny detaljplan för centrumområdet. 
Utformningen av pendeltågsstationen, förslag till resecentrum 
och lägen för infarter från nya E45 har gjorts i väg- och järn-
vägsprojektet. De ingår inte i strukturstudien, men har varit 
viktiga utgångspunkter för arbetet. Detta gäller också ombygg-
naden av Göteborgsvägen till miljöprioriterad gata. Eftersom 
utformningen av Göteborgsvägen är viktig för hela centrum 
har dock idéer om denna tagits fram i strukturstudien.

Utvecklingen av handel i Älvängen
Ett nytt handelsområde med volymhandel planeras i Svenstorp, 
norr om Älvängens centrum. Här är tänkt volymhandel av 
sådan karaktär som inte passar i en centrummiljö. Externhan-
del med stora parkeringsytor är något annat än centrumhandel. 
Frågan är hur handeln i Svenstorp och centrumhandeln kan 
utformas så att de kompletterar och stärker varandra.

Utgångspunkter för arbetet

Schematisk bild över strukturerna i cenutrm. Den gröna markeringen symboliserar den planerade miljöprioriterade vägen, röd markering läget för 
det nya resecentrumet och gul dagens centrum.
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Avgränsning av uppdraget

Översikt över strukturstudiens avgränsning.
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Älvängens utsträckta centrum har fl era delområden 
som behöver utvecklas. Förnyelsen av centrum har 
dock varit huvuduppgiften för strukturstudien. Kartan 
visar en översikt över Älvängen och strukturstudiens 
avgränsning.

Avgränsning av strukturstudien
För att skapa ett livaktigt samhälle är det viktigt att centrum 
inte blir för utsträckt och att funktioner och målpunkter kon-
centreras. Det är också viktigt att fundera över i vilken ordning 
samhället bör växa. Först bör en livaktig kärna etableras. Med 
ett tydligt centrum kan sedan de områden som omger centrum 
utvecklas och omgivningen gestaltningsmässigt och funktionellt 
kopplas ihop med centrum. Strukturstudien har avgränsats till 
att i första hand omfatta området mellan Repslagarvägen och 
Frälsegårdsvägen.

Avgränsning av uppdraget

Det fi nns fl era platser i Älvängen som skulle behöva förnyas. 
Området mellan Svenstorp och centrum exempelvis, ger idag 
ett delvis stökigt intryck. Det kommer att påverkas genom 
vägutbyggnaden och kan då bli en tillgång för centrum. Även 
den obebyggda Skanskatomten bör utvecklas. Båda områdena 
ligger strax utanför centrum.
 Carlmarks gamla industriområde mellan Repslagarmuse-
et och älven är eftersatt och röster höjs för att något bör göras 
åt detta. Området har en speciell karaktär som skulle kunna bli 
en intressant miljö. Marken är dock svår att bebygga på grund 
av stabilitetsförhållanden och översvämningsrisken.
 Marken längs älvstranden används idag för industriän-
damål. Detta skärmar centrum från älvstranden och hindrar 
kontakten.
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Strukturer i centrum

Förnyelsen av centrum har varit huvuduppgiften för 
strukturstudien. Arbetet har varit ett idéarbete med fo-
kus på sammanhangen, på att förstärka naturliga sam-
band och att skapa nya genom bebyggelse, offentliga 
rum och stråk. Kartan intill visar de viktigaste struktu-
rerna i centrum.

Det nya resecentrumet (röd cirkel) har varit en viktig utgångs-
punkt i arbetet. Detta blir en central och viktig plats i det 
framtida Älvängen där många människor kommer att röra sig. 
Utformningen av området runt pendelstationen och resecentrat 
är en av de viktigaste gestaltningsuppgifterna i centrum.
Från dagens busstorg (vid Repslagarvägen, fram till Frälse-
gårdsvägen kommer Göteborgsvägen att byggas om till miljö-
prioriterad väg av Vägverket (grön markering). Den miljöprio-
riterade vägen kommer, rätt utformad, att bidra till att skapa ett 

mer sammanhållet och stadsmässigt gaturum. Sträckan ger en 
naturlig avgränsning och naturlig start- och slutpunkt på cen-
trum.
 Trots ombyggnaden av Göteborgsvägen riskerar centru-
mområdet även i fortsättningen att bli för utsträckt. Struktur-
studien föreslår därför att ett torg anläggs vid Göteborgsvägen 
och i anslutning till resecentrum. Rätt placerat kan torget skapa 
en naturlig mötesplats och dela upp Göteborgsvägen i två av-
snitt. Vid torget bör verksamheter med blandat innehåll samlas. 
För att fungera måste torget också matchas av den kringlig-
gande bebyggelsen, såväl funktionellt som gestaltningsmässigt.
 Genom övergången till de nya tågperrongerna skapas 
en ny förbindelse över järnväg och E45 (orange pil). Genom 
en medveten utformning av gator och platser i denna del kan 
en öst-västlig förbindelse från Göteborgsvägen, förbi resecen-
trum och ner till älvstranden skapas. I skärningspunkten mel-

lan Göteborgsvägen och denna axel bör det nya torget läggas. 
Stråket bör få en attraktiv målpunkt nere vid vattnet. Ytterligare 
en övergång över väg och järnväg kommer att fi nnas i höjd med 
Repslagarmuseet (orange pil). Denna hamnar dock inte lika 
centralt.
 I centrum fi nns fl era platser som bör tåla en förtätning 
med fl er bostäder. På kartan är några sådana illustrerade med 
gul färg. Ett exempel är dagens busstorg. Efter ombyggnaden 
av E45 fl yttas busstrafi ken till det nya resecentrumet och mar-
ken blir tillgänglig för ny användning. Utformningen av platsen 
är viktig, eftersom den ligger vid entrépunkten till centrum. Ett 
annat exempel där förtätning är möjlig är området strax söder 
om det nya resecentrat. Området blir attraktivt att förvandla 
från industriområde till bostadsområde. Zonen närmast E45 är 
dock bullerstörd.
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Strukturer i centrum

Kartan visar de viktigaste strukturerna i Älvängens centrum.
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Älvängen 2020 - en vision

En vision för Älvängens utveckling fram till år 2020 har 
tagits fram i arbetet med strukturstudien. Denna grun-
dar sig på idéer och synpunkter som framförts vid orts-
utvecklingsmöten och andra samrådstillfällen. Visio-
nen är tänkt som en ledstjärna och som inspiration för 
både exploatörer, politiker, tjänstemän och invånarna i 
Älvängen. Genom att peka ut en gemensam framtidsbild 
skapas bättre förutsättningar för parterna att samverka.

