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DEN GULA UASEN
KONCEPT

URBANA OASER I NÖDINGE CENTRUM
Förslaget UAS bygger upp ett sprakande landskap och en färgstark bebyggelsestruktur
vid E45an. Från Nödinges bakre landskap dras nya kopplingar fram till kanten och
skapar tre karaktärsfulla tillskott, Gul, Röd och Grön, till samhället. En vävnad av livlig
stadsbyggnad gror i dessa färglandskap mellan befintlig bebyggelse och Nödinges nya
målade naglar mot den förbipasserande infrastrukturen. UAS är Urbana Aktiva System
som tar sin utgångspunkt i dagens Nödinge och ger förutsättningar för morgondagens
Nödinge. UAS är ortens nya robusta framsida i regionens stadsutveckling.
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Oskyddade miljöer möts ofta av stora gröna fält eller höga parkeringshus. En UAS kombinerar dessa element
med en urban oas i ett Urbant Aktivt System.

1.
Byggbar yta begränsas av
buller, risk och dålig luftkvalité.

2.
Introduktionen av UASer gör
det möjligt att bygga närmare
infrastrukturen.

3.
Nödinges existerande landskap
ger färg åt UASerna.

4.
Ett blandat och färgrikt centrum
växer fram i en skyddad miljö.
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ILLUSTRATIONSPLAN
NÖDINGE CENTRUM IDAG
Idag definieras Nödinge centrum av stora asfalterade parkeringsytor och sitt angränsande
till E45. Närheten till motorvägen ger bra koppling från regionen till Nödinges centrum,
men skapar samtidigt stora problem i form av höga bullernivåer, dålig luftkvalité och
stora risker från transport av farligt gods. I dagens läge är det därför inte möjligt att bygga
nära motorvägen och skapa en ny, mer urban front. Samtidigt ska Nödinge växa från
6000 invånare till 10.000 invånare till 2030. Det betyder 1500-2000 nya bostäder, av vilka
en stor del ska byggas nära Nödinges pendelstation, en av Nödinge centrums största
tillgångar.
NÖDINGES DILEMMA
Vårt förslag tar avsats i dilemmat som Nödinge står inför och vänder på det. Vad händer
om vi tar hand om buller-, risk- och luftproblematiken på ett sådant sätt att det skapar en
helt ny typ av stadsfront och helt unika urbana rum? Genom att tillföra lugna urbana rum,
oaser, som fungerar som ett buffert mellan motorvägen och det nya Nödinge centrum,
skapar vi en aktiv framsida mot motorvägen som samtidigt minimerar buller, risk och
dålig luftkvalité.
Dessa Urbana Aktiva System, så kallade UASer, består av olika atrium som står på en
plint av parkering. Denna plint trappas ner mot ett blå-grönt stråk mot E45. Det blå-gröna
stråket tar upp en stor andel av riskerna och bullret genom upptrappade trädplanteringar
och dagvattenelement som kan hantera eventuella läckage av farligt gods och samtidigt
hantera större dagvattenflöden. UASernas parkeringsplint och atrium tar upp den
återstående risken och buller. Den utanpåliggande glasfasaden reducerar risk- och
bullernivån markant vilket gör det möjligt att lägga olika verksamheter och bostäder
bakom. Atriumen aktiveras med olika icke-permanenta aktiviteter och funktioner.
Växtligheten inom de olika UASerna ger också möjlighet att rena luften från motorvägen.
De permanenta funktionerna, som bostäder, kontor, handel och hotell, ligger i direkt
förbindelse till de olika UASerna, och får en skyddad och unik miljö att knyta an till. Genom
de olika UASer som skyddar den bakomliggande bebyggelsen kan byggnadsfronten
flyttas markant närmare motorvägen.
TRE HUVUDAXLAR
Funktionerna och karaktären på UASerna plockar upp existerande funktioner och stråk
där tre huvudaxlar identifieras.
Den gula, aktiva axeln knyter ihop den blivande stadsparken, befintlig bostads-bebyggelse,
nya idrottsytor och en ny sporthall och skola.
Den röda kulturaxeln knyter ihop stationen och Ale kulturrum med ett öppet stadsrum
som kantas av Nödinges utökade handelsnod och bostäder. Axeln sträcker sig hela
vägen från Nödinge kyrka ut till Göta älv, där ett nytt lugnt naturrum har skapats. I den

röda kulturaxeln är också det nya kommunhuset invävt. Kommunhuset är ihoplänkat med
stationen som tillsammans skapar en spännande ny mötesplats.
Slutligen har vi den gröna axeln som löper längs med områdets södra del. Den gröna axeln
tar vara på det befinliga gröna stråket och bäcken. Här länkas grönskan med växthus och
matproduktion och utgör Nödinges hållbarhetsnod. Det gröna stråket stärker Nödinges
gröna kvalitéer och kopplar till Nödinges rika jordbrukshistoria.
Axlarna ger karaktär och färg till stadsbebyggelsen som landar i området. En variationsrik
kvartersstruktur skapas runt de offentliga rummen och knyter ihop nya Nödinge centrum.
TRE UASER
De tre huvudaxlarna resulterar i tre karaktärsrika UASer.
Den gula UASen avslutar det nya friluftsstråket som sträcker sig från den nuvarande
fotbollsplanen och framtida stadsparken. Ett aktivt rekreativt atrium med klättervägg och
löparbana skyddar en sporthall med bakomliggande bostäder.
Vid den röda Uasen knyts stationen ihop med den nya stadsmiljön. Här uppmuntras
transport till stationen med cykel med hjälp av innovativa cykelparkeringslösningar
som klättrar upp längs med atriumet och ger storslagna vyer ut över Göta älv. Här möter
också resande Ales nya kommunhus kopplat till ett publikt atrium som blir Nödinges nya
mötesplats.
Nya Nödinge handlar också om hållbarhet och natur. Den gröna Uasen förstärker det
bevarade gröna stråket och Hålldammsbäcken som löper längs med planområdets södra
del. Här utgör växthus en framträdande del av bebyggelsen. Växthusen blir till publika
rum där invånarna möts, producerar mat och hittar lugn. Växthusen bidrar samtidigt till
ett hållbart samhälle genom att ta vara på dagvatten som filtreras och återanvänds, att
använda förnybar energi genom solpaneler och rena förorenad luft från E45.

