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Presentation av arbetet

Jag ska i mitt kandidatarbete undersöka vilka effekter en motorväg kan få på en kommun 
Och på ett samhälle i kommunen. Som utgångspunkt har jag Ale kommun. I Ale kommun utförs 
 idag en utbyggnad av befintlig väg till motorväg. Järnvägen genom kommunen utbyggs från enkelspår 
till dubbelspår och får en bitvis annan sträckning.  

Jag gör en fallstudie över liknande fall som blivit påverkade av infrastrukturutbyggnad.
Detta för att se om jag kan se några likheter och på så vis dra vissa slutsatser. Som jämförelse 
har jag valt samhällena Munkedal och Ljungskile. Dessa är båda mindre samhällen som fått ny 
infrastruktur. 

Jag tittar även på om berörda aktörer gör några fysiska åtgärder i samband med 
utbyggnaden samt om kommunerna som ingår i fallstudien gjorde några speciella åtgärder.

. 
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Sammanfattning

Arbetets utgångspunkt är att ta reda på vilka effekter en ny infrastruktur kan få på en 
kommun och på ett samhälle i kommunen samt vilka fysiska åtgärder berörda aktörer avser vidtaga på 
grund av satsningen. Jag har använt mig av Ale kommun som exempel när jag studerat. Jag har gjort en 
fallstudie över två liknande områden, som också påverkats av ny infrastruktur. Därefter har jag 
analyserat och diskuterat om man kan se några samband kommunerna emellan. Det jag har kommit 
fram till är lite olika. Många gånger kan ny infrastruktur innebära ett uppsving för kommunen. 
Kommunerna kan locka med närhet i och med den, vilket tilltalar många.. 
Många olika faktorer som vävs samman och bildar en helhet, indikerar att det är en positiv utveckling 
som väntar kommunen i och med infrastrukturutbyggnaden. Framförallt genom dubbelspårig järnväg 
som främjar pendling med kollektivtrafik. Studier, som jag har tagit del av, visar på att om 
möjligheten finns till pendling med snabb kollektivtrafik, såsom tåg till och från en ort, så ökar 
befolkningen och arbetsmarknaden på orten. Ökningen är markant om man jämför med vad ökningen 
skulle vara om det enbart gällde en ny motorvägsutbyggnad. 

Slutsatsen är att ofta innebär en ny infrastrukturutbyggnad en positiv utveckling för en kommun 
i fråga om befolkning, arbete osv. Det kan innebära ett lyft för samhällena i kommunen genom att 
kommunen själv väljer att satsa, som att planlägga nya bostads- handels- och industriområden och 
att näringslivet försöker locka nya verksamheter  att etablera sig i kommunen. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att se vilka effekter en ny trafik kan få på en kommun och ett samhälle i 

kommunen, samt vilka fysiska åtgärder berörda aktörer avser att vidtaga pga. 

infrastruktursatsningen. 

Problemformulering

Vad kan man förvänta sig att effekten i kommunen blir av en ny motorväg och järnväg, 

avseende befolkning, sysselsättning och näringsliv?

Hur påverkar en motorväg och en ny järnväg kommunen den passerar igenom?

Vad gör berörda aktörer för satsningar för att dra nytta av den nya infrastrukturen?

Hur har den officiella bilden av kommunen förändrats?

Teoretiska utgångspunkter

”det viktigaste och mest genomgripande planeringsarbetet för Ale kommuns framtida 

utveckling utförs i samverkan mellan Vägverket/Banverket och kommunen inför den 

förestående väg- och järnvägsutbyggnaden i Göta älvs dalgång genom Ale kommun”1. 

”En beredskap för högre tillväxt diskuteras och motiveras av den stora 

infrastrukturutbyggnaden genom Ale kommun med ombyggnaden av E45 och dubbelspårig 

järnväg som beräknas ske under perioden 2007-2012”.2 

En allmänt spridd uppfattning är att en ort gynnas av bättre trafikförbindelser med omvärlden. 
Detta tar sig uttryck i ökad sysselsättning, stärkt befolkningsutveckling och ett växande 
näringsliv. Medan staten ansvarar för den interregionala infrastrukturen (i detta fall 
Europaväg och järnväg) ankommer det på kommunen att planera markens användning för 
bebyggelse, till stöd för effekterna nämnda ovan. Hur Ale kommun gör detta är föremålet för 
den följande studien, med fokus på Älvängens tätort..  

Metod

Göra en fallstudie över områden som redan har blivit påverkade av en motorväg, Ljungskile 
och Munkedal, och se om man kan dra paralleller med Ale kommun. 

Studera de dokument som motiverar projektet.  Se vad Trafikverket säger om det. Har 
Göteborgsregionens kommunalförbund uttalat sig om projektet?

Inventering av de olika områdena. Klarlägga förändringar i Munkedal och Ljungskile på 
bebyggelse, grönstruktur och lokalt vägnät efter motorvägsbygget.

1 Ale kommun, Ale ÖP 07, Antagen av Kommunfullmäktige 2007 - 09 – 24, s.18
2 Ale kommun, 2007- 09 24, s.20-21
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Intervjuer med tjänstemän på Ale kommun, för att på så vis kunna få reda på vad som görs i 
och med infrastrukturutbyggnaden, samt se om det finns ett samarbete berörda parter emellan. 

Intervjua tjänstemän i referenskommunerna.

Hur arbetade kommunerna här i och med att de fick en ny infrastruktur, satsade kommunen på 
till exempel ny etablering av handel eller bostäder som ett samarbete med den nya 
infrastrukturen?

Har tillgång till motorväg använts som argument för att locka företag att etablera sig i dessa 
kommuner och för folk att bosätta sig där?

Hur har dessa kommuner påverkats när motorvägen väl var byggd, har fler flyttat dit, pendlar 
fler, osv.?

Kan man se ett liknande scenario för Ale som den utveckling som skett i Ljungskile eller 
Munkedal? Vilka skillnader finns?

Litteraturstudie:
Dokument från Vägverket, Ale, Munkedals och Ljungskile kommuner mm som behandlar 
infrastrukturutbyggnaden.

Olika förutsägelser om hur klimatet påverkas av koldioxidutsläpp i atmosfären, och trafikens 
andel av dessa utsläpp.

Avgränsning

Ale, Ljungskile och Munkedal kommuner är de geografiska områden som studeras i detta 
arbete. Det är Ale, som blir det huvudsakliga geografiska området eftersom det är där den nya 
infrastrukturen håller på att byggas. 
Undersökningen går inte in på djupet utan hålls på ett översiktligt plan, där flera aspekter som 
befolkning, sysselsättning och näringsliv tas upp och hur dessa möts av fysiska 
planeringsåtgärder. Man skulle kunna fokusera på så mycket mer, men arbetet skulle då ha 
blivit alldeles för stort för ett kandidatarbete. Vid vidare studier skulle man kunna gå in på 
djupet i fler frågor. 

 

6



 Bakgrund

Jag kommer från ett samhälle som heter Älvängen i en kommun som heter Ale. Älvängen 
ligger mellan Göteborg och Trollhättan, längs med den östra stranden av Göta älv. Samhället klättrar upp 
på sidan av älven. Älvängen har i dagsläget ca 4500 invånare, och är ett gammalt stationssamhälle. 
Bebyggelsen i Älvängen består till största delen av friliggande villor, även om det också finns 
lägenheter, radhus m.m. i samhället. Centrum av samhället är beläget i dalen medan bostadsbebyggelsen 
har utvecklats söder och norr ut längs med sluttningen. 
Det finns ett flertal butiker och verksamheter i samhället, matbutiker, restauranger, 
klädaffärer, tv-radio, bank, optiker, blommor, järnaffär, apotek för att nämna några. 

Ale kommun ligger i Västra Götaland, som ses som en arbetsmarknadsregion för hela länet. Ale 
kommun har Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Alingsås och Lerum som angränsande 
kommuner och som ingår i hela arbetsmarknadsregionen.

(Länsstyrelsen Västra Götaland www.lansstyrelsen.se, 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/amnen/Naturvard/naturreservat/, 2010-05-17)

Göta Älv sträcker sig längs en stor del av kommunen och fungerar som en avgränsning 
mellan Ale och Kungälvs kommun. Längs med älven går även den största vägen i kommunen, E45 samt 
järnvägen . Se kartan på nästa sida. 
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Idag håller man på att bygga ut E45 till motorväg som ska gå på samma ställe genom 
kommunen som den befintliga vägen sträcker sig idag. Järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan, som går utmed älven byggs också ut och ska bli dubbelspårig. Detta medför 
att alla samhällen i kommunen kommer att få nya stationer. I nuläget är det bara 
Älvängen som har en station, sedan fem år tillbaka. Alla större samhällen i Ale kommun berörs av 
motorvägen och järnvägens sträckning. Samhällena ligger som ett pärlband efter varandra längs med 
älven, med Surte längst i söder och Alvhem längst i norr.

(Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/kommun.nsf/V-
bild/6225B5DE4CBED53FC1257297003939BD/SFILE/Alvangen.swf, 2010-05-17)

I och med motorvägen och järnvägen får alla samhällen nya förutsättningar vad det gäller transport 
och kommunikation. 
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Ale och Älvängen 

(Ale kommun, Ale ÖP 07, 2007-09-24, s64)

Göta älv och dess älvdal har under lång tid spelat en stor roll i Sveriges historia. Vikingafynd såsom 
Äskekärrsskeppet är tydliga bevis på detta. Fram till år 1658 utgjorde älven riksgräns 
mellan Sverige och på den tiden Danmark/Norge. I och med freden i Roskilde så erövrade Sverige 
Bohuslän och hela Göta älvdalen blev svenskägt. 

Lödöse norr om Ale betraktades under flera hundra år som den viktigaste hamnen mot 
väster i Sverige. Men konkurrerades sedan ut av först Nya Lödöse vid Säveåns mynning och senare 
Göteborg som anlades 16213

"Innan järnvägen kom var stigar och vägar vad som stod de resande till buds - om de inte 
valde att färdas till sjöss eller utnyttja någon av landets fåtaliga kanaler"4

3 Ale kommun, Ale ÖP 07, Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-24, s.137
4 Per Kågeson, Vilken framtid har bilen? En analys av vägtrafiken, s.13
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Längs älven handlade det huvudsakligen om sjöfart och båtbyggeri under en lång tid. Det var först 
under 1800-talets mitt och i början av 1900-talet som industrialiseringen av älvstranden och 
näromliggande områden kom igång. Detta berodde till stor del på järnvägsutbyggnaden som tog 
fart i mitten av 1800-talet i Sverige. År 1879 stod den så kallade Bergslagsbanan mellan Göteborg 
och Falun klar, vilken passerade genom Göta älvdalen. Flera industrier etablerades i området, vissa 
finns fortfarande kvar, så som Eka Chemicals. Kommunikationerna förbättrades i slutet av 1800-
talet med en landsväg i älvdalen. 

En ombyggnad av E45 skedde i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet.5

Näringsliv i Ale kommun och Älvängen 
I december 2007 fanns det 1768 arbetsställen inom Ale kommun. De flest arbetar inom 
fastighetstjänsten, parti- och detaljhandel, byggverksamhet och tillverkning. 

Allt fler Alebor väljer att handla i kommunen. Det är framförallt livsmedelsutbudet som 
gör att Alebornas inköp stannar inom kommunen. Berättande inköp av s.k. sällanköpsvaror är det 
vanligare att kommuninvånarna vänder sig utanför kommunen, främst då till Göteborg och Kungälv. Det 
utbud som finns idag av sällanköpsvaror finns antingen på Ale Torg eller i Älvängen, men det är inte 
tillräckligt stort för att invånarna skall välja detta istället. 

Den analys och handelsutredning som gjordes år 2000 visade, att det fanns möjligheter till 
exploatering av handel i kommunen. Utredningen förutsåg att man skulle behöva ett nytt 
"Ale Torg", redan till år 2005 och ytterligare ett torg till år 2010, för att svara mot den beräknade 
inflyttningen och konsumtionsökningen. 