Centrum ska förtätas, men på ett sådant sätt att bebyg-
gelsen hålls ihop och ges en medveten utformning. 
Centrum bör ha ett blandat utbud av service, tjänster, 
kultur och upplevelser, arbetstillfällen och boende. Det-
ta skapar förutsättningar för en mer levande stadsmiljö. 
Varje nytt hus som byggs blir ett steg mot morgonda-
gens samhälle. Gator och platser behöver utformas så 
att en helhet skapas, så att de formar naturliga mötes-
platser och skapar en tydligare kvartersstruktur där 
handel och verksamheter blandas med boende. Tillkom-
mande bebyggelse bör utformas så att en helhet skapas 
och så att nya områden får god kontakt med befi ntlig 
bebyggelse.



STRUKTURSTUDIE FÖR ÄLVÄNGENS CENTRUM  |  SLUTRAPPORT  |  2008-04-28 13

Älvängen 2020 - en vision
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Resecentrum - navet i framtidens Älvängen

Det nya resecentrat blir en samlande punkt i det framtida Älvängen där många människor kommer 
att röra sig. Området runt om måste utformas med omsorg och bilda en trygg, vacker och levande 
miljö. Här bör handel och aktiviteter samlas men också fl er bostäder.

Älvängen 2020 - en vision

Sju grundläggande stadsbyggnadsprinciper

Visionen om Älvängen som attraktiv småstad är inte en 
färdig plan eftersom en sådan lätt blir inaktuell. Det fi nns 
dessutom många sätt att utveckla Älvängen. Istället har sju 
grundläggande stadsbyggnadsprinciper formulerats som 
förutsättning för centrums utveckling. Dessa är tänkta att 
ligga till grund för det fortsatta planeringsarbetet:

•  Resecentrum - navet i framtidens Älvängen
•  Torget, småstadens samlingspunkt
•  Kulturen som mötesplats
•  Förtäta med attraktiva bostäder i centrum
•  Skapa förutsättningar för en levande centrumhandel
•  Trafi k, men på småstadens villkor
•  En tillgänglig och attraktiv älvstrand
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Kulturen som mötesplats

Ett levande centrum behöver inte bara ett kommersiellt utbud, utan även offentlig och kulturell 
verksamhet. Många har också framfört önskemål om ett kulturhus i Älvängen. Ett eventuellt kultur-
hus bör utformas så att det bildar en samlingsplats för kultur och blandade verksamheter. Här kan 
verksamheter med aktiviteter både dag- och kvällstid samlas såsom bibliotek, utställningshall, sam-
lingslokaler, bio, kvällsöppet butiker, café eller restaurang.

Älvängen 2020 - en vision

Torget, småstadens samlingspunkt

Älvängen behöver en samlande plats med handel, service och publika verksamheter. Strukturstu-
dien föreslår därför att ett torg anläggs i centrum. Ett nytt torg påverkar naturligtvis den befi ntliga 
strukturen och det fi nns fl era sätt att lösa detta på, alla med sina för- och nackdelar. Torget bör 
dock knyta an både till Göteborgsvägen och till resecentrat. Detta för att bli en naturligt samlande 
plats för både handlande i centrum och pendlare.
 Ett torg ställer krav på sin omgivande bebyggelse. Torget bör omges av en blandning av pu-
blika verksamheter med många målpunkter. Ljusa, öppna skyltfönster ger liv och rörelse åt torget. I 
de övre planen kan med fördel bostäder läggas. De omgivande husens skala och utformning liksom 
proportionerna mellan torgytan och de omgivande husen är också viktiga.
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Älvängen 2020 - en vision

Förtäta med attraktiva bostäder i centrum

Det fi nns en stor efterfrågan på bostäder i centrala Älvängen. Fler bostäder innebär fl er invånare 
med bra tillgång till kollektivtrafi k och bättre underlag för handel och service. Strukturstudien före-
slår därför en förtätning med blandad bebyggelse med bostäder och med butiker i bottenplanet vid 
stråken. Upplåtelseformen kan varieras mellan hyresrätt och bostadsrätt.

Skapa förutsättningar för en levande centrumhandel

En levande centrumhandel bygger på att affärer samlas i tydliga stråk där människor naturligt rör 
sig. Ny bebyggelse i bra handelslägen bör planeras med affärslokaler i bottenvåningarna. Detta 
skapar nya, attraktiva affärslägen som kan leda till viss omlokalisering av handeln i centrum. Ett 
nytt handelsområde planeras i Svenstorp norr om centrum. Området inriktas mot volym- och säl-
lanköpshandel. Handeln i Svenstorp och centrumhandeln bör utformas så att de kompletterar och 
stärker varandra.
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Älvängen 2020 - en vision

En tillgänglig och attraktiv älvstrand

Omdaning av älvstranden har inte varit strukturstudiens uppdrag, men i en långsiktig vision bör 
dock tankar om detta ingå. Strukturstudien föreslår att älvstranden på sikt utvecklas till en attraktiv 
och tillgänglig plats för Älvängenborna och som kompletterar centrumfunktionerna och kopplar den 
till centrum.

Trafi k, men på småstadens villkor

En attraktiv småstad måste ha en god tillgänglighet till affärer och bostäder i centrum. Centrum be-
höver bra tillgång till p-platser, både för handlande, för arbetande i centrum och för pendlare. Att-
raktiva och funktionella trafi k- och parkeringslösningar behöver utvecklas i Älvängen, men trafi ken 
måste inordnas på småstadens villkor. Tydlighet och enkelhet, liksom trygga och trafi ksäkra miljöer 
är några nyckelord för det kommande planeringsarbetet.
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Områden i centrum som förändras

Ett genomförande av visionen innebär att ett antal 
platser i centrum påverkas. Strukturstudien redovisar 
ett antal förändringsmöjligheter, men inte alla. För varje 
del som byggs om uppstår också nya möjligheter. Stä-
der har alltid växt som ringar på vattnet. Låt oss där-
för se dessa förslag som de första stegen att utveckla 
Älvängen. Det viktiga är att börja ”inifrån” för att skapa 
en attraktiv kärna och hålla ihop centrum. 