för fotgängare och cyklister men tillåter i viss mån övrig motorfordonstrafik för lastning
och lossning av varor.
Nödingevägen, Södra Klöverstigen, den gula och röda axeln samlar cykeltrafiken längs
separata cykelvägar så att det uppstår bra kopplingar mellan norr-syd och väst-öst.
De cykelstråken som fortsätter in i stationsbyggnaden är kopplade till unika och stora
cykelparkeringar inne i byggnaden.
Bil- och cykelparkering finns koncentrerad i den västra delen av området, i en plint under
de olika UASerna och kvarteren. Bilparkeringsnormen hålls ner genom läget direkt
vid pendelstationen och möjlighet till att använda cykel, bilpool och samutnyttjande.
Parkeringsplinten används också delvis som dagvattenbuffert vid extrema regnfall.
Dagvattnet kan då samlas i specifika behållare som sen för vattnet vidare till UASernas
växtlighet.
DET NYA NÖDINGE CENTRUM
Nödinge växer med en ny, färgglad bebyggelse som skapar en karaktärsrik front mot E45.
Från motorvägen möts man av de karaktäristiska UASerna som reflekterar Göta älv. Det
skapar en unik karaktär som fångar ögat från E45 samt möjliggör en variationsrik och
ostörd kvarterstruktur bakom.
Planförslaget innhåller ca.1500 bostäder i olika typologier och storlek, en F-6 grundskola
och förskola, en sporthall, handelsträdgård, kommunhus, hotell, handel, en ny
stationsbyggnad och cykel- och bilparkering.

TRAFIKLÖSNING
Det stationsnära läget i Nödinge, närheten till befintlig bebyggelse och föreslagen struktur
och utformningen av axlarna skapar goda förutsättningar för att främja hållbart resande.
Struktur, utformning och gestaltning av gaturummen och stadsmiljöerna understödjer låga
hastigheter och hög tillgänglighet för alla trafikslag men med prioritering av oskyddade
trafikanter.
Planen utgår från en bilkoppling både i norr och syd med E45. Däremot tydliggörs
kopplingarna och ges fotgängarna, cyklisterna och kollektivtrafik prioritet före bilarna.
Detta resulterar till exempel i den omvandlingen av Nödingevägen till en cykelgata i
det blå-gröna stråket, där cyklisterna och fotgängarna prioriteras men ges bilister en
tillgänglighet till stationen och till parkeringshusen. Södra Klöverstigen kopplar samman
norra och södra delen av planområdet för alla trafikslag. De övriga gatorna är prioriterade
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DEN GRÖNA UASEN
PROGRAM & ETAPPINDELNING
Nödinge har en befolkningstillväxt av ungefär 5% per år. Med ett befintligt
invånarantal på ca 6.000 ger detta en årlig tillväxt på ca. 300 invånare,
eller 125 bostäder (2,4 invånare/bostad). Utanför Nödinge centrums
planområde planeras det för ca. 1.100 bostäder. I vårt förslag har vi plats
för ca. 1.500 bostäder. Med 125 bostäder/år bygger man detta antal i ca.
21 år. Etappindelningen har därför delats in i 3 x 7 år. I 2038 kan planen
räknas vara färdigbyggd.

40.000 kvm bostäder - 530 bostäder
500 kvm handel
10.000 kvm kommunhus
2.500 kvm hotell
6.000 kvm kontor
1.200 kvm förskola
Totalt 60.200 kvm, varav 530 bostäder

1. Etapp 1, 2024

33.500 kvm bostäder - 440 bostäder
21.000 kvm handel
2.400 kvm grundskola (F-6)
1.900 kvm sporthall
Totalt 58.800 kvm, varav 440 bostäder

2. Etapp 2, 2031

Existerande grönstruktur
Gröna innergårdar
Handelsträdgård
Existerande vattenfront
Dagvattensystem

5.Blå-Grön Struktur

39.140 kvm bostäder - 520 bostäder
780 kvm kontor
5.120 kvm handelsträdgård
Totalt 45.040 kvm, varav 520 bostäder

3. Etapp 3, 2038

Bostäder
Handel
Kommunhus
Hotell
Kontor
Grundskola (F-6)
Förskola
Sporthall
Handelsträdgård

6. Markplan

7.Övre plan

5.190 cykelparkeringsplatser
1.165 bilparkeringsplatser
Bilparkering 1 plan
Bilparkering 2 plan
Cykelparkering 2 plan
Cykelparkering 4 plan

4. Parkeringsplan

Totalt program Nödinge centrum:
112.640 kvm bostäder - 1.490 bostäder
21.500 kvm handel
10.000 kvm kommunhus
2.500 kvm hotell
6.780 kvm kontor
2.400 kvm grundskola (F-6)
1.200 kvm förskola
1.900 kvm sporthall
5.120 kvm handelsträdgård
Totalt 164.040 kvm,
varav 149020 bostäder
8.Infrastruktur

Cykelgata
Bilväg
Lokalgata
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