Handelsområdet i Ale och i närliggande kommuner börjar bli allt mer attraktivt för de större 
butikskedjorna som tänkbara platser att etablera sig på.6

Nuläget och tänkbar utveckling i Älvängen med omnejd. 
Älvängen med omnejd har väldigt bra förutsättningar för en expansion av bostäder och 
därmed också det underlag som behövs för ökad handel. Dagligvaruhandeln idag har möjligheter 
att finnas kvar i nuvarande omfattning men också med möjlighet till expansion. Vad gäller 
sällanköpshandeln som finns i Älvängen idag, har även den potential för tillväxt. Detta genom 
omdisponering av utrymmeskrävande företag som idag ligger i bra handelslägen, men som på 
sikt kan behöva andra utrymmen. 

Älvängen och Ale Torg är de två större handelsorterna i kommunen. Älvängen har och bör ha 
en annan profilering än Ale Torg. Älvängen kan utvecklas till inte enbart en ort man besöker 
för handelns skull utan också för till exempel kulturella aktiviteter.7

Kommunen bedömer att man kan förvänta sig en positiv utveckling av handeln i Ale. 
Utbudet av en varierad handel och näringsliv är viktigt för Aleborna, men det är även en viktig 

5 Ale kommun, 2007-09-24,s.137
6 Ale kommun, 2007-09-24, s.154
7 Ale kommun, 2007-09-24, s.155
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aspekt för dem, som söker bostad, där Ale kommun är ett av alternativen. 

Ser man tillbaka i tiden så ser man att tätortsutvecklingen i Ale följer historiskt sett tre 
huvudmönster; älven, järnvägen och vägen i älvdalen. Infrastrukturutbyggnaden har 
påverkat stort och man kan tydligt se att det har varit en katalysator för 
bebyggelseutvecklingen och intresset för att bosätta sig i Ale.8

8 Ale kommun, 2007-09-24, s.138
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Älvängen av idag

(Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/kommun.nsf/V-
bild/6225B5DE4CBED53FC1257297003939BD/SFILE/Alvangen.swf, 2010-05-17)
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Bild tagen vid pil 1. Foto Ingrid Kärrsten 

Bilden ovan visar den nya lokalgatan som i nuläget fungerar som väg för all transport förbi Älvängen. 
Ombyggnationen av vägen är inte klar ännu, den beräknas vara klar år 2012. Då 
kommer Älvängens södra mot att vara beläget lite längre fram från vart bilden är tagen. Skyltarna 
till vänster i bilden visar på detta, man kan också urskilja lite av den pågående byggnationen. 

Foto Ingrid Kärrsten

Som man kan se på kartan över Älvängen så passerar E45:an längs med hela Älvängen. I 
dagsläget sker ombyggnationer för den kommande motorvägen, så vägen är smalare än vad den brukar. 
Vägen bildar en stor barriär för kontakten Älvängens samhälle och älven. Man 
kan skymta några verksamheter som ligger längs med älven i bildens högra sida.
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Bild tagen vid pil 2. Foto Ingrid Kärrsten 
Älvängen klättrar upp längs med slutningen från älven.

Bild tagen vid pil 3. Foto Ingrid Kärrsten 

Järnvägsstationen ser ut som bilden ovan visar. E45 är i dagsläget en stor barriär mellan 
samhället Älvängen och järnvägsstationen Älvängen. Det finns enbart ett övergångsställe 
längs med hela vägen, det är beläget i den norra delen av samhället. 
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Bilden nedan visar på den korsning där övergångstället finns. Det blir en omväg att ta sig till 
tågstationen från många delar av samhället.

Bild tagen vid pil 4. Foto Ingrid Kärrsten 

Den norra infarten till Älvängen, det är via denna korsning som man kan ta sig över vägen för 
att komma till järnvägsstationen . Vägen rakt fram leder upp till dagens busstation i Älvängen.

Bild tagen vid pil 5. Foto Ingrid Kärrsten 

Centrumgatan i Älvängen, det är längs denna gata som de flesta affärerna ligger. Parkering 
sker på parkeringsplatser vid affärerna, vid några enstaka ställen finns det även 
parkeringsfickor längs med vägen. Här går att hitta diverse affärer, så som skoaffär, 
manufaktur, blomsterhandel, fotoaffär, bokhandel, frisör, mataffär mm. I centrum består 
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bostäderna till mesta dels av lägenheter som ligger ovanpå affärerna. Villabebyggelsen tar vid där 
centrumkärnan och affärerna slutar och upp längs med sluttningen. 

Bild tagen vid pil 6. Foto Ingrid Kärrsten 

Den stora busstationen i dagens Älvängen, i bakgrunden kan man se hur samhället klättrar uppåt och med 
den också bostadsbebyggelsen.

16



Bild tagen vid pil 7. Foto Ingrid Kärrsten 

Fotona ovan och under visar vyn över Älvängen uppifrån sluttningen. Man skymtar älven i 
fjärran, verksamheterna längs med vattnet och centrumkärnans affärer i förgrunden på den 
översta bilden. Bilden under ser man verksamheterna som ligger längs med älven, älven skymtar 
man bara lite mellan husen. 

Bild tagen vid pil 8. Foto Ingrid Kärrsten 
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Anledningarna till utbyggnaden av väg och järnväg är många. E45 är en central åder i den 
västsvenska gods- och persontrafiken. På många håll mellan Göteborg och Trollhättan håller 
den dock för låg standard. Det finns många flaskhalsar längs med vägen och den 
översvämmas ofta av Göta älv. Godstrafiken ökar på järnvägen, men kapacitetstaket är nådd 
för den enkelspåriga järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan.9

"1996, Kommunfullmäktige beslutar om att man stödjer rekommendationerna för 
utbyggande av vägen där den går idag. Detta på grund av att den gör störst nytta och har 
minst miljöpåverkan där".10

"2001, vägverket tar beslut om att ny utbyggnad behövs för att uppnå den transportstandard 
som en positiv samhällsutveckling regionen behöver".11

 Planen för infrastrukturutbygget förbi Älvängen.  (Trafisverket, www.vv.se, http://www22.vv.se/filer/Ortofoto%20nol-alvangen.pdf, 2010-05-
17) 

9 BanaVäg i väst, 2008, Om banaväg i väst, http://www22.vv.se/bv_templates/Page____22050.aspx, 2010-05-14
10 BanaVäg i väst, 2008, Milstolpar, http://www22.vv.se/bv_templates/Page____24019.aspx, 2010-05-14 
11 BanaVäg i väst, 2008, Milstolpar, http://www22.vv.se/bv_templates/Page____24019.aspx, 2010-05-14 
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Vägtrafik inklusive gång- och cykelleder 
E45 är en internationell väg. Den sträcker sig från Sicilien i söder till Karesuando i norr. I 
Sverige ingår den i det nationella stamvägnätet och är en viktig regional och nationell väg. 
För Ales del är den mycket viktig. Vägen passerar förbi de flesta av Ales samhällen och är 
huvudvägen genom kommunen. Innebörden av utbyggnaden av E45 till motorväg är att den blir en 
fyrfältsväg med planskilda korsningar. 

Tätorterna i Ale utmed E45 är på väg att växa ihop. För att utbyggnaden av tätorterna ska 
kunna växa finns behovet av en bakre väg som går parallellt med E45. Anledningen till detta 
är dels för att minska trafikbelastningen på redan befintliga vägar samt att det också bör 
finnas en alternativ väg vid eventuell olyckshändelse. Det är även viktigt att redan vid detta stadiet 
studera framtida vägsträckning för kommande bostadsbebyggelse. 

För att knyta samman tätorterna i Ale kommun och i älvdalen så kommer en 
sammanhängande lokalväg gå parallellt med riksvägen genom hela kommunen. Den 
kommer delvis att bestå av redan befintliga vägar så som Alevägen i Nol, Göteborgsvägen i Surte, 
Bohus och Älvängen samt att den kompletteras med nya sträckor och nya gång- och 
cykelbanor. När lokalvägen passerar genom samhällenas centrala delar ska den vara 
miljöprioriterad. Med miljöprioriterad menas att den skall vara utformad efter fotgängarnas 
och cyklisternas villkor. Lokalvägen ska bli smalare och kantas av träd. Effekten man 
eftersträvar är ett lugnare tempo och en ökad trafiksäkerhet. Det finns ett behov av gång- 
och cykelvägar som kommunikationsstråk mellan bostäder, arbetsplatser, centrum och 
pendelstationer. Även säkra  korsningar och passager så som cirkulationsplatser, 30-säkrade 
gång- och cykelvägar m.m. eftersträvas. För att öka säkerheten, då speciellt för oskyddade 
trafikanter jobbar kommunen för att bygga gång- och cykelvägar i byar och mellan 
tätorterna.12 

Järnvägstrafiken 
Genom Ale går den såkallade Norge/Vänerbanan. Den anses vara av riksintresse för 
kommunikationssystemet. Man planerar att bygga ut den med dubbelspår mellan Göteborg 
och Trollhättan och även ge den en rakare sträckning. Banan ses som ett viktigt 
kommunikationsstråk ur såväl ett västsvenskt och nationellt perspektiv som region- och 
pendeltågstrafik. I och med dubbelspåret ges nya möjligheter till bättre kommunikationer i regionen. 
Området för arbetsmarknaden får andra arealer och pendlingstrafiken gynnas. 
Redan idag finns det behov av utbyggnad. Trycket och efterfrågan på snabbare och tätare 
pendeltågstrafik är stort redan idag. 

Dubbelspåren mellan Göteborg och Trollhättan gynnar inte bara området som berörs av det 
pendlingsmässigt. Det stärker även nordiskt näringslivs tillgänglighet till Göteborgs hamn och 
världsmarknaden. 
Efter utbyggnaden ska det vara möjligt för tågen att köra i en hastighet av 250 km/tim som 

12 Ale kommun, 2007-09-24, s.188-189
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högsta tillåtna hastighet, fördubbla passagerarantalet mellan Göteborg och Trollhättan samt att öka 
godstrafiken på banan med det dubbla. I Ale kommer det i och med utbyggnaden att 
finnas utrymme för fler pendeltågsstationer. Man planerar pendeltågsstationer i Surte, 
Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen.13

13 Ale kommun, 2007-09-24, s.187
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Åtgärder som vidtas i Älvängen i samband med den nya 
infrastrukturutbyggnaden.
 
Man förmodar att Ale kommun kommer att få en kraftfullare tillväxt från och med 2012 på grund av de 
positiva effekter som väg och järnväg för med sig när byggnationen står klar. Utbyggnaden av E45 och 
järnvägen innebär nya möjligheter för Älvängen. Kommun, vägverk, banverk och privata företag har 
intresse av att utnyttja de möjligheter som den nya infrastrukturen ger. 

Kommunens ansvar är att utveckla Älvängen till en attraktiv småstad i Göteborgsregionen med ett 
utvidgat centrum, möjlig byggnation av nya bostäder och etablering av nya företag.

Centrum
Kommunen har tagit fram en strukturstudie för Älvängens fortsatta utveckling nu när den nya vägen och 
järnvägen tillkommer. 

Enligt strukturstudien skulle Älvängen kunna bli morgondagens järnvägssamhälle. Med de lilla 
samhällets fördelar och med närhet till Göteborg. Det finns därför en stark politisk vilja att utveckla 
Älvängen och det finns ett intresse bland exploatörer att vilja bygga.