Fyra delområden redovisas:

•  Området runt resecentrum
•  Norr om resecentrum
•  Söder om resecentrum
•  Älvstranden
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Områden som förändras
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Området runt det nya resecentrat

Flytten av busstationen och utbyggnaden av ett nytt 
resecentrum i samband med utbyggnaden av E45 och 
järnvägen, innebär att några byggnader behöver rivas.
Området runt resecentrum får en central plats i morgon-
dagens Älvängen, tyngdpunkten i centrum fl yttas mot 
sydväst och blir viktigast att utveckla. För att skapa en 
tydlig mötesplats föreslår strukturstudien att ett nytt 
torg anläggs och att handel och verksamheter samlas 
runt detta eller i närheten. Nya bostäder bör byggas i 
kvartersstruktur för att skapa en mer stadsmässig be-
byggelse.

Göteborgsvägen
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Området runt det nya resecentrumet

Resecentrum
- navet i det framtida Älvängen

Det nya resecentrumet och dess omgivning blir en mycket vik-
tig plats i morgondagens Älvängen. Här kommer många män-
niskor att röra sig. Genom att samla affärer och verksamheter i 
dess närhet skapas förutsättningar för pendlare att uträtta sina 
ärenden i bytet mellan tåg, buss eller bil. Hur väl utformningen 
lyckas påverkar förutsättningarna för attraktionskraften i övriga 
centrum.
 I samband med utbyggnaden av järnvägen och ny pen-
delstation i Älvängen har Västtrafi k presenterat ett förslag till 
resecentrum för kommunen. I Västtrafi ks förslag fi nns bland 
annat plats för ett nytt bibliotek, en fl exibel samlingssal och 
restaurang och mindre servicebutik i bottenplanet. Kan rese-
centrumet bli Älvängens kulturhus?

Flygperspektiv över det föreslagna resecentrat.

Sektion genom det föreslagna resecentrat.
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Det alternativ som ger minst påverkan på den befi ntliga 
strukturen innebär rivning av ytterligare ett bostadshus, 
förutom den påverkan som väg- och järvägsprojektet ger. 

Om Svenska kyrkans lokaler och ett bostadshus mellan Kapell-
vägen och Postvägen  kan rivas, ges plats för en ny gata bakom 
dagens livsmedelsaffär med resecentrum i fonden. Om livs-
medelbutiken kan fl yttas frigörs mark för ett nytt bostadskvar-
ter. Ytterligare några hus behöver då rivas men livsmedelsaffä-
ren kommer i mer direkt anslutning till torget och resecentrat.

Skapa ett torg i centrala Älvängen

Strukturstudien föreslår ett nytt torg som en samlande 
punkt i centrum. Detta kan göras på olika sätt. De alter-
nativ som redovisas utgår från att resecentrum är en 
viktig målpunkt och att detta bör knytas till Göteborgs-
vägen. Handel och publika aktiviteter bör samlas i tor-
gets närhet. Dagens livsmedelsaffär behöver i framtiden 
byggas ut. Detta kan göras i befi ntligt läge eller genom 

att fl ytta livsmedelsaffären. Förslagen till torg ser där-
för lite olika ut beroende på om mataffären ligger kvar 
i befi ntligt läge eller fl yttas. För att fungera är torget 
beroende av att omges av rumsskapande byggnader 
med publika aktiviteter. Ett eventuellt nytt kulturhus/ak-
tivitetshus bör läggas i det nya resecentrat eller i an-
slutning till torget.

Området runt det nya resecentrumet
Nytt torg - alternativ 1

Nytt torg - alternativ 1.
Torgrummet behöver omges av byggnader 
för att få en rumsskapande verkan.

Nytt torg - alternativ 1 med livsmedelsaffären i nytt läge.

Nytt torg - alternativ 1 med livsmedelsaffären utbyggt i befi ntligt 
läge. Parkering till livsmedelsaffären föreslås läggas på nord-
västra sidan. 
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Området runt det nya resecentrumet

Nytt torg - 
alternativ 2.
I bilden har det 
befi ntliga bostadshu-
set på den södra sidan 
behållits.

Nytt torg - 
alternativ 2.
Om livsmedelsbuti-
ken fl yttas kan torget få 
en tydligare inramning. 
Detta skapar också möj-
lighet till fl er aktiviteter runt 
torget.

Nytt torg - alternativ 2

Nytt torg - alternativ 2 med livsmedelsaffären tillbyggd i befi ntligt läge och bostäder ovanpå den nya 
affärsdelen. Parkeringen till livsmedelsaffären föreslås då läggas på nordvästra sidan. I bottenplan 
ut mot torget kan med fördel mindre affärslokaler läggas.

Nytt torg - alternativ 2 med livsmedelsaffären fl yttad närmare det nya resecentrumet. Marken frigörs då 
för två nya bostadskvarter samt en del butiker i markplanet. Ovanpå den nya livsmedelsaffären föreslås 
bostäder. Parkeringen läggs på sydvästra sidan längs Göteborgsvägen. För att få plats med livsmedels-
affären bör bussinfarten fl yttas från Göteborgsvägen och läggas parallellt med E45. Detta ökar också 
möjligheten för direktkontakt mellan torget och området sydväst om resecentrum.

Alternativ 2 ger en större påverkan på den befi ntliga strukturen, men ger också torget 
en tydligare inramning. 
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Kulturen som mötesplats i centrum

Ett levande centrum behöver inte bara ett kommersiellt 
utbud. Ett önskemål som framförts är därför att skapa 
en mötesplats för kultur och andra aktiviteter i Älväng-
ens centrum.

Ett eventuellt kulturhus bör innehålla blandade verksamheter 
såsom bibliotek, samlingslokaler för kyrkan och föreningsverk-
samhet, utställningshall, bio, affärer och restaurang. Plats bör 
fi nnas för både yngre och äldre. I de övre planen kan rymmas 
kontor och bostäder. Genom att blanda olika aktiviteter kan 
kulturhuset bli en plats där något sker både dag- och kvällstid. 
Byggnaden bör få en attraktiv och omsorgsfull utformning. 
Här intill visas några exempel från andra platser i Sverige och 
utomlands.
 Ett sätt att skapa ett kulturhus är att låta den föreslagna 
resecentrumbyggnaden även rymma andra publika aktiviteter 
såsom bibliotek. Verksamheten blir då tätt sammankopplad till 
kollektivtrafi ken. Västtrafi k ansvarar för tillkomsten av bygg-
naden och kommunen erbjuds att hyra de lokaler som krävs. 
Ett annat sätt är att bygga ett kulturhus i direkt anslutning till 
det föreslagna torget. Denna lösning kräver att alla intressenter 
samlas och tar ett ansvar, även ekonomiskt, för dess genomför-
ande.

