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byimby – nödinge 2030
nödinge 2030 erbjuder ett helt nytt levnadsätt

Det är tänkt att Nödinge kommer att växa under de kommande 10 till 15 åren 
och blir då en urban del av StorGöteborg. Vi ser möjligheter med att använda 
denna kommande tillväxt till att skapa ett nytt spännande, levande och 
attraktivt stadscentrum som kommer att tillföra en unik identitet till Nödinge 
Centrum och Ale Kommun . Framtidens Nödinge ska erbjuda ett helt nytt 
levnadsätt som ger människan möjlighet att leva med hög livskvalité i samröre 
med naturen, hitta en balans mellan familjeliv och arbetsliv och ett nytt sätt 
att leva sunt, ekologiskt och klokt.

Samhället, arbetslivet och familjelivet förändras snabb i takt med ny teknik, 
nya sätt att inhandla saker och tjänster och hur man förhåller sig till varandra 
både i närvaro och virtuellt. Detta påverkar hur man lever, bor, arbetar och 
hur städerna bör ser ut, hur lägenheter och hus ska fungera, hur man handlar 
och hur man förhåller sig till det offentligt livet och hur alla dessa platser 
ska utformas i framtiden. Vi vill föreslå ett nytt levnadsätt i Nödinge som 
är anpassat till dessa förändringar och samtidigt tillföra nya värden som 

livsbalans, hållbarhet, socialt umgänge och en händelsrik urban miljö.
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vårt förslag tibyggs runt några huvudteman:

Skapa ett riktigt centrum med en småskalig urbanstruktur

Vi skapar ett riktigt centrum med nya Nödinge Torg  som central punkt och 
en levande stad med bostäder, kommersiella och andra  offentliga funktioner 
samt ett pärlband av offentliga rum där ett spontant stadsliv kan ta form.

Att utforma ett upplevelserikt stadsrum

Från stationen till Kulturrum grupperar vi alla viktiga byggnader och 
landmärken: bl.a. det nya kommunshuset, hotellet, en  kommersiell galleria 
och vi föreslår en rad av offentliga rum ska utformas och tillföra en unik 
stadskänsla i Nödinge.

Dessa torg, gator och gallerian skapar det kommersiella hjärtat i Nödinge 
Centrum där både volymhandeln kan finnas i nörheten till invånare och till 
centrumet. Förslaget är tänkt så att det stödjer en välfungerande gatuhandel 
(street retail) med olika små butiker, kaféer, krogar, mm. Dessutom blir också 
dessa torg stadens evenemangsplats för mindre och större happenings 
såsom lördagsmarknaden, julbyn, open air konserter, demonstrationer, 
samlingspunkt