I strukturstudien har förnyelsen av centrum varit huvuduppgiften. Det nya resecentrumet som planerat i 
anslutning till den nya järnvägsstationen har varit en viktig utgångspunkt i arbetet. Förtätning av 
centumdelen med fler bostäder planeras på de på kartan utmärkta områdena i gult, dessa områdena anses 
vara lämpliga ställen för detta. 
Det planerade resecentret står västtrafik för, men kommunen ser det som en uppgift att titta på hur man 
kan förbättra centrumdelen av Älvängen i samverkan med det nya resecentret. Som nämnts tidigare så är 
ett av Älvängens problem att samhället uppfattas som utsträckt. Även efter ombyggnad av 
Göteborgsvägen så riskerar fortfarande centrumområdet att bli för utsträckt. Enligt strukturstudien föreslås 
att ett torg anläggs vid Göteborgsvägen i anslutning till det nya resecentrumet. Vid de föreslagna torget 
bör verksamheter av olika slag samlas.
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Förslaget till ny utbyggande av resecentrumet i Älvängen. (Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/MoB.nsf/V-
bild/021837C5777F8F2EC12573E9004D01F2/$FILE/Utstallningsplanscher_080205_A4.pdf, 2010-07-25)

Så här planeras hur det nya resecentrumet i Älvängen skall se ut. Med busshållsplatser och en 
övergång som har anslutning till den nya pendeltågsstationen. Det är Västtrafik som står för 
utbyggnaden av resecentrumet men kommunen har tagit tillfället i akt att också se över 
centrum i Älvängen på grund av detta.
Man har gjort en strukturstudie som visar på vad man skulle kunna förbättra i samhället. 

I och med det nya resecentrumet så blir tomten där den nuvarande busshållsplatsen fri. Detta 
är även det en del som man på kommunen måste se över, planlägga för vad som skall ske där 
nu.14 

Bostäder
Kommunen har satt upp några inriktningsmål som man ska kunna arbeta för vid 
bostadsbyggnation. Bland annat att all byggnation skall anpassa till ett långsiktigt hållbart 
samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. 
Möjligheter att förtäta bebyggelsen i samhällenas centrala delar och i anslutning till 
kollektivtrafiken skall tas till vara. 
Nya bostäder skall lokaliseras så att de har god tillgänglighet och attraktiv närhet. 

Älvängens centrum ses som utsträckt med ingen självklar plats att samlas på. Strukturen i 
samhället är relativt gles och det finns flera ytor som skulle klara av en förtätning. Det finns 
dock problem med att bygga och förtäta centrum. Bullret från vägen, som inte räknas bli 
mindre med den nya utbyggnaden. 

14 Ale kommun, Strukturstudie för Älvängens centrum, Godkänd av kommunfullmäktige 2008-05-26
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Bostadsområdena utanför centrum skall styras så att trafiklösningar med kollektivtrafik blir 
attraktiva och som man i första hand väljer att använda sig av. I Ale är det huvudsakligen 
barnfamiljer som är de bostadssökande. Det är då främst olika former av småhus som 
efterfrågas. 
Kronogården i Älvängen är ett område som ligger centralt och som kommunen planerar att 
erbjuda nya småhustomter till de bostadssökande. Nr 26 på kartan.

Områden i Älvängen som det planeras för nya bostäder. (Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/94C34C284F10F9A0C12577420028FE70/$FILE/Bostadsförsörjningsprogram_Ale_kommun_2010-2016_2010-05-
31.pdf, 2010-07-25)
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Under intervjun med Stadsarkitekt Måns Werner på Ale kommun tar han upp detta med 
attraktiv kollektivtrafik, som ett tydligt problem. Hur kommunen skall få de som bosätter sig i 
de nya bostadsområdena att ställa bilen hemma och istället väljer att åka kollektivt. Det är en 
viktig fråga för kommunen, som måste lösas så att pendling med den nya  järnvägen blir 
förstahands alternativet. Man har i nuläget inget självklart sätt för att lösa ett sådant problem. 
En viktig faktor är att planera boende och verksamheter på gång- och cykelavstånd från de 
nya pendelstationerna.

Ale kommun har tagit fram ett Bostadsförsörjningsprogram som kommunen skall arbeta efter 
för åren 2010- 2016. De tre orden Nära Nytänkande och Naturligt skall vara självklara att 
förknippa med Ale för dem som arbetar i kommunen, invånarna och omvärlden. Det är vision 
2020 som satt upp ledorden och de används även i bostadsförsörjningsprogrammet. Det 
handlar om att ta tillvara på och utveckla kvalitet som redan finns i kommunen. Kvaliteter 
som på lång sikt ska värna om Ale som en attraktiv boendekommun med korta avstånd till 
kollektivtrafiken och förtätning av tätortcentra.15 

Verksamheter
Kommunen har utarbetat ett program för nya företag. Behovet av att etablera nya 
verksamhetsområden har ökat ända sedan millennieskiftet men framförallt efter att beslutet att 
bygga ut E45 och Norge/ Vänerbanan genom Ale togs.16

Intervju med Jerry Brattåsen, näringslivschef i Ale utveckling/ Ale kommuns 
näringslivsenhet:

Ale Utveckling har till uppgift att aktivt främja utvecklingen för befintliga företag, medverka 
till att fler Alebor startar egna företag samt att få nya företag att etablera sig i kommunen.  
De står även för en aktiv marknadsföring som skall öka kännedomen om Ales varumärke,  
samt vad det står för. De medverkar även i samarbete och utvecklingen inom Business Region 
Göteborg.

Jag undrar över om infrastruktursatsningen i kommunen kan innebära en
positiv utveckling för näringslivet?
Naturligtvis innebär det snabbare kommunikationer både norr och söderut för
såväl transporter som möjligheten att rekrytera kvalificerad personal. Fem
pendelstationer innebär att restiden kortas markant för de som pendlar
vilket i sin tur ökar upptagningsområdet.

Kan infrastrukturen vara en anledning som man kan använda sig av eller som
kanske ni använder er av för att locka hit nya företag ett etablera sig i
kommunen? 
Absolut, vi använder det redan för att stärka innehållet i Ales varumärke.

Görs det någon speciell satsning från kommunen, att man kanske avsätter
mark i attraktiva lägen för nya företag att etablera sig på?
15 Ale kommun. www.ale.se, http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/94C34C284F10F9A0C12577420028FE70/$FILE/Bostadsförsörjningsprogram_Ale_kommun_2010-
2016_2010-05-31.pdf, 2010-07-26
16 Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/67C36B3FA1C68A5FC1257714004134E7/$FILE/Mark_för_verksamheter_2010-04-
07_Godkännandehandling.pdf, 2010-07-26
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 Ja det görs, t.ex. ett nytt handelsområde i Älvängen, men det sker i konkurrens med 
områden för bostäder.

Vad gäller Älvängen, är det någon speciell del som man vill ska etableras
mer av där, tex. handel eller industri? och i så fall har man planerat för
vart det skulle kunna ske i Älvängen och varför som man valt det där?
Älvängen är ett av flera områden (se ovan) och sannolikt innebär det en
förtätning och omstrukturering av Älvängen centrum (resecentra) men också
utbyggnad av bostadsområden såväl enfamiljs som flerfamiljsbostäder. I
Älvängen finns redan 24% av Ales företag etablerade.

Vill man att olika saker ska etablera sig på olika ställen i
kommunen, vissa samhällen står för handel andra för industri osv.?
Naturligtvis finns det idéer om detta, handeln t.ex., men handel är som
snön, om du koncentrerar snön i klot så kommer dessa att finnas kvar längre
i blidväder än de som är utspritt. Lika är det med handeln, för att
kunderna skall tycka det vara värt att resa till en handelsplats måste
utbudet vara tillräckligt omfattande och intressant, tyvärr är det inte så
idag eftersom en stor del av Ales befolkning väljer att göra sina inköp i
andra kommuner. Men man skall vara ödmjuk och veta att kommunen kan inte
planera fram tillväxt, men väl genom klok planering skapa förutsättningar
för detsamma.17

Enligt uppdrag har Svensk Handel tagit fram en handelsanalys med framtidsscenario för 
utvecklingen och betydelsen av handeln i Ale kommun. Analysen visar att Ale kommun har 
ett behov men också en potential till ökad handel framförallt inom sällanköpshandeln. 

I kommunens bedömning förväntas en positiv utveckling inom handeln i Ale för både 
dagligvaror och sällanköpsvaror. Det är framförallt handeln i Älvängen och Nödinge som 
skall ha en bredd och ett djup i utbudet. Resterande orter skall ha en levande närservice. 

Alla samhällen i Ale har egentligen bra logistiska lägen i och med närheten till E45 och 
järnvägen. Verksamheter skall därför planeras på plats som är lämpliga ur samhällets 
synpunkt. De bör dock planeras i nära tillgång till av och påfarterna för E45, detta för att 
minimera transporter på de mindre sidovägarna. 

I strategisk plan för verksamheter så har man en inriktningsmall för nyetablering av mark i 
kommunen. Nya verksamhetsområden skall planläggas, iordningställas och marknadsföras, 
samt att Ale kommun alltid skall ha minst 10 ha kommunägd verksamhetsmark tillgänglig för 
försäljning. 

Tabellen visar mark för verksamheter. Som man kan se så har Älvängen totalt 36,6 ha möjlig 
verksamhetsmark.

17 Intervju med Jerry Brattåsen
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(Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/67C36B3FA1C68A5FC1257714004134E7/$FILE/Mark_för_verksamheter_2010-04-07_Godkännandehandling.pdf, 
2010-07-25)

I dagsläget har inte Ale kommun någon ledig detaljplanerad verksamhetsmark som svarar till 
efterfrågad kvalitet i attraktivt läge. Nya verksamhetsområden skall främst lokaliseras så att 
de i första hand har en bra anslutning till allmän väg, kommunalt VA och närhet till 
kollektivtrafik. I Älvängen är det följande område som har pekats ut som lämpliga 
etableringsområden: 
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Område 1                                                                                      Område 2

Område 3                                                                                       Område 4
(Alla bilder kommer från Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/67C36B3FA1C68A5FC1257714004134E7/$FILE/Mark_för_verksamheter_2010-04-07_Godkännandehandling.pdf, 
2010-07-25) 

Det råder akut brist på tomter för mindre och medelstora företag framförallt inom produktion 
och service faktorn. I framtida scenario kommer förhållanden bli bättre då detaljplanerna för 
Älvängen- Svenstorp vinner laga kraft. 
Utvecklingen för handeln och då också  sällanköpshandeln har goda förutsättningar vilket 
också höjer intresset och värdet att flytta till kommunen eller etablera sig där.18 

18 Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/67C36B3FA1C68A5FC1257714004134E7/$FILE/Mark_för_verksamheter_2010-04-
07_Godkännandehandling.pdf, 2010-07-26
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Plan över den miljöprioriterade vägen i Älvängen, (Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/MoB.nsf/V-
bild/021837C5777F8F2EC12573E9004D01F2/$FILE/Utstallningsplanscher_080205_A4.pdf, 2010-07-25)

Göteborgsvägen blir miljöprioriterad
En stor förändring i samband med ombyggnad av E45 är att Göteborgsvägen byggs om av 
Vägverket till miljöprioriterad väg. Göteborgsvägen är en huvudgata i centrum och 
ombyggnaden innebär bland annat att gaturummet får en mer stadsmässig karaktär och att 
farten sänks till 40 km/tim.19 Trafikingenjör Kenneth Gustavsson informerar om förändringen. 
Körbanorna separeras med gatsten, på sidorna anläggs längsgående parkeringar och GC-väg 
innanför parkeringen på ena sidan och plattbelagd gångväg med blindmarkeringar på den 
andra. Vägkorsningar plattläggs för att sänka farten och korsningen i norr anläggs som en 
rondell med stenplattor, gräs och blomsterplantering. Längs gatan planteras körsbärsträd och 
platsen utanför Handelsbanken blir ett torg med plantering och sittplatser. Enhetlig 
”möblering” utefter gatan med soffor, papperskorgar, blomrabatter, belysning och möjlighet 
till uteserveringar. Älvängen får ett stadsrum där människor kan vistas, mötas, vila en stund 
och umgås med varandra. ”En stad är en plats för möten”.20

Förslag på utformning av Göteborgsvägen, (Ale kommun, www.ale.se, http://www.ale.se/webb/MoB.nsf/V-
bild/021837C5777F8F2EC12573E9004D01F2/$FILE/Utstallningsplanscher_080205_A4.pdf, 2010-07-25)

19 Ale kommun, Strukturstudie för Älvängens centrum, Godkänd av kommunfullmäktige 2008-05-26
20Efter möte med Kenneth Gustavsson, Trafikingenjör på Ale kommun
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Gång- och cykelväg längs Göta älv.
I Ale kommun har länge funnits en vilja att göra området vid Göta älv mer lättillgängligt och 
attraktivt . Älven är en stor tillgång för kommunen men upplevs av många som svåråtkomlig 
eftersom väg och järnväg utgör en barriär mot strandområdet.
Tillgängligheten till strandområdet kommer att öka avsevärt i samband med utbyggnad av 
järnväg eftersom en serviceväg anläggs utmed hela sträckan genom kommunen på västra 
sidan av banvallen. Vägen kommer att vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik samt ridning.