Området runt det nya resecentrumet

Exempel på offentliga byggnader - kulturhus, utställningshallar mm

Halmstads stadsbibliotek

Kulturhuset Vingen i Torslanda
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Området runt det nya resecentrumet

I anslutning till det nya resecentrat bör nya bostäder läggas i 
stadskvarter med tyngdpunkt runt torget. Ett nytt äldreboende 
har också efterfrågats i Älvängen. Utbyggnad av ett eventuellt 
äldreboende skulle öka omfl yttningen från villa till lägenhet 
och bör ligga centralt och i anslutning till handel och service-
funktioner.

Skapa attraktiva bostäder i centrum

På senare år har det blivit allt tydligare att vårt samhälle 
behöver utvecklas så att bilberoendet minskar. Den 
ökande bilismen ger inte bara en negativ påverkan på 
miljö och hälsa. Trängseln på vägarna ökar också, vilket 
leder till sämre framkomlighet. Vi behöver därför förtäta 
med fl er bostäder i anslutning till bra kollektivlägen. I 
Älvängen och runt resecentrum fi nns fl era platser där 
detta kan ske.

Småstadsbebyggelse i Nora.
Husen skapar ett inbjudande gårdsrum.

Kanske kan det också i framtiden fi nnas utrymme för student-
bostäder i Älvängen. Här intill visas några exempel på bebyg-
gelse som stämmer överens med Älvängens karaktär.

Seniorboende i Falsterbo.Området runt resecentrum bör kunna förtätas med ny
kvartersbebyggelse.
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Göteborgsvägen blir miljöprioriterad

En stor förändring i samband med ombyggnaden av E45 är att 
Göteborgsvägen byggs om av Vägverket till miljöprioriterad 
väg. Göteborgsvägen är huvudgata i centrum och ombyggna-
den innebär bland annat att gaturummet får en mer

Området runt det nya resecentrumet

stadsmässig karaktär och farten sänks till 30 km/h. Med nya 
träd skapas en mer sammanhållen gatubild och centrum blir 
grönare. Längsgående parkering föreslås mellan träden.
Gåytor bör plattläggas. Körbana i asfalt.

Förslag till ny utformning av Göteborgsvägen.
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Förslag till ny utformning av Göteborgsvägen. Sektion genom gaturummet.

Exempel på miljöprioriterad gata från Falkenberg.

Området runt det nya resecentrumet

Plan över förslag till ny utformning av Göteborgsvägen.
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Norr om resecentrum
Området norr om det nya resecentrumet karaktäriseras av småstadsbebyggelse. Här fi nns fl era platser som bör tåla en 
förtätning av i första hand bostäder. När Göteborgsvägen byggs om till miljöprioriterad gata föreslås parkeringen integre-
ras i gaturummet.
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Området invid Änggatan

Området mellan Änggatan och Göteborgsvägen är ett exempel 
där förtätning kan vara möjlig. Skalan och karaktären på nya 
bostäder bör dock stämma med sitt sammanhang.

Norr om resecentrum

Dagens busstorg

När busstrafi k fl yttas från dagens busstorg frigörs marken för 
ny användning. Platsen blir en naturlig startpunkt för centrum
och bör omgestaltas. Ny bebyggelse kan bidra till att staga upp 
miljön och skapa en bättre entré till centrumområdet.

Området mellan centrum och Svenstorp

För att knyta ihop det föreslagna nya handelsområdet i Svenstorp med centrum bör området däremellan (gröna markeringar) också utvecklas. I sanband med ombyggnaden av väg och järnväg arbetas detaljplanen 
om och ger bland annat plats för småindustri, handel och kontor.

Förtätningar längs Göteborgsvägen

Där möjlighet fi nns bör bebyggelsen längs Göteborgsvägen 
kompletteras så att småstadskaraktären förstärks.



STRUKTURSTUDIE FÖR ÄLVÄNGENS CENTRUM  |  SLUTRAPPORT  |  2008-04-2830

Söder om resecentrum

Det nya resecentrat fl yttar tyngdpunkten i centrum och 
kommer att skapa intresse för att exploatera områ-
det sydväst om resecentrum. Området som består av 
mindre industri- och handelslokaler får en mycket god 
tillgång till kollektivtrafi k och bör kunna förnyas med 
tanke på dess centrala läge i det framtida Älvängen.
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Söder om resecentrum
Området söder om resecentrum bör på sikt 
omvandlas och förnyas. Delen närmast väg och 
järnväg är bullerstört, men genom att samla 
verksamheter och handel ut mot E45 kan en av-
skärmning från bullret skapas. Den inre delen kan 
då utvecklas till bostadsområde i 3-4 våningar in 
mot Göteborgsvägen. På så sätt kan Göteborgs-
vägen, som även här kommer att byggas om till 
miljöprioriterad gata, utvecklas som bostads-/
stadsgata. Parkering föreslås integrerad i gaturum-
met. Pendelparkering läggs i zonen närmast E45. 
Den planerade infarten för busstrafi ken kommer 
dock att skära av förbindelsen mellan området 
och torget och bör därför fl yttas upp mot E45.

Söder om resecentrum

Höga hus i Älvängen?

Med en starkare koppling till Göteborg och den 
övriga regionen ökar efterfrågan på att bo centralt 
i Älvängen. Det blir då naturligt att förtäta, både 
på marken och på höjden. Hur höga kan eller bör 
husen vara i det framtida Älvängen? Vilken skala 
är rätt för Älvängen? Hur hög exploatering klarar 
centrum?
 Älvängen är idag ganska anonymt mot 
E45:an. I strukturstudien har möjligheten att 
bygga på höjden också studerats. Skulle en högre 
exploatering på några strategiska platser kunna 
lyfta Älvängen? På tre platser har idén om högre 
byggnader prövats; i början och slutet av Göte-
borgsvägens centrala del och invid pendelstatio-
nen. Hur höga hus tål Älvängen? Modellbilden är tagen från väst och redovisar nya byggnader schematiskt.
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En tillgänglig och attraktiv älvstrand
Uppdraget för strukturstudien har varit att utveckla 
centrum. Fokus har inte legat på älvstranden, men det 
är ändå viktigt att i visionen ta med tankar om hur älv-
stranden kan utvecklas. Älvstranden är idag bebyggd 
med industrilokaler. Tillgängligheten, både visuellt 
och fysiskt, är begränsad. Det blir en stor tillgång för 
Älvängen om en kontakt mellan centrum och vattnet 
kan upprättas.