Serviceväg längs med tågrälsen och Älvängens båthamn skymtar till vänster i bild. Foto Ingrid Kärrsten. 

För att kompensera den påverkan som väg- och järnvägsutbyggnad innebär på naturen längs 
älven kommer ett antal områden utmed sträckan att restaureras. I kompensationen ingår också 
att underlätta för fortsatt betesdrift på strandängarna. Detta ger förutsättningar för ett öppet 
älvlandskap med ett rikt och intressant vilt och fågelliv.

Kommunen får en fantastisk gång- cykel och ridväg utmed Göta älvs dalgång längs hela 
kommunen. Genom natur- och kulturklassade marker, förbi småbåtshamnar, kolonilotter, små 
fritidshus, fiskeplatser och Ale vikingagård.21 

Vikingagården i Älvängen. Foto Ingrid Kärrsten.

21 Utställning på Ale kommunkontor
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Ljungskile

(Uddevalla kommun, 2007,  www.uddevall.se, http://www.uddevall.se/download/18.248bcc0e11f365befab80008700/F%C3%96P+l-
klie+07+textdel+utan+kartor+webb+del+1.pdf, 2010-05-17)

Bygden vid Ljungskile visade egentligen inte på någon tätortsbebyggelse förrän kring sekelskiftet 
1900. Det var då den badortsverksamheten som Ljungskile är så känd för 
utvecklades. Detta på grund av förbättrad tillgänglighet i och med bil- och järnvägstrafiken som 
ersatte tidigare sjötransporter. 

Det har dock bott människor i dessa trakter innan. Redan på 1300-talet finns gården 
Skälläckeröd omnämnd och fler gårdsnamn omnämns sedan 1500-talet i historiskt 
källmaterial. 

I och med skiftesförändringar som skedde under slutet av 1700-talet och början av 1800- 
talet, blev det en period av förändringar. Bland annat bidrog detta till att den odlade 
marken ökades och detta gjorde att jordbrukets produktionskraft förbättrades. Även det 
faktum att det fanns gott om skog i trakten bidrog till att försörjningen förbättrades. 
Samhället vid Ljungskile utvecklades till att bli handelsplatsen för bygden. 

Västkusten hade redan innan 1800-talet blivit en badortsregion. (Med bland annat Varberg 
och Marstrand som framstående exempel). Vid 1800-talets mitt hade badortskulturen 
spridits till Ljungskilebygden, detta genom Robert Mac Fie. Han upptäckte/såg vilka 
möjligheter som fanns i Lyckorna, ett område intill Ljungskile, och bidrog på så vis till dess 
omvandling. Där av har Ljungskile sedan 1870-talet varit en välbesökt kur- och badort. Med 
sitt Ljungskile Sanatorium och Havsbadsanstalt som omfattade inte bara Ljungskile, utan också 
ställen som Lyckorna, Berg och Kärr. 

Under 1800-talet var kommunikationerna till Ljungskile inget att skryta med. Det var 
tämligen outvecklat med landsvägen alternativt kunde man resa med ångbåt från  Göteborg till 
Stillingsön på Orust. Därifrån kunde man antingen färdas med mindre 
öppen båt till Ljungskile eller Uddevalla och sedan med hästskjuts ner till Ljungskile. Det 
fanns ett tredje alternativ också och det var ångbåt till Ströms slussar vid Lilla Edet och därefter 
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landsvägen till Ljungskile. 

1876 anlades en ångbåtsbrygga vid Lyckorna och året därpå en brygga i Ljungskile. Detta innebar en 
reguljär ångbåtsförbindelse mellan Göteborg och Uddevalla. Badortens gyllene era var inledd med 
ökad bebyggelse  i Lyckorna. 

Förutom att badorten gynnades av den ökade tillgängligheten så blev det ett uppsving för orten med 
dagliga postförbindelser mellan städerna Göteborg och Uddevalla. Fiskelandning, virkestransporter 
och annan godshantering började utvecklas. 

När bil- och järnvägstrafiken kom igång så fick även tätortsbebyggelsen i området ett större uppsving. 

Under 1900-talets första hälft tillkom ett antal institutioner och bostadsområden i 
Ljungskile. Dessa bidrog till samhällets fortsatta utveckling. 1928 etablerades Ljungskile 
Folkhögskola. Runt omkring skolan växte villabebyggelse upp. 

År 1952 bildade Ljungskile tätort tillsammans med omgivande socknar Grinneröd, Ljung och Resteröd 
en egen kommun. 

Sedan 1971 ingår Ljungskile i Uddevalla kommun.22

År 1984 lades Uddevalla varvet ner och med det följde en stor arbetslöshet. Regeringens 
åtgärdspaket innebar bland annat en motorväg till staden samt en Volvofabrik. 

Det planerade vägbygget presenterades på våren år 1985 i Ljungskilegård. Den planerade 
sträckningen för motorvägen innebar att Valåsberget skulle sprängas, 25 villor rivas och utfyllning 
av de inre delarna av havsviken. Detta mötes av protester. Föreningen "Rädda Bohuslän" under 
parollen " Ingen motorväg genom Ljungskile" bildades. Även organisationen "Motlänken" 
startades, som samlade människor som var emot Scan Link- idén om en motorväg mellan 
Hamburg och Oslo. 

Det var många Ljungskilebor som engagerade sig i projektet. De försökte komma på andra 
alternativ än de lösningar som myndigheter och Scan Link-konsortiet presenterade. Man 
gjorde allt möjligt, utställningar, skrev artiklar, uppvaktade politiker från kommunal- till 
regeringsnivå, anordnade demonstrationer, namninsamlingar och protestmöten. Tillslut fick berörda 
personer chansen att överklaga.

De överklaganden som kom in avslogs. Enligt regeringen var det framförallt den ekonomiska 
aspekten som var avgörande. De samhällsekonomiska kostnaderna skulle bli lägst om vägen 
drogs genom samhället. Invånarna i bygden var upprörda över att enligt dem de viktigaste 
argumenten inte hade blivit bemötta. Så som miljöförsämring som följd av den ökade 
bilismen samt söndertrasandet av Ljungskile vid havsviken. Många Ljungskilebor var med och 
demonstrerade. Man turades om att hålla vakt i skogen. Det var skogen man försökte stoppa 
22 Uddevalla kommun, Ljungskile Översiktsplan Fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 12 december 2007, s.7-8
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från att avverkas. Folk i hela Sverige kunde adoptera träd som hjälp för demonstrationerna. De vaktade 
skogen dag och natt, de som jobbade på dagen kom dit på kvällen och sov där. De som kunde stannade 
även dagtid. Människor som bodde i närheten hjälpte till med mat, halm att sova på och ved att elda 
med. 

En vecka efter det att ockupationerna hade börjat kom 150 poliser med hundar och 
helikopter. Det tog ett dygn, sedan var alla miljödemonstranter ifrån skogen.23

Det fanns bara ett enda skäl varför motorvägen skulle vara nedsänkt vid passagen förbi 
Ljungskile. Det var för att så mycket som möjligt minimera vägens barriäreffekter. Viktigt var 
att Ljungskile samhälle inte skulle mista sin kontakt med vattnet. En nedsänkning av vägen bidrog till 
att man fick en naturlig bullerskärm i och med slänterna. Den gång- och cykelbro som planerades 
kunde även den få en bättre utformning. En bred bro med mycket grönska som skärmade av från 
motorvägen. En bro som man inte bara snabbt ville passera, utan som man faktiskt ska kunna 
promenera på i maklig takt och njuta. Brons placering, bredd och utformning ska syfta till att 
minimera de störande intrycken och istället ge en så positiv upplevelse som 
möjligt.24

I och med att en ny fördjupad översiktsplan har tillkommit så måste kommunen göra en 
miljöbedömning. Av den miljöbedömningen som har gjorts framgår det att enskilda Ljungskilebor 
och organisationer under hela planprocessen har pekat på störningar i och med att vägen byggdes. En 
dialog pågår mellan de berörda parterna för att kunna komma fram till en lösning för 
bullerstörningarna.25

GF, Göteborgs Förorter (nuförtiden under namnet Norconsult) var inblandade i planeringen 
för motorvägen förbi Ljungskile, det var de som gjorde MKB:n. 
Förutsättningarna för en motorväg skiljer sig mellan Ljungskile och Älvängen. I  Ljungskiles 
fall innebar motorvägen en sammankoppling mellan Uddevalla och Göteborg. För Ljungskiles 
del var det att samhället låg längs den sträckan mellan de två städerna som betraktades som 
den bästa vägen. Motorvägen byggdes alltså inte för samhället Ljungskiles skull. I detta läget 
gällde det att anpassa motorvägen på ett sådant sätt som skulle tillfredställa ortsbefolkningen 
på bästa sätt. 
I Älvängen finns redan en väg som är mycket trafikerad, så förutsättningarna ser lite 
annorlunda ut där.26 

I dagsläget verkar det som om många av ortsborna har vant sig vid att motorvägen finns och 
många kanske inte är lika negativt inställda till den längre.27 

23 Edman, S, Lindvall, J, Ljungskile Byggd och människor vid millennieskiftet, 1999
24 GF Konsult Ab, Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaneförslaget: Motorväg förbi Ljungskile, 1991-03-05.
25 Uddevalla kommun, november 2007, Särskild sammanställning av miljöbedömningen Ljungskile 
översiktsplan, www.uddevalla.se, 
http://www.uddevalla.se/download/18.3a8fe541116baabbd4680004082/S%C3%A4rskild+sammanst%C3%A4ll
ning+%C3%B6ver+mili%C3%B6mning.pdf, 2010-05-16
26 Efter samtal med Bo Harlén på Norconsult
27 Efter samtal med Mats Windmark, planarkitekt på Uddevalla kommun. 
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I Ljungskile är det ungefär dubbelt så många som pendlar ut ur Ljungskile som pendlar in . 
Det är i första hand inom kommunen till Uddevalla som utpendlingen sker, men också till 
Vänersborg/Trollhättan och Göteborg. Det finns i Ljungskile en god infrastruktur med goda 
möjligheter att pendla kollektivt och man planerar för en bättre turtäthet på Bohusbanan. 
I dagsläget är turtätheten mellan 1-2 timmar. Det ser lita olika ut under dagen med ungefär en 
timma mellan varje tåg på morgonen och mellan två timmar mitt på dagen för att sedan gå lite 
tätare igen på kvällen. Tågen slutar att gå vid niotiden på kvällen. Vad det gäller bussar ser det 
ungefär lika ut som med tågen vad det gäller turtätheten.28 

28 Uddevalla kommun, Ljungskile Översiktsplan Fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 12 december 2007, s.7-8
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Ljungskile av idag

Kartan visar var bilderna nedan är tagna, (Uddevalla kommun. www.uddevalla.se, 
http://www.uddevall.se/download/18.16c79d7f44eca78e37fff14629/lo.lic.pdf, 2010-05-17) 

Ljungskile klättrar upp längs sluttningen från vattnet. 
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Bild tagen vid pil 1. Foto Ingrid Kärrsten 

Centrum ligger nere i dalen och består till mestadels av en huvudväg. Längs denna väg finner man de 
flesta butikerna, så som mataffär, klädaffärer, frisör, färgaffär med mera. 

Bild tagen vid pil2. Foto Ingrid Kärrsten 

Tågrälsen delar bostadsbebyggelsen från centrum gatan. Pendelparkering finns i anslutning 
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till tågen. Stor parkering finns på baksidan av en av mataffärerna, annars parkeras det längs med kanterna 
av huvudvägen genom centrum.

Bild tagen vid pil 3. Foto Ingrid Kärrsten 

Järnvägen bildar en barriär mitt i samhället. Centrumbebyggelsen med huvudgatan, affärer, 
buss osv. ligger på ena sidan medan den mesta bostadsbebyggelsen ligger på andra sidan om järnvägen. 

Bild tagen vid pil 4. Foto Ingrid Kärrsten 

Lokalgatan går längs med hela Ljungskile, samhället ligger på östra sidan av vägen och 
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motorvägen är belägen på den västra sidan av vägen. 

Bild tagen vid pil 5. Foto Ingrid Kärrsten 

Motorvägen är placerad mellan Ljungskile samhälle och vattnet. Den är nersänkt, så om man 
står vid Ljungskile centrum och tittar mot vattnet så ser man inte motorvägen särskilt bra. 
Lokalgatan ses dock tydligt och det enda som gör att man kan ana en motorväg är 
lycktstolparna som sticker upp. 

Bild tagen vid pil 6. Foto Ingrid Kärrsten 
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Bild tagen vid pil 7. Foto Ingrid Kärrsten 

Kontakten med hamnen och vattnet har inte brutits så mycket som man hade kunnat tro i 
och med motorvägen. Eftersom motorvägen är nedsänkt så hamnar broarna över den i 
samma nivå som centrum och lokalgatan. Detta gör att man lättare kan gå över, man 
behöver inte ta trappor upp eller ner. Det är bred bro med mycket grönska som enbart är till för gång- 
och cykeltrafikanter. Den är gjord så att man nästan inte uppfattar att det är en bro 
som man står på. Även vintertid när grenar är kala så märker man inte av motorvägen så mycket. 

Bild tagen vid pil 8. Foto Ingrid Kärrsten 
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Bild tagen vid pil 9. Foto Ingrid Kärrsten 

Självklart så går motorvägen inte en obemärkt förbi. Man hör hela tiden trafiken från den, 
även om vallarna på sidorna tar bort en del av bullret. Den är ett stort ingrepp i miljön, men 
förutsättningarna är till de bättre. Det märks att man har försökt att skapa en så pass bra miljö som 
möjligt. Ett exempel på detta är bron för gång- och cykeltrafikanter. På bilden ovan står fotografen 
mitt på bron och fotar mot samhället. Man har svårt att uppfatta att det är en bro man står på, 
bredden och grönskan gör mycket. 
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Munkedal

Den första januari år 1974 slogs de tre kommunerna Svarteborg, Munkedal och Sörbygden samman till 
vad som idag är Munkedals kommun. 

Den senare delen av kommunens historia präglas framförallt av kommunikationer och 
industrialisering. Även jord- och skogsbruk, om än i mindre omfattning, är även det en 
betydande näringsgren. 

Tillväxten i kommunen har till stor del varit beroende av den större grannkommunen 
Uddevalla. Under större delen av 1900-talet har Uddevalla varit en säker arbetsgivare för 
många Munkedalsbor. Det var under 1960-talet som Munkedal blev en populär bostadsort för många som 
hade jobb i grannkommunen. Det byggdes många flerfamiljshus och många villaområden växte fram i 
kommunen.29

Tidigare hade samhället Munkedal byggts upp runt det pappersbruk som startas där. Från början 
tillverkades trämassa som ändrades efterhand till papper p.g.a.  priset. När järnvägen 
mellan Uddevalla och Strömstad drogs genom bygden bildades det ett samhälle i anslutning 
till stationen.30

Det har skett stora förändringar som ändrat förutsättningarna för samhällsutvecklingen de 
senaste två decennierna. Flera faktorer har även påverkar Munkedals kommun. Sett från ett lokalt 
perspektiv fortsätter förutsättningarna för Munkedal kommuns utveckling. Samarbete 
kommuner emellan i norra Bohuslän och även Fyrbodal gör att Munkedal kommun knyter 
starka allianser som påverkar kommunen positivt i utvecklingen. Färdigställandet av den nya 
motorvägssträckningen av E6 i juni 2008 har skapat helt nya förutsättningar och möjligheter. 

”Fortsatt utbyggnad av väg E6 med förbättrad standard och framkomlighet kommer att 
förstärka kommunens strategiska läge i regionen. Genom förbättrad kommunikation, närhet 
till en bredare arbetsmarknad och möjligheter att erbjuda goda boende. Och 
fritidsmöjligheter innebär sammantaget att förutsättningarna för en positiv utveckling 
förstärks”31

Så skrev Munkadels kommun i sin Översiktsplan från 2001. Vad man kan tolka i och med den 
är att Munkedals kommun trodde på en positiv tillväxt i och med att utbyggnaden av E6 till motorväg 
skulle ske. 
Målet med befolkningstillväxten är idag att öka befolkningen till 11 000 invånare år 2025. Att få en 
årlig ökning av 50 personer till kommunen.
Den befolkningsprognos för år 1997-2002 som kommunen antog år 1998 innebar ett 

29 Munkedal kommun, från socken till storkommun, www.munkedal.se, 
http://www.munkedal.se/kultur/kulturarv/fransockentillstorkommun.4.23a44ef311329f04b9d80006544.htlm, 
2010-05-11
30 Welander, Lennart, Munkedals Järnväg, 1984, s.11-12
31 Munkedal kommun, Översiktsplan 2001 Munkedals kommun, antagen av kommunfullmäktige 2001-09-26, 
s.4-6
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negativt flyttningsnetto

Efter att ha talat med anställd på Munkedals kommun så hänvisades jag till framtidsplan 2010 
för att få svar på mina frågor. Han sa att man planerade för verksamhetsmark i anslutning till 
den nya E6 och att den informationen gick att hitta i framtidsplanen.

”Munkedals kommun är i ständig förvandling. Intresset för bostadsbyggande är stort, liksom 
för nya verksamheter, vindkraftsetableringar, turism med mera. Utbyggnaden av E6 till 
motorväg bidrar starkt till det ökade intresse tack vare de förbättrade 
kommunikationsmöjligheterna”. 

Det prioriteras nya handels- och industriområden intill E6 mellan Munkedalsmotet och 
Dinglemotet. Det strategiska läget för Munkedal ut med E6 har gjort att 
arbetsmarknaden har kommit närmare Munkedalsborna. 

Munkedal skriver i sin vision för översiktsplan 2010 att utbyggnaden av E6 till motorväg 
bidrar starkt till att intresset ökar för kommunen, då tack vare de förbättrade 
kommunikationsmöjligheterna .Intresset är stort inom många områden, både 
bostadsbyggandet och nya verksamheter, men även för vindkraft, turism med mera.
 
”möjligheterna att kunna erbjuda och ha i beredskap stora samlade verksamhetsytor  av skiftande karaktär i  
Håby/Gläborg – i ett logistiskt riktigt läge vid E6 och godsjärnvägen – även om det innebär  
samhällsinvesteringar i infrastruktur och lokalt påverkar landskapsbild och miljö,”

Munkedals kommun ser också att de står för vissa utmaningar så som minskade utsläpp, 
anpassning till klimatförändringar och energiomställning. Det är därför viktig att kommunen 
har aktuella planeringsunderlag med riktlinjer för att stödja och styra detta så att man får en 
hållbar samhällsstruktur. 

I Munkedals kommun finns områden som förut stördes av den gamla E6, men som nu skulle 
kunna förtätas i den mån efterfrågan finns.

E6 har bidragit till planer för en mångfaciterad handelsdestination som varvas med traditionell 
shopping, aktivitetscenter och restauranger. 

Ett av det tre som kommunen ser som starka mål för att befolkningsmålet i kommunen skall 
uppnås är handels- och verksamhetsområden utmed E6.32

32 Munkedal kommun, Utställnigshandling februari 2010, Framtidsplanen Öp10 Munkedal, del 1 Vision o 
strategi, www.munkedal.se, 
http://www.munkedal.se/download/18.498d8f361267a9003da80000/%C3%96p10+DEL+I+-
+Vision+och+strategier.pdf, 2010-05-11
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(Munkedals kommun, www.munkedal.se, 
http://www.munkedal.se/download/18.39726def1280a294d01800011103/%C3%96p10+Del+III.pdf, 2010-07-27)
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Munkedal av idag

43



När du kör på motorvägen (E6) idag så märker du inte av Munkedal.. Man kan se den nya 
vägens dragning på kartan ovan. Den gamla vägen kan man också se, hur den förut passerade rakt igenom 
samhället.

Bild tagen vid pil 1. Foto Ingrid Kärrsten 

Motorvägen på håll från utkanterna av Munkedal. Man märker inte alls motorvägen när man är i 
centrum.

Bild tagen vid pil 2. Foto Ingrid Kärrsten 

Det man märker av Munkedal från vägen är att skyltarna visar var du ska svänga av för att 
komma dit. När man har svängt av leder vägen rakt till vad man skulle kunna kalla 
huvudvägen genom samhället. 

44



Som nämnts tidigare så går den gamla vägen som fanns innan motorvägen byggdes för ett 
par år sedan närmare samhället Munkedal än vad motorvägen gör idag. Vägen finns 
fortfarande kvar, men den är inte lika starkt trafikerad som innan. Den passerar rakt igenom samhället, 
men går ändå avskilt. Där den passerar bebyggelse är den upphöjd med bro, som man kan se på bilden 
nedan. 

Bild tagen vid pil 3. Foto Ingrid Kärrsten 

Annars är det vallar byggda längs med vägen med grönska som gör att man inte ser bebyggelsen. 

Bild tagen vid pil 4. Foto Ingrid Kärrsten 
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Centrum är mer av ett torg och inte som i Ljungskile, eller som Älvängen för den delen heller, 
där centrum är en gata som även bilarna kör på. 

Bild tagen vid pil 5. Foto Ingrid Kärrsten 

Buss- och tågstation ligger i anslutning till torget. 

Bild tagen vid pil 6. Foto Ingrid Kärrsten 
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Pendelparkering finns kopplat tillstationen

Bild tagen vid pil 7. Foto Ingrid Kärrsten 

Tåget går igenom samhället men man får känslan av att det inte delar upp samhället på samma sätt 
som det gör i Ljungskile. Här finns bland annat bostadsbebyggelse på båda sidorna om järnvägen. 

Bild tagen vid pil 8. Foto Ingrid Kärrsten 
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Intervju med Agneta Johansson Näringslivschef Munkedal:

Kan den nya infrastruktursatsningen (motorvägen E6 som har varit klar ett par år) 
innebära en positiv utveckling för näringslivet?

Ja, sedan vägens tillkomst har det byggts industri/affärsfastigheter i kommunen i anslutning 
till E6 vilket inte skett på många år. Vi hade ett färdigplanerat industri/affärsområde klart i 
samband med vägens öppnande. Det byggdes då i rask takt 5 fastigheter. Sedan har det inte 
gått så fort som vi kanske trodde men då kom också lågkonjunkturen emellan så vi har 
fortfarande stor tilltro till den förbättrade infrastrukturen. Vi jobbar också på järnvägen som 
tyvärr inte är i lika gott skick som vägen.
 
Kan infrastruktursatsningen vara en anledning som man kan använda sig av eller som 
ni kanske använder er utav för att locka hit nya företag att etablera sig i kommunen? 

Ja det är självklart att vi använder detta i vår marknadsföring, avståndet mellan Oslo-
Göteborg och tom 7,5 miljonstaden mellan Köpenhamn - Oslo.
 
Görs det någon speciell satsning från kommunen, att man kanske avsätter mark i 
attraktiva lägen för nya företag att etablera sig på?

Ja vi har pekat ut marken mellan Munkedalsmotet och Dingle, motet för framtida 
etableringområden i nya ÖP:n, som antogs för bara några veckor sedan. En del av marken har 
vi också köpt in.
 
Vill man att olika saker ska etablera sig på olika ställen i kommunen, vissa samhällen 
står för handel andra för industri osv.?