Både älvstranden och bebyggelsen på insidan bör på sikt om-
vandlas för att ge ett annat intryck mot E45. Älvängen ska ju 
fram till 2020 tillsammans med Nödinge utvecklas till en av 
kommunens huvudorter och detta måste märkas även för förbi-
passerande.

Start- och slutpunkt i stadsstrukturen
Övergången mellan resecentrum och de nya perrongerna 
skapar en möjlighet till kontakt mellan centrum och älvstran-
den. Även längre norrut vid Carlmarks gamla industriområde 
tillskapas en övergång genom det nya trafi kmotet. Eftersom 
älvstranden är svårbebyggd bör förvandlingen av älvstranden 
börja i dessa delar. En exploatering i höjd med pendelstationen 
och vid Carlmarks skulle också kunna skapa en naturlig start- 
och slutpunkt i stadsstrukturen som förtydligar centrum mot 
E45. Efterhand som Älvängen sedan växer kan området där-
emellan omvandlas från industriområde till en attraktiv publik 
miljö. Platsen vid Carlmarks har en speciell karaktär och bör 
kunna omvandlas och få en ny användning. Marken har dock 
dålig stabilitet.

Exempel på byggande vid vatten från Nacka strand.

Carlmarks
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Övergången vid den nya pendeltågstationen bör utnyttjas för att 
skapa en förbindelse mellan det nya torget och älvstranden.

Skapa en övergång vid den nya pendeltågstationen
För att etablera en kontakt med älvstranden föreslår struktur-
studien att en axel skapas mellan Göteborgsvägen (i höjd med 
torget och resecentrum) och vidare ner mot älven. En naturlig 
tanke är att utnyttja övergången vid den nya pendeltågstatio-
nen.

Nya bostäder vid älvkanten
Intresse fi nns för att bygga bostäder längs älvstranden. Man bör 
då betänka att området är bullerstört, regelbundet översvämmas 
och är svårt att bebygga med hänsyn till stabilitetsproblemen. 
Risken är också att älvstranden ”privatiseras”. Rätt utformat 
bedöms dock området kunna rymma bostäder.

Stadspark i Sundsvalls inre hamn. I en stadspark bör fi nnas plats för lek och aktiviteter.
Palma stad, Mallorca.

En tillgänglig och attraktiv älvstrand

Stadspark vid vattnet
Många har efterfrågat utrymme för park och rekreation i 
centrum. Marken i centrum, öster om väg och järnväg, är dock 
för exklusiv för parkmiljö. Grönytor får här skapas på småsta-
dens villkor. På älvsidan däremot, mellan pendelstationen och 
Carlmarks, skulle en modern park för rekreation och aktiviteter 
kunna anläggas. Strandområdet är komplicerat att bebygga men 
här bör fi nnas utrymme för fritidsaktiviteter. Detta skulle göra 
älvstranden tillgänglig för alla. Parken kan innehålla utomhus-
aktiviteter som inte är så känsliga för översvämningar. Kanske 
kan här etableras småbåtshamn och aktivitetspark i kombina-
tion med restaurang eller konferensanläggning. Idén förutsät-
ter naturligtvis att delar av den befi ntliga verksamheten kan 
fl yttas.
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Fortsatt arbete

Strukturstudien ska ses som det inledande steget för 
förändringsarbetet under kommande år. Här följer en 
redovisning av bedömda konsekvenser av ett genom-
förande av visionen, av frågor som väckts i arbetet men 
inte studerats, av behovet av fortsatt arbete och inkom-
na synpunkter.
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Konsekvenser av visionen, 
fortsatt arbete och samråd
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Fler boende i centrum ger ökat underlag för handel
Fler boende och arbetande i centrum ger förutsättningar för 
ett levande centrum och ett större underlag för handel och 
verksamheter. Ett utökat boende nära pendelstationen minskar 
också bilberoendet i kommunen. I strukturstudien har inte dis-
kuterats andel hyreslägenheter eller för vilken målgrupp. Detta 
får styras av behovet och av exploateringsintresset.

Nya affärslägen
Förslaget innebär att nya attraktiva lägen för handel skapas. 
Detta kan leda till att vissa verksamheter behöver fl yttas, dels Detta kan leda till att vissa verksamheter behöver fl yttas, dels 
om vissa hus ska rivas och dels för att samla dem i nya attrak-om vissa hus ska rivas och dels för att samla dem i nya attrak-
tiva lägen vid torget osv. tiva lägen vid torget osv. Befi ntliga ägoförhållanden kommer 
därför att påverkas.

Boende nära till E45 och järnväg
E45 och järnväg lägger en bullermatta över sitt närområde. 
Transporterna kan också innebära risker. Exploatering av områ-
den nära väg och järnväg kräver därför särskild hänsyn till dessa 
frågor. Å andra sidan fi nns ett starkt uttalat önskemål att just 
förtäta våra tätorter i närheten av pendelstationerna för att öka 
kollektivtrafi kresandet. Boende i närheten av pendelstationen 
och med tillgång till bra kommunikationer minskar samhällets 
bilberoende och bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveck-
ling.
 En restriktivitet bör hållas när det gäller att bygga nya 
bostäder i bullerzonerna utan närhet till knutpunkterna. Här vä-
ger de negativa aspekterna över. Vi ska också se till att det fi nns 
tysta områden i kommunen att bo i för den som värdesätter 
detta högt. Att förtäta våra befi ntliga samhällen vid knutpunk-

terna är däremot så viktigt att exploateringsintresset bör väga 
tungt för Älvängens centrum. Särskilda åtgärder kommer dock 
att behövas för att kunna garantera en god boendemiljö.

Ett tillgängligt centrum
För att handeln i centrum ska fungera måste vi värna om 
tillgängligheten till affärer och bostäder. Attraktiva och funk-
tionella trafi k- och parkeringslösningar behöver utvecklas, men 
på småstadens villkor. Tydlighet och enkelhet, liksom trygga 
och trafi ksäkra miljöer är några nyckelord. Centrum måste ha 
en bra tillgång till p-platser, både för handlande, för arbetande 
i centrum och för pendlare. De mest centrala p-platserna bör 
regleras genom korttidsparkering och kompletteras med pen-
delparkering i anslutning till tåg och buss. Sekundär parkering 
behövs också för fl ertimmarsparkering. I de centrala delarna 

Konsekvenser av visionen
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Konsekvenser av visionen

bör stora, öppna p-ytor undvikas. Istället bör parkeringen in-
tegreras i stadsbilden. Parkering kan också ordnas i P-hus eller 
i parkeringsgarage. Eftersom centrum kommer att byggas ut 
i etapper bör varje del kunna ta hand om sitt eget parkerings-
behov. Bostadskvarteren bör klara sitt parkeringsbehov inom 
kvartersmark eller genom längsgående parkering i gaturummet.

Påverkan på trafi kstrukturen
I strukturstudien eftersträvas ett sammanhållet gatunät och en 
tydligare kvartersstruktur. Detta kommer tillsammans med för-
tätningarna delvis att skapa ändrade trafi kfl öden. Längs Göte-
borgsvägen anläggs en cykelbana.
 Göteborgsvägen kommer även fortsatt att ha genom-
fartstrafi k. Busstrafi ken kommer också att gå på Göteborgs-
vägen. Förtätnining med fl er bostäder kommer att leda till en 

ökad trafi k. På sikt bör därför Göteborgsvägen avlastas från all 
genomfartstrafi k och från trafi k utan målpunkter i centrumom-
rådet. En framtida lösning är troligen en ny kringled öster om 
samhället som diskuterats tidigare.

Påverkan på den kommunala planeringen
Idéer som framförts i strukturstudien får en direkt påverkan på 
den kommunala planeringen på fl era sätt. Ett fl ertal detaljpla-
ner påverkas. Ett genomförande kräver att dessa revideras. En 
utökning av antalet boende i Älvängen får på sikt också konse-
kvenser för behovet av förskola och skola. Detta har inte stude-
rats i strukturstudien, utan får vara en del i det fortsatta arbetet.
 Önskemål om äldreboende i centrum har också fram-
förts. En analys av hur stort behovet av detta är i Älvängen har 
inte gjorts i arbetet utan får vara en del i det fortsatta arbetet.

Exempel på längsgående gatuparkering
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Utveckla ÄlvängenUtveckla Älvängen
till en attraktiv småstad - fortsatt arbetetill en attraktiv småstad - fortsatt arbete

Från och med nu skapas framtidens Älvängen. Mycket 
behöver hända redan inom de närmaste åren. Låt oss 
därför inte dröja i det viktiga planeringsarbetet. Men låt 
oss samtidigt skynda långsamt. Vi ska fortsätta att vara 
visionärer, men också eftertänksamma. Konsten är inte 
att bygga mycket. Det fi nns många som är intresserade 
av att exploatera i Älvängen. Konsten är att bygga stad 
– stadsbyggnadskonst. I det fortsatta arbetet behöver 
ett antal konkreta frågor bearbetas för att genomföra 
visionen. Här följer några exempel.

Resecentrum - navet i framtidens Älvängen
Ett resecentrum är föreslaget i Västtrafi ks regi där kommunen 
erbjuds hyra lokaler för bland annat bibliotek och samlingssal. 
Ska detta bli Älvängens kulturhus? Hur kan byggnaden även 
kopplas till torget och Göteborgsvägen?

Torget och det offentliga rummet
Ett Ett fördjupat gestaltningsprogram bör tas fram för ugestaltningsprogram bör tas fram för utformning-
en av torget och det offentliga rummet med förslag till bänkar, 
markbeläggning, grönytor mm. Kommunen behöver ta ett 
särskilt ansvar för denna viktiga del av det fortsatta arbetet.

Kulturen som mötesplats
Förutsättningarna för ett kulturhus i Älvängen är en viktig fråga 
att arbeta vidare med. Här krävs ett samarbete mellan fl era in-
tressenter och det är dags att börja konkretisera planerna. Vilka 
aktörer vill vara med? Finns det ett ekonomiskt underlag? Vilka 
funktioner ska fi nnas? Fyller det föreslagna resecentrat de behov 
som fi nns eller fi nns det utrymme för mer? I så fall behövs ett 
byggnadsprogram som beskriver innehåll, funktioner, ytor osv. 
tas fram. Ett eventuellt kulturhus bör också få en mer ambitiös 
gestaltning.

Förtäta med attraktiva bostäder i centrum
Ett fl ertal platser är föreslagna att förtätas med bostäder, fl era 
med affärer i bottenplanet. Ett genomförande kräver dock att 
berörda parter för varje kvarter kan enas: fastighetsägare, kom-
munen och eventuella exploatörer. Varje projekt bör drivas i 
samarbete mellan arkitekter och fastighetsutvecklare så att en 
hög ambition och omsorg i utformningen kan kombineras med 
funktionella lösningar.

Skapa förutsättningar för en levande centrumhandel
Genom placeringen av den nya pendelstationen kommer tyngd-
punkten i centrum att förskjutas något söderut. Samtidigt er-
bjuder visionen helt nya, attraktiva affärslägen. Viss handel kan 
behöva fl yttas, dels om hus behöver rivas och dels för att samla 
dem i nya mer attraktiva lägen, inte minst runt torget.

Trafi k, men på småstadens villkor
Både ombyggnaden av Göteborgsvägen och förtätningen med 
bostäder påverkar tillgängligheten och trafi ken i och till cen-
trum. Vissa idéer innebär förändringar av trafi kmatning och 
gatustrukturer. Utformningen av gator och parkeringar liksom 
in- och utlastning till affärer är viktiga frågor som behöver stu-
deras vidare, liksom hur kraven på tillgänglighet kan klaras.

Parkeringsbehovet måste också studeras mer i detalj genom en Parkeringsbehovet måste också studeras mer i detalj genom en 
avvägning mellan tillkommande handelsyta och nya bostäder avvägning mellan tillkommande handelsyta och nya bostäder 
å ena sidan och utbyggnad av parkeringsplatser å andra sidan. å ena sidan och utbyggnad av parkeringsplatser å andra sidan. 
Här bör idéer om längsgående parkering i gaturummet tas med Här bör idéer om längsgående parkering i gaturummet tas med 
liksom parkeringshus och andra lösningar.Större parkeringsytor liksom parkeringshus och andra lösningar.Större parkeringsytor 
bör dock inte ligga i de centrala delarna.bör dock inte ligga i de centrala delarna.

En tillgänglig och attraktiv älvstrand
Området vid älvstranden är en spännande miljö, men samtidigt 
svårt att bebygga. Alla förändringar här innebär också påverkan 
på pågående verksamheter. Älvstranden har inte varit i fokus 
för strukturstudien. Dock kan man konstatera att om stranden 
kan göras tillgänglig skulle detta innebära ett stort tillskott för 
Älvängen. Förändringar av strandområdet bör göras utifrån en 
helhetssyn på älvstrandsområdet genom hela kommunen.