Nej så har vi inte tänkt utan det handlar nog mer om förfrågan, vi har ett väldigt spritt 
näringsliv och kan väl inte säga att någon bransch dominerar förutom pappersbruket som är 
det enskilt största privata företaget.
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Statistik över de tre kommunerna

(Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 
http://www.scb.se/Pages/GsaSearch____287280.aspx?QueryTerm=befolkining%2b%C3A4ngen&Pagelndex=1&hl=sv, 2010-05-17)

Statistik över invånareantalet de senaste femtio åren i de tre samhällena Älvängen, Ljungskile 
och Munkedal. 
Tabellen ovan visar statistik över hur stor befolkning varje samhälle har haft under tidens 
gång. Man kan se att det vis vissa tillfällen har skett en större utveckling än vid andra 
tillfällen. Under åren 1970-1975 hade Älvängen stor befolkningsökning, medan man kan se 
en stor befolkningsökning i Ljungskile under åren 1990-1995.
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Bank, finans- och fastighetskrisen på 1990-talet 

Den bank, finans- och fastighetskris som skedde i Sverige 1990-1994 berodde till stor del på 
förändring av kreditmarknadsregler för bostadsmarknaden samt övergången från fast till rörlig 
ränta. 

Den skattereform som kom 1990/91 innebar att avdragsrätten för räntor plötsligt minskade från att ha 
varit 50 % till 39 %. Detta ledde till en fördubbling av räntekostnaderna. Som i sin 
tur ledde till ytterligare minskningar av fastighetsvärdena. Både kommersiella och privata 
fastigheter drabbades. Allt fler fastighetsbolag klarade inte av betalningarna.33 

"antalet genomförda bostadsförsäljningar halverades mellan 1991 och 1992 en siffra som 
först 1999 tillbaka på 1990 års nivåer"49 

"Skall man minnas 90-talets bostadskris, så kryllade marknaden av objekt när jag letade 
lägenhet i början av 90-talet. Det var bara att ringa mäklaren och bestämma en tid för 
personlig visning närhelst man ville, för mäklarna hade inte bråda dagar. Man kunde ta en månad på 
sig och titta runt på olika lägenheter som i princip enda spekulant, även om man 
mot slutet konstant var nedringd av mäklare som undrade om man bestämt sig än".

33 Wikipedia, januari 2010, Finanskrisen 1990-1994 i Sverige, www.sv.wikipedia.org, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_1991-1994_i_Sverige, 2010-05-11
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Tillväxt, trafik och tillgänglighet 

"Tillväxt och trafikfrågor kan diskuteras i termer av tillgänglighet"34

Tillgänglighet behöver inte vara kopplat till något speciellt transportmedel. Tillgänglighet 
behöver inte ens vara kopplat till fysiska transporter, även om vägtrafiken generellt sett har stor 
betydelse för tillgängligheten. 

Betydelsen av tillgängligheten har Christer Anderstig studerat i ett forskningsarbete. Man har med 
en matematisk modell beräknat effekterna av infrastruktursatsningar i Mälardalen. 
Effekterna för omflyttningar av boende och arbetsplatser inom regionen fram till 2020 på 
grund av antigen ökade eller relativt sätt minskad tillgänglighet. Om man tittar på resultatet från 
Svealandsbanan kan man plocka fram Strängnäs som det mest slående exemplet. 
Genom utbyggnad av E20 till motorväg och byggnationen av Svealandsbanan, men inte 
trafikera den senare kan får Strängnäs att öka sin befolkning och arbetsplatser med 1-2 %. Om man 
däremot skulle trafikera Svealandsbanan med pendeltåg som skulle innebära hög 
turtäthet och låg taxa, skulle Strängnäs istället kunna få 10-11 % fler boende och 
arbetsplatser. Man kan tydligt se i Strängnäs fall att tillgängligheten i och med 
kollektivtrafiken i Strängnäs fick en mycket större betydelse för tillväxten än 
motorvägsutbyggandet. 

En effekt av tillgängligheten är regionalisering. Vi kan röra os över större områden, regioner. 
Funktionella regioner talar man ofta om. Det är till exempel flera gemensamma 
arbetsmarknader över ett större geografiskt område som bildar en funktionell region. 
Konsekvenserna av detta och som också är en förutsättning för de växande funktionella regionerna 
är att den dagliga reslängden per person ökar i genomsnitt för befolkningen. 

Vad kommer regionaliseringen ifrån? 

Det lokala samhället kan inte längre tillgodose alla behov för flertalet människor. Det kan till exempel 
vara svårt att kombinera en attraktiv boendemiljö på gångavstånd från en attraktiv 
arbetsmarknad. Familjers olika fritidssysselsättningar, specialiserade jobb, utbildning osv. 
genererar resor. Man kan inte tala om ett resbehov, utan der är resorna som istället ska 
tillgodose andra behov. En viktig förutsättning för regionalisering är att det finns ett utbud av 
billiga och snabba resmöjligheter.35

34 Naturvårdsverket, Trafik, Miljö och Tillväxt-Går det ihop, 2000, s.76
35Naturvårdsverket, 2000, s.77-78 
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De planerade kommunikationsförbättringarna förväntas göra Ale kommun till en ännu 
attraktivare plats för både företag och privatpersoner. Redan nu ökar efterfrågan på tomter 
och kommunen har de senaste åren beslutat att upplåta mark till tomtförsäljning.36

I många fall är det bilar som är det transportmedel som bäst svarar mot individuella resor för 
ett större område under en kort tid. Resorna med bil blir längre och fler, detta ökar 
belastningarna på naturmiljön. När resorna har blivit så många att det finns en samhällsvinst 
med att erbjuda ett attraktivare alternativ kan kollektivtrafik vara ett bra exempel. Ett bra 
utbud med snabb tågtrafik och hög turtäthet kan göra att bilresandet minskar och 
tillgängligheten ökar i och med tågtrafik.37

Det som påverkar befolkningsutvecklingen mest är in och utflyttningen i kommunen. Man kan 
bygga bostäder för att på så vis skapa ett positivt inflyttningsnetto (inflyttningsnetto är 
skillnaden mellan inflyttning och utflyttning) men framförallt krävs att man kan erbjuda 
något av det som är orsaken till förflyttning. Så som arbete, god boendemiljö, service eller 
utbildning.38

36 Anna Hendén, oktober 2006, Statistik över Ale kommun – fakta och händelser, www.ale.se, 
http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/73D6E5CA3B8D4E3EC1257274004CEFD0/$FILE/Ale%20kommun%20statistikguide%202006.pdf, 2010-
05-11
37 Naturvårdsverket, 2000, s.77-78
38 Anna Hendén, oktober 2006, Statistik över Ale kommun – fakta och händelser, www.ale.se, 
http://www.ale.se/webb/KSforv.nsf/V-
bild/73D6E5CA3B8D4E3EC1257274004CEFD0/$FILE/Ale%20kommun%20statistikguide%202006.pdf, 2010-
05-11
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Analys

Enligt BanaVäg i Väst så ser man redan nu hur samhällena utmed infrastrukturutbyggnaden 
växer och förtätas.
BanaVäg i Väst är mycket positiva till utbyggnaden och menar att snabbtågen mellan Göteborg och 
Trollhättan ger möjlighet att själv få välja var man vill bo, arbeta eller studera.

Det satsas mycket på kollektivtrafiken. Det verkar som om man ser den som en viktig kugge 
för att lyckas med sina hållbara mål. Man vill minska biltransporterna och istället öka 
kollektivtransporterna. Även Ale kommun verkar anse att det är kollektivtrafiken som skall 
bära den stora bördan emot målet för en hållbar utveckling.

Det finns många aspekter beträffande vad motorvägen kan komma att ha för effekter. En aspekt är 
faktiskt att se tillbaka i tiden. Man kan ofta se mönster utifrån det historiska perspektivet. Genom 
alla tider har infrastrukturen haft en stor betydelse för Ales framväxt. Älven var det som i första 
hand gav invånare till kommunen och Älvängen. Det var via vattnet som man lättast och snabbast 
kunde färdas, framförallt om man var tvungen att transportera tung last. Båtbyggandet längs älven 
genererade jobb och människor bosatte sig i närheten. 

Järnvägen fick också en betydande roll för utvecklingen i Ale. Nu kunde man även färdas snabbt på 
land och man kunde utan problem även transportera en stor mängd gods. Utvecklingen, som följde 
med järnvägen, var att industrier växte fram i anslutning till stationerna, som i sin tur gjorde att 
även samhällen växte upp. 

Det finns några kurvor i statistiken över befolkningstillväxten, som kan vara av extra intresse. Ser man 
befolkningsutvecklingen för Älvängen kan man tydligt se en markant ökning mellan åren 1970-1975 i 
antalet invånare i samhället. En ökning med nästan 60 %, som skedde över bara några år. Man får fråga sig 
vad faktorn till detta kunde vara. Det byggdes väldigt många bostäder i Älvängen under den perioden. 
Bostadsområdet Maden är ett typiskt exempel från miljonprogramsåren. Där fanns alltså en stor mängd 
hus att tillgå, för folk att köpa och bosätta sig. Gröna vågen var ett fenomen som också hade sin 
storhetstid på 1970-talet. Människorna skulle flytta ut från staden och leva enkelt på landet. 
Detta är aspekter som troligen hade stor betydelse för den kraftiga ökningen av invånare, 
men jag skulle vilja framhäva en aspekt till, det tredje stora infrastrukturskedet i 
kommunen. Nämligen utbyggandet av Riksväg 45, som E45 hette på den tiden, för första gången. 
Tillgängligheten till samhället blev en annan. Man slapp att åka på den väg som passerade igenom 
centrum för alla större tätorter i Ale. Det fanns en tidsvinst att göra, åtkomsten blev lättare, pendling 
kunde ske smidigare. 

Så om man blickar tillbaka kan man tydligt se mönster. Varje stor infrastruktursatsning har 
genererat en positiv uppgång för samhället i fråga med ökat invånareantal och därmed till ökad handel och 
till ökad arbetsmarknad. Beslut om ny väg och järnväg i Göta älvdalen togs 2001. Invånarna i Ale 
kommun har efter beslutet under åren 2002-2009, ökat med 1559 personer. Under1994-2001 var 
befolkningsökningen 237 personer. Vad man kan tolka av statistiken är att satsning på infrastruktur ger 
tillväxt för kommunen.
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Inventeringen av Älvängen visar på att det sker mycket i runt omkring E45. Vägen kommer att gå på 
samma ställe som tidigare, men kommer att få andra avfarter som man kan tyda av bilderna. Ser man till 
inventeringen av Älvängen så är kontakten mellan samhället och älven dålig. 
Vägen bildar en stark och tydlig barriär. Man skall kunna ta sig fram längs med hela älven. Detta skulle 
kunna innebära att samhället blir mer attraktivt och det skulle kunna vara en faktor för en positiv 
utveckling. 

Byggandet av motorvägen genom Ljungskile upprörde många. Så kallade trädkramare 
försökte stoppa avverkningen av skogen. Många Ljungskilebor var med och deltog i 
protesterna. Man upprördes av att kontakten med vattnet i viken skulle gå förlorad i och 
med framdragandet av motorvägen. Vattnet som spelat en sådan stor roll i 
Ljungskilebygdens historia med den badorten som den var i början av 1900-talet. 
Motorvägens placering berodde mycket på kostnaderna påstod man. Kompensationen blev en nedsänkt 
motorväg för en så liten påverkan som möjligt. 