Fortsatt arbete
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Fortsatt arbete

Skapa förutsättningar för ettSkapa förutsättningar för ett
genomförandegenomförande

Konkretisera idéer genom arbetsgrupperKonkretisera idéer genom arbetsgrupper
Genom strukturstudien har ett antal frågor aktualiserats som Genom strukturstudien har ett antal frågor aktualiserats som 
är viktiga för att visionen om Älvängen 2020 ska bli verklighet. är viktiga för att visionen om Älvängen 2020 ska bli verklighet. 
För att komma vidare bör särskilda arbetsgrupper tillsättas be-För att komma vidare bör särskilda arbetsgrupper tillsättas be-
stående av intressenter och berörda. Alla arbetsgrupper bör ha stående av intressenter och berörda. Alla arbetsgrupper bör ha 
gemensamt att det är de som antingen direkt berörs av föränd-gemensamt att det är de som antingen direkt berörs av föränd-
ringen eller som har ett särskilt intresse i frågan som är de som ringen eller som har ett särskilt intresse i frågan som är de som 
driver arbetet framåt. Kommunen har naturligtvis en viktig roll driver arbetet framåt. Kommunen har naturligtvis en viktig roll 
i arbetet, men mer som samordnande än genomförande.i arbetet, men mer som samordnande än genomförande.

Kommunens roll i det fortsatta arbetetKommunens roll i det fortsatta arbetet
Kommunens roll i det fortsatta arbetet är som initiativtagare i 
förändringsarbetet och till större träffar och personliga möten 
i den anda som etablerats i arbetet med strukturstudien. I mer 
övergripande frågor såsom trafi klösningar och utformningen av 
det offentliga rummet bör också kommunen ta en drivande roll. 
Men kommunen är bara en bland fl era aktörer. Ett genomför-
ande förutsätter att alla intressenter tar sitt ansvar och bidrar till 
att driva arbetet framåt.

Hitta lämpliga intressenter och exploatörerHitta lämpliga intressenter och exploatörer
Med en kommunalt beslutad vision och när alla nödvändiga 
förutsättningar är klarlagda är det dags att skapa intresse för ett 
genomförande hos fastighetsutvecklare och exploatörer. Vi-
sionen behöver brytas ned i enskilda projekt och genomföras 
successivt fram till år 2020.

Praktiska frågor

Påverkan på mark och fastigheter
Ett fl ertal fastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter 
berörs på olika sätt av visionen. Hur fastighetsägarna ställer sig 
till de föreslagna idéerna har avgörande betydelse för hur stora 
förändringar som kan åstadkommas. Ett genomförande bygger 
också på att alla berörda ser den gemensamma nyttan. Problem Problem 
och hinder behövcr fångas upp och hanteras. Befi ntliga verk-och hinder behövcr fångas upp och hanteras. Befi ntliga verk-
samheters lokalbehov behöver beskrivas i ett lokalprogram, en samheters lokalbehov behöver beskrivas i ett lokalprogram, en 
tid- och fl yttplan behöver arbetas fram. tid- och fl yttplan behöver arbetas fram. Mark- och
fastighetsfrågorna måste i det fortsatta arbetet samordnas och 
hanteras i ett särskilt arbete.

Detaljplaneändringar
Gällande detaljplaner i centrum berörs på olika sätt av visionen. 
För att genomföra visionen behöver dessa ändras. Arbetet kom-
mer att ledas av kommunen, men en samfi nansiering kommer 
att behövas.

Ekonomi
Arbetet framöver kommer att kosta pengar. Ett gemensamt 
ekonomiskt ansvarstagande krävs därför från både kommunen, 
berörda fastighetsägare och andra intressenter för att genom-
föra visionen.

Inte mitt hus…     …vårt Älvängen!

Det fi nns ett stort intresse från både invånarna i Älvängen och 
från kommunen att förnya Älvängens centrum. Det fi nns också 
ett intresse från exploatörer att bygga i Älvängen. Nu fi nns en 
unik möjlighet att åstadkomma en förändring. Tre viktig förut-
sättning fi nns dock för att få en lyckad process:

•  Alla intressenter måste enas kring en gemensam syn på
   Älvängens centrum och dess möjligheter.
•  Alla intressenter har ett ansvar att bidra till förändringen.
•  All utbyggnad måste ske med högt ställda ambitioner om
   god arkitektur och omsorg i utformning och med funktionella
   lösningar.

Ett genomförande av visionen kräver en fortsatt dialog mel-
lan kommun, medborgare, organisationer och exploatörer. Vi 
behöver fortsätta diskutera vad som skapar den goda stadens 
kvaliteter. Vi bör åka på studieresor för att titta på goda exem-
pel. För varje nytt projekt bör vi fundera över vad det tillför 
centrum och vilken miljö det skapar.
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Synpunkter som framkommit under arbetet

zÄlvängens socialdemokratiska förening konstaterar att struk-
turstudiens arbetssätt ligger helt i linje med hur de vill utveckla 
demokratin i kommunen. Föreningen stöder tankarna om att 
skapa torgbildning och en öppning till älven tillsammans med 
en kraftig förtätning av bostäder i olika upplåtelseformer. Nytt 
boende för dem som bor i hus som måste rivas bör snarast tas 
fram. Förtätningen utmed Änggatan kan vara ett inledande pro-
jekt. Lekplatser bör vara ett naturligt inslag i boendemiljön.
 Vidare anser föreningen att det föreslagna resecentrat 
med restaurang, samlingslokaler mm tillsammans med kyrkans 
verksamheter skulle berika samhället och skapa en livfull entré-
punkt till orten.
 Föreningen bejakar en förtätning kring det föreslagna 
torget för att motverka att centrum inte blir en parkeringsplats. 
I den fortsatta handläggningen bör livsmedelsaffärens öns-
kemål om placering snarast klarläggas. Föreningen förordar 
alternativet med placering i nuvarande läge och en påbyggnad 
av fastigheten med bostäder. Andra platser som kan bebyggas 
är nuvarande busscentralen, Smyrnakyrkans tomt och på sikt 
området söder om resecentrum.

Ale-demokraterna anser att tanken att förtäta för boende i 
centrum är en riktig tanke som bör utvecklas ytterligare. En 
utgångspunkt bör vara att Älvängen behåller sin småstads-

Samråd

Anteckningar fördes och fi nns tillgängliga hos kommunen. 
Förslagen som kom fram under kvällen kan sammanfattas i 
följande:

•  Skapa en attraktiv småstad!
•  Förtäta med bostäder!
•  Älvängen saknar en naturlig mötesplats.
•  Prova att fl ytta ICA för att ge plats för ett torg.
•  Bygg ett kulturhus!
•  Kontakt med älvstranden!

Utställning om projektet
En utställning om projektet hölls 11 - 29 februari 2008. Ut-
ställningen var bemannad av representanter för arbetet vid ett 
tillfälle då frågor om visionens genomförande kom upp.

Samråd om utformningen av Göteborgsvägen
Samråd har hållits med Centrumföreningen i älvängen och med 
Vägverket om utformningen av Göteborgsvägen. 

I arbetet med strukturstudien har samråd hållits i olika 
sammanhang. Tillfälle har då getts att framföra syn-
punkter på hur Älvängen bör utvecklas, vilket sedan har 
varit en viktig grund för arbetet. Här följer en samman-
fattning av samrådsarbetet och framförda synpunkter.

Ortsutvecklingsmöten
En tidig information om uppdraget hölls på ortsutvecklingsmö-
tet 2007-04-26 i Folkets hus i Älvängen. Detta följdes upp på 
ortsutvecklingsmöte 2007-10-04 på Aroseniusskolan då skisser, 
idéer och ett förslag till vision presenterades.

Workshop 30 maj 2007
30 maj 2007 hölls en workshop för att diskutera problem 
och förändringsbehov i Älvängen. Utrymme gavs att komma 
med idéer och skapa förutsättningar för en gemensam syn på 
Älvängens utvecklingsmöjligheter. En inbjudan gick ut till före-
tagare, fastighetsägare och föreningar. Ca 30 personer hörsam-
made inbjudan. Från kommunen deltog politiker och tjänste-
män, totalt ca 10 personer.

Alla deltagare delades in i arbetsgrupper med uppdraget att 
diskutera Älvängens centrum och tillsammans rita och skriva 
ner sina idéer. Kvällen avslutades med att varje grupp gjorde en 
kort presentation av sitt arbete.
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Samråd

kommer att rivas? Kommer verksamhetsutövarna att bli erbjud-
na nya lokaler? Hur ska detta gå till? Kan pågående verksamhe-
ter utvecklas under tiden som arbetet med strukturstudien går 
vidare?

Bibliotekets vänner förordar att ett kulturhus med blandade 
aktiviteter byggs i Älvängen. Föreningen vill gärna medverka i 
ett sådant planeringsarbete.

Drygt 10 övriga skrivelser har inkommit under arbetets gång. 
Flera har framfört synpunkten att Älvängen inte bör utvecklas 
till ytterligare en förort till Göteborg. Istället bör Älvängen även 
i fortsättningen karaktäriseras av det lilla samhällets skala med 
en blandning av handel, service och bostäder och planeras med 
småstadens ideal som utgångspunkt. Nyare delar av samhäl-
let bör utformas så de knyts till resecentrum och det befi ntliga 
centrumet. Förtätningar bör göras så att den befi ntliga struk-
turen kompletteras så att en attraktiv helhet skapas och med 
hänsyn till Älvängens skala. Äldreboende efterfrågas liksom 
plats för ungdomar, en parkmiljö i centrum, caféer och fritids-
aktiviteter för alla åldrar. Nya träd bör planteras längs Göte-
borgsvägen för att skapa en tydligare centrumgata. Centrum 
bör också kopplas till vattnet där en båthamn kan anläggas. 
Slutligen framförs synpunkten att inte bara själva centrum tas 
med i det fortsatta planeringsarbetet utan även kringliggande 
markområden.

Smyrnaförsamlingen i Älvängen framför synpunkten att om 
deras fastighet kommer att beröras vill de bli inbjudna till dialog 
om närmare utformning.

Ale kommuns ungdomsfullmäktige har motionerat om föränd-
ringsbehovet för ungdomar i centrum. Förslag har framförts 
om ungdomscenter med aktiviteter för ungdomar i alla åldrar, 
streethockeyplan, skateboardramp och säkrare mopedställ.

Starrkärrs församling är mycket intresserad av att byta till mer 
ändamålsenliga, centrala lokaler. Församlingen är därför positiv 
till idén med en samlokalisering med ett eventuellt kulturhus 
och ser fram emot fortsatta diskussioner om detta.

Älvängens vägförening anser att det nya torget bör bullerskyd-
das mot E 45 och järnvägen eftersom en öppen korridor mot 
älven medför alltför höga ljudvolymer för de som vistas på 
torget.

Företagarna i Ale anser att etableringen av ett nytt handelsom-
råde i Svenstorp kommer att försvaga handeln i centrum. Med 
tanke på detta bör det planerade busstorget och pendelstatio-
nen fl yttas till platsen mellan Svenstorp och nuvarande cen-
trum. Centrum bör sedan planeras enbart för bostäder.
Enskilda företagare i Älvängen har framfört frågan om vad 
som kommer att hända med de verksamheter som ligger i hus 
som påverkas. Bör man lägga ner pengar i en lokal som ändå 

karaktär. Inga hus bör vara högre än 3 våningar och gärna 
med äldre stuk. Resecentrum är felplacerat och borde istället 
ligga i anknytning till infartsmotet i centrum, med kontakt till 
Svenstorpsområdet. För att knyta ihop det nya handelscentrat 
Svenstorp med övriga centrum krävs en snabbkontakt till rese-
centrum. Ale-demokraterna anser också att utfarten från rese-
centrum kommer att skapa proppar när stora bussar ska upp på 
Göteborgsvägen. Göteborgsvägen bör hållas fri från tung trafi k, 
annars försvinner den goda tanken med miljöväg. En infart för 
söderifrån kommande trafi k är ett måste om kollektivtrafi ken 
skall kunna fungera utan störningar. Den fd Skanskatomten bör 
tas med i det fortsatta arbetet liksom området nedanför motet 
på industriområdet, som med lätthet bör kunna göras mer att-
raktivt. Bullerfrågan måste prövas mot behovet av att förtäta i 
centrum. Tråkiga, tomma korridorer utmed 45:an bör undvikas.

Centrumföreningen i Älvängen anser att en samordnande kraft 
krävs för att genomföra idéerna i visionen. Några frågor som 
behöver hanteras är framtagande av ett lokalprogram som be-
skriver vilka verksamheter som påverkas, vilka lokalbehov dessa 
har i det framtida Älvängen, behovet av provisoriska lösningar 
och andra fastighetsfrågor i samband med genomförandet. En 
tidsplan behöver också tas fram som beskriver i vilken ordning 
förändringarna bör ske. Centrumföreningen ställer också frågan 
om hur kostnaderna för planändringar mm ska fördelas.
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