Nedsänkningen av vägen gör att man inte mister vattenkontakten helt och hållet. Man störs inte av att 
förbipasserande bilar och lastbilar i det fallet skulle skymma synfältet, så att man inte ser vattnet. 
Kontakten med vattnet har även bevarats genom en bra utformad bro. Det 
verkar faktiskt som om bron används flitigt. Motorvägen har alltså inte blivit en barriär 
mellan Ljungskileborna och havet. Det är inte någon omväg att gå upp på bron eftersom den 
ligger på samma nivå som resten av samhället. Man märker nästan inte av att det är en bro som man 
befinner sig på när man går över den. Utformningen med den tilltagande bredden på bron och grönska 
har gjort sitt. Även vintertid när buskarna är kala och träden saknar löv, är det svårt att uppfatta 
motorvägen. Självklart hör man ljud från motorvägen, när man befinner sig på bron, men vallarna 
längs den nedsänkta motorvägen fungerar som bullerdämpare för Ljungskile samhälle. Vissa 
Ljungskilebor uppfattar just vägens buller som störande. Bullerstörningarna är nämligen en punkt som 
tas upp i den särskilda sammanställning över miljöbedömningen för Ljungskile översiktsplan där 
kommuninvånarna har yttrat sig. Annars kan man säga att det verkar som om Ljungskileborna har vant 
sig vid vägen. En motorväg som från början verkade förstöra hela samhället, har man ändå utformat på 
ett bra och positivt sätt. 

Munkedal kan man se har påverkats av järnvägen. Det var först när järnvägen kom, som ett 
samhälle börjades byggas upp runt omkring stationen. Pappersbruket genererade jobb. Annars så 
har kommunen hela tiden varit starkt beroende utav den större grannkommunen 
Uddevalla. Munkedal har setts som en bra bostadsort ur ett pendlingsperspektiv för arbetare i 
Uddevalla. Man kan även se likheter mellan Munkedal och Älvängen. Hur 
samhället återigen har byggts upp runt infrastrukturen, i detta fall järnvägsstationen. Annars 
kanske Munkedal har varit en pendligsort tidigare än Älvängen. I Älvängen fanns under 
längre tid industrier som genererade jobb. Först under 1970-talet med den nya bebyggelsen i Älvängen 
samt nya vägen, realiserades möjligheten av pendling till och från samhället. 
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Munkedal har under de senaste åren haft en minskning av invånarantalet. Man ser dock en 
vändning av det hela och man vill påstå att det har att göra med utbyggandet av E6 till 
motorväg. I alla fall om man skall tro vad som står i deras vision för framtiden. I 
översiktsplanen från 2001 trodde man på en ökad inflyttning i och med att man bl.a. kunde erbjuda 
närhet till en bredare arbetsmarknad. Man skulle kunna tro att den gamla visionen stämmer om man ser 
till vad de säger i den nya visionen. Ett ifrågasättande skulle kunna vara hur man kunnat se resultat redan 
nu. Dessutom när jag ringde och pratade med en på Munkedals planavdelning så sa han att man inte kan 
veta om det har med motorvägen att göra eller om det är lågkonjunkturen eller något annat som styr. Han 
hänvisade mig att få svaren på mina frågor till framtidsplanen för Munkedal, där står det som sagt något 
helt annat. Så vad man ska tro är lite konfunderande, de talar emot varandra. 

Det har skett stora förändringar för Munkedal i och med utbyggnaden av E6 till motorväg. Den 
gamla vägen passerade rakt igenom samhället, om än något diskret, men ändå. är vägen 
i nuläget inte alls särskilt trafikerad. Motorvägen har tagit det mesta av trafiken, vilket nog 
kommunen ser som positivt. Innan var vägen ett tydligt faktum i Munkedal, men nu ser man inte 
motorvägen från samhället. Den ligger en bit bort med allt vad detta innebär. 
Munkedals kommun säger att det är på grund av motorvägen som kommunen växer. Man 
planerar för verksamheter längs med motorvägen.
Munkedal använder sig även dem av motorvägen i sin marknadsföring. Så som ett  bra läge 
mellan Göteborg och Oslo. Det har planerats för verksamheter utmed E6 och Dinglemotet, 
kommunen har även köpt in mark. Sedan E6 tillkomst har det både byggts industri- och 
affärsfastigheter i anslutning till vägen. Medan vägens färdigställande fanns också färdig 
planerad mark som det raskt byggdes på. Att det sedan inte blev riktigt den framfart som 
kommunen hoppats på kan bland annat bero på den lågkonjunktur som vi haft de senaste åren. 

Tittar vi återigen på kurvorna i statistiken för befolkningstillväxten kan man hitta en annan 
intressant aspekt, nämligen vad det gäller Ljungskile. Ljungskile hade, liksom Älvängen en markant 
ökning av antalet invånare under första hälften av 1970-talet. Det fascinerande i 
statistiken från Ljungskile är befolkningsökningen för åren 1990-1995. Ljungskile visar då på 
en ökning med 300 invånare, nästan 10 % av befolkningen i samhället. Inte så konstigt 
kanske man kan tycka, det var en större inflyttning under perioden 1970-1975. Det viktiga i den här 
aspekten är att det i Sverige under 1990-talets början rådde en finanskris, som i sin tur ledde till en 
fastighetskris. Fastigheterna sjönk i värde och marknaden stannade av. 
"Antalet genomförda bostadsförsäljningar halverades mellan 1991 och 1992 en siffra som först 1999 var 
tillbaka på 1990 års nivåer"39 står det på Bjurfors hemsida, om hur de upplevde 
början på 1990-talet. Hur kommer det sig då att Ljungskile hade en sådan stor 
befolkningstillväxt, när andra kommuner som Älvängen och Munkedal inte hade detta. Vad 
var det som hade skett i kommunen under den här tiden? 

Det man kan tydligt se var att det byggdes en motorväg igenom Ljungskile samhälle vid 
denna tidpunkt. Kontakten med Göteborg blev starkare, det fanns en möjlighet till pendling både 
norrut och söderut. Attraktivt boende i småstad men ändå nära till storstad. 

39 Bjurfors, 2009-08-05, vad hände med krisen på bostadsmarknaden, www.bjurfors.se, 
http://www.bjurfors.se/?link=http%3A//www.bjurfors.se/privat_press_pressklipp.asp%3Fpressid%3D53%26id%
3D%26archive%3D, 2010-05-11
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"Tillväxt och trafikfrågor kan diskuteras i termer av tillgänglighet"40

Av det som Christer Anderstig studerat visar på att kollektivtrafiken påverkar stort när det 
gäller befolknings- och arbetsplatsökning.. Det skiljer sig hela 10 % mellan de båda exemplen. 
Befolkningen fördrar ett snabbt alternativ med hög kapacitet att transporteras sig på..

Så som vårt samhälle har utvecklats så  kan inte det lokala gamla samhället tillgodose dagens människas 
alla behov. Regional samverkan får då en stor betydelse. En slutsats som man  kan 
dra av detta är att samhället idag kräver ett regionalt samarbete. Människan förväntar sig inte att 
han/hon skall kunna bo attraktivt och samtidigt ha gångavstånd till en attraktiv och 
spännande arbetsmarknad. Det är då  pendling kommer in i bilden, som ett bra alternativ och då  är en 
regional samverkan ett måste. 

Ale kommun planerar för att vissa områden ska användas till nya verksamheter. Mark 
avsätts enbart för detta ändamål. Detta är en förutsättning för att kommunen skall kunna utvecklas 
vad det gäller näringslivet. 
Vad gäller frågan om kommunen gjorde något speciellt för orten eller om näringslivet 
använde sig av den för att locka till sig nya verksamheter osv., har jag tyvärr inte fått tag på så 
mycket information om. Kommunen verkar inte ha gjort några speciella planer eller så. Den 
personen på Uddevalla kommun viste inte om något sådant. Han hade själv börjat på 
kommunen strax efter färdigställandet av motorvägen. Han kunde heller inte hänvisa mig till 
någon som skulle kunna veta mer om det. 
Vad det gäller näringslivet har jag inte kunnat få tag på någon, då de har varit på semester. 

Det planeras mycket i Ale kommun och  i Älvängen på grund av den nya motor- och järnvägs 
utbyggnaden. Som Stadsarkitekt Måns Werner sa under mitt möte med honom, så hade det 
mesta av planläggningen i kommunen med den nya infrastruktursatsningen att göra. 
Kommunen har både gjort bostadsförsörjningsprogram, mark- och 
verksamhetsförsörjningsprogram, strukturstudie över Älvängen. De har även gjort 
strukturstudier över andra orter i kommunen som jag har valt att inte ta med i mitt arbete.

Strukturstudien tar upp viktiga delar av vad som behöver förbättras och vilka områden som 
det handlar om i Älvängen. Man ser att Älvängen har stor potential att bli den småstad som 
kommunen vill att den ska bli, men det behöver göras en hel del i samhället för att man ska nå 
det målet. Förtätning av centrum, men framförallt centralisering av det. I dagsläget ser 
kommunen problemet med Älvängen är för utsträckt. Man vill skapa en tydligare 
centrumkärna och hoppas att lyckas med det genom att utforma ett torg i anslutning till det 
nya resecentrumet. Även den miljöprioriterade vägen genom Älvängen ska försöka bidra till 
att skapa ett mera samlat centrum, så att gaturummet blir mer av stadsmässig karaktär. 

Vad det gäller bostäder har man lokaliserat dem genom antingen förtätning på tomma tomter i 
centrumdelen, eller som en vidareutveckling av redan befintlig bebyggelse främst då inåt 
landet sett från älven. 
Mark för etablering av verksamheter har lokaliserats till tomter utmed motorvägen. Både 
söder ut och norr ut, men också längs med älven. 

40 Naturvårdsverket, Trafik, Miljö och Tillväxt- Går det ihop?, 2000, s. 76
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Näringslivet i kommunen jobbar också mycket med att det kommer en ny infrastruktur. Som 
svaren i min intervju med näringslivschef Jerry Brattåsen visar på. Infrastrukturen används 
redan för att stärka Ales varumärke och locka hit nya företag. Det avsätts också mark för ett 
nytt handelsområde i Älvängen. Älvängen är redan nu en stark ort vad det gäller handel. Som 
han skriver så kan man inte planera för tillväxt, men man kan genom god planering skapa 
förutsättningar för det. 

Av handelsanalysen med framtidsscenario som Svensk Handel har tagit fram så visar detta på 
att det både finns ett behov och även en potential att utveckla handeln i Ale kommun. 

Som man kan se på kartan så har alla samhällen i Ale bra logistiska lägen med närheten till 
både motor- och järnväg. De planerade områdena för verksamheter i Älvängen ligger alla i 
anslutning till motorvägen. 
Även älven skall få större betydelse för samhället med gång- och cykelväg längs med, samt 
att man efterhand även kommer att kunna finna grillplatser med mera utmed älven. 

Ljungskile centrum påminner en del om Älvängen till utseendet. Man kan se likheter i 
utformningen, med parkering och träd längs med sidorna av vägen. Det skulle även här kunna 
upplevas som ett avlångt centrum om det inte vore för att det i Ljungskile handlar om en 
kortare sträcka. 
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Diskussion 

Att det är både vägen och järnvägen som byggs ut, tror jag har avgörande betydelse. Om det enbart 
hade varit vägen tror jag inte att man hade fått samma utveckling i kommunen som man nu får. 
Dubbelspåret för järnvägstrafiken ger ett ökat antal pendeltåg. Nya handikappanpassade stationshus 
ersätter dagens väderskydd. Detta kan locka ett större spektrum av människor. Det finns många som 
kanske väljer att inte ha bil och då är pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafiken helt avgörande för 
var de vill bo eller arbeta. Ale kommun vill också locka människor att åka kollektivt och ställa bilen 
hemma. 

Jag tycker att pendlings möjligheternas attraktivitet visas tydligt av Christer Anderstigs 
forskning. Att en nybyggd motorväg inte gav lika stor inverkan på boende- och 
arbetsökningen som när också möjligheterna till tågpendling tillkom. Många ser fördelarna med att 
inte behöva tänka på till exempel parkering inne i en stad där det redan är trångt. 

Fallstudierna över Ljungskile och Munkedal visar även de på något så när positiv utveckling. 
Båda samhällena ser sig som bra boendemiljöer. Munkedal ser sig även som ett ställe för etablering 
av verksamheter längs med motorvägen. Detta kan nog attrahera många i och med att Munkedal 
ligger strategiskt bra till med närhet till bland annat Göteborg och Uddevalla, men även till Norge.

Vad man kan tolka av statistiken är att man tydligt kan se en ökning av antalet invånare i 
samhällena under tider då det tillkom en ny infrastruktur. Det är inget som säger att det är 
infrastrukturen som är skälet till ökningarna, men det är en trolig aspekt. Av den 
informationen jag har hittat, så finner jag inga andra förklaringar. Ser man till att det var 
byggstopp och att fastighetsförsäljningen hade lågkonjunktur i Sverige under tiden när 
Ljungskile ökade 300 invånare mellan åren 1990-1995, så måste det ha skett något i speciellt i samhället 
under den tiden. Det tydligaste, som jag har hittat eller rättare sagt det enda som 
jag har hittat, är att det var då motorvägen kom. Så slutsatserna som jag drar av detta är kanske inte 
helt och hållet fel. Som sagts så finns det inga bevis på att det är motorvägen som är anledningen till 
ökningen, men det kan mycket möjligt vara så.

Munkedal har sagt att det är på grund av motorvägen som kommunen ökar i invånareantal och att 
företagsklimatet har stigit positivt. Man skulle kunna ställa sig frågande till att Munkedal redan nu kan 
se att det är motorvägen som är anledningen till förbättringarna. Motorvägen har trotts allt bara stått 
klar i ett par år. Som nämnts tidigare så säger en på Munkedals kommun att man kan inte se 
effekterna, men samtidigt så skriver de en annan sak i den nya ÖP:n. 

Historiskt sätt har Älvängen och Ale påverkats stort när det skett en ny 
infrastrukturutbyggnad och jag tror att det är en viktig aspekt att titta på även i detta fall. Man kan 
ofta utläsa vad som kommer att ske genom att titta på vad som har skett tidigare vid liknande 
scenarier. 
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En ny infrastruktur för med sig många möjligheter för kommunen. Förutsättningarna finns 
för ökat invånareantal och för ökad arbetsmarknad. Det är upp till kommunen att förvalta 
möjligheten rätt. Ale kommun verkar ta tillvara på förutsättningarna, man bygger bostäder och 
avsätter mark för att nya verksamheter ska kunna etablera sig i kommunen. 

Av den uppfattningen som jag har fått så gör Ale kommun fler satsningar i och med 
utbyggnaden av infrastrukturen som sker i kommunen, än vad Munkedals kommun gör. 
Munkedal gjorde vissa saker, medan man på Ale kommun påstår att den mesta av ny 
planläggningen sker på grund av den nya motorvägen och järnvägen. 
På Ale kommun ser man mest järnvägen som ett lyft. Ett stort problemområde för kommunen 
är dock det att hur skall man få kommuninvånarna att välja att ställa bilen hemma och istället 
åka kollektivt. Framförallt hur får man de som bosätter sig i de nya planlagda områdena att 
åka kollektivt? Flera av de nya områdena hamnar ju trots allt lite i utkanten av samhället, om 
man ser på kartan över tänkta utbyggnadsområden i Älvängen. Detta är frågor som man inte 
har något svar på, men som stadsarkitekten i Ale kommun tyckte var väldigt viktiga och 
intressanta att ta upp. Hur ska man hitta en lösning på detta och kan kommunen påverka så 
pass mycket i frågan att man får fram ett bra resultat? 

I Älvängen ser kommunen mycket som behöver göras och man tar tillvara tillfället när det nu 
sker andra saker runt om, t.ex. det nya resecentrumet som planeras i anslutning till den nya 
pendeltågsstationen. Västtrafik står för själva resecentrumet, men kommunen tittar på hur man 
skall kunna vidareutveckla området runtomkring. I strukturstudien tar de upp Älvängens 
problem med att vara för vidsträckt. Älvängen mister sitt centrum till viss del, det skapas 
ingen naturlig mötesplats. Man funderar då på om ett torg i samband med resecentrumet kan 
skapa en mera central plats. Fler butiker samlas på samma ställe och tar del av varandra. 
Samtidigt planeras det också för en förtätning av områden i centrum som idag står öde. Detta 
skulle också kunna bidra till att man får bort känslan av att centrum skulle vara för vidsträckt. 

Munkedal tror på en positiv utveckling, mycket har att göra med deras geografiska läge. De 
ser sig att ha en bra geografisk plats med närhet till både Göteborg och Oslo, men också 
Fyrbodal. Dock skulle man kunna säga att de rör sig om lite andra avstånd än om man jämför 
med Ale kommun. Tack vare motorvägen och den utbyggda järnvägen ser Ale sig som en 
pendlingskommun men där enskilda samhällen som Älvängen skall ses som en småstad. 
Göteborg ligger bara 15-20 min bort med den nya järnvägen. Man talar om att man skall se 
centrumdelen i Älvängen som en stadsdel till Göteborg, men att den samtidigt skall kunna 
erbjuda det som naturen står till förfogande med. 

Det kan nog tilltala många när man lägger fram Älvängen på detta sättet, som en småstad. 
Utbudet från en storstad finns nära, samtidigt som centrum i Älvängen även det planerar att 
växa. Som man kan se på tomtkön till kommunen, så tilltalar nog detta sätt att bo många 
barnfamiljer. Nar man precis har fått barn kanske man inte är riktigt redo att släppa taget om 
sitt storstadsliv till fullo, men man tror att det är bra för barnen att växa upp på landet. En 
småstad, som Älvängen vill se sig som, kan då vara det rätta alternativet. Med de nya 
förbindelserna med framförallt pendlingsmöjligheterna är det inte heller en nödvändighet att 
skaffa bil bara för att man flyttar från staden. Det kan nog många gånger vara ett skäl till att 
bo i en storstad, man vill inte ha bil utan ser sig helst utan. I Stockholm kan man tydligt se hur 
människor är villiga att betala betydligt mer för ett hus, bara det ligger nära en 
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tunnelbanstation. Detta kan tala sitt tydliga språk hur många upplever bilen som ett hinder 
ibland, det är enklare att åka kollektivt. 

Jag tror mycket av det som kommunen planerar för kan hjälpa dem på rätt spår. Ser man till 
den förtätning av centrum i Älvängen och att man vill få bort den utdragna känslan som 
centrum ger idag. Ett torg i anslutning till resecentret kan nog vara en bra idé. Eftersom det 
just läggs i anslutning till det tänkta resecentrumet kommer det troligen inte att bli ett öde 
torg. Alla som går till eller kliver av pendeltåget eller bussen kommer att passera där. Det kan 
skapa möten människor emellan, samtidigt som det kan gynna handeln, många som slinker in 
i affärerna när de ändå passerar. 
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Slutsats 

Genom detta arbete har jag försökt att ta reda på vilka effekter en ny infrastruktur kan få på 
vårt samhälle. Av det jag har tittat på, historisk fakta, fallstudier över andra orter kan man både se 
effekterna av vad som faktiskt händer, fler boenden, verksamheter osv., men också effekten av att 
kommunen ser till att planlägga, arbeta aktivt med det. Om ny infrastruktur inte hade skett på orten så 
hade nog inte ens hälften av de planerna som idag har gjorts blivit genomförda. Man kan säga att 
effekterna av infrastrukturen blir det dubbla. 

Både Ljungskile och Munkedal på ett eller annat sätt har påverkats positivt av respektive motorväg. 
Antingen om det har med ökad befolkningstillväxt eller näringsliv i kommunerna. 
Historiskt sett i Älvängen så har tidigare infrastrukturutbyggningar haft en positiv effekt. Mycket 
tyder på att så blir fallet även denna gång. Kanske får pendlingen en ännu större betydelse i nuläget. 
Invånarna kan söka sig längre i regionen vad det gäller jobb och samtidigt få ett attraktivt boende i 
Ale. Samtidigt kan arbetsmarknaden i Ale söka fler och mer kompetent personal eftersom man har 
ett större geografiskt område att sträcka sig över.

Dagens små samhällen klara inte av levnadsvillkoren som dagens människa ställer. Genom 
regionalt samarbete kan bästa möjliga förutsättningar skapas. Pendling blir en stor fråga och 
i och med att Ale får dubbelspårig järnväg, som har hög kapacitet ser framtiden ljus ut. För 
om man kan dra några slutsatser om undersökningen för Strängnäs så verkar det vara 
kollektivtrafiken som lockar mest för människorna. Om det har med hög turtäthet, att det går 
snabbt, billigt eller rent utav att det värnar om miljön kan man diskutera mera noggrant. Själv tror 
jag nog att alla ovannämnda faktorer spelar in, om än i olika stor grad. 

Ale kommun gör mycket i och med den nya infrastruktursatsningen. De ser sig tydligt som en 
pendlingskommun och de hoppas på att pendlingen skall öka med dubbelspåret och de nya 
järnvägsstationerna. Man hoppas på att det kollektiva åkandet skall bli mer, men en svårighet 
för bland annat kommunen är just hur man skall få människor till att ställa bilen hemma. 

Även Munkedal vill se mer kollektivt åkande och även de profilerar sig som en 
pendlingskommun och att de har varit det länge. För Ljungskiles del så pendlar fler ut ur orten 
än in vilket också gör den till en pendlingsort. Man hoppas på en utbyggnad av järnvägen 
vilket troligen skulle innebära fler avgångar och bättre pendlingsmöjligheter. 

Generellt sett kan man se att infrastrukturen påverkar det samhället vi lever i. Ny 
infrastruktur har i många fall en positiv inverkan eftersom vårt samhälle är så präglat av 
infrastrukturförutsättningarna. Det är inte bara själva infrastrukturen som gör en positiv inverkan, 
utan att kommunen väljer att satsa i samband med den. De ser en möjlighet till att utvecklas som 
gör att infrastrukturen får det genomslag som den får. Samtidigt så utvecklas infrastrukturen hela 
tiden och den anpassas även efter oss människor inte bara vi människor efter infrastrukturen. 
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Slutord 

Jag har i mitt arbete försökt se konsekvenserna av en ny infrastruktur. Jag har lyckats hitta 
en del aspekter och med hjälp av dem har jag genom resonemang besvarat den 
frågeställningen som låg tillgrund för arbetet. 

Som min studie visar, har jag hittat många aspekter som visar på vilken utveckling man kan 
förväntas få. Jag har inte gått in på djupet i någon fråga utan håller mig på en översiktlig 
nivå. Vid fortsatta studier skulle man kunna göra en mer grundligare undersökning. Till exempel 
ta reda på mer statistik som sträcker sig över en längre tid. 

62



Källkritik

Kommunens översiktsplan är en säker källa vad det gäller visionerna för kommunen. Material 
om historik osv. borde stämma, man kan anta att kommunen vet hur utvecklingen genom åren 
har sett ut.
 
Boken Trafik, miljö och tillväxt – hur går det ihop? Har naturvårdsverket bett några forskare 
och andra aktörer inom transport- och miljörådet att fritt filosofera under rubriken för boken. 
Eftersom de fritt får filosofera så kan det betyda på att uppgifterna inte är säkerhetsställda. 
Annars skulle jag anse naturvårdsverket som en säker källa eftersom de är en statlig 
myndighet, inga egna åsikter som påverkar informationen. Detta skulle kunna vara fallet när 
de fritt får diskutera. 

Wikipedia kan man vara källkritisk emot. Det är inte säkert att uppgifterna har kontrollerats. 
De två citaten om fastighetskrisen kan man vara väldigt källkritisk mot. Anledningen till att 
jag har med dem är att de bekräftar informationen om fastighetskrisen. 

Översiktsplaner innehåller som jag nämnt tidigare mycket visioner. Det är ofta politiska 
åsikter vilket man kan ställa sig kritisk till. Informationen om kommunen framställs ofta som 
väldigt bra. Det är ett säljande dokument. Det som gör att jag ändå går på vad som sägs i 
Munkedals vision för framtiden är andra fakta som stödjer argumenten.
 
En av böckerna är just en doktorsavhandling. Denna har då granskats av någon annan som i 
sin tur borde ha opponerat emot om den inte ansågs vara trovärdig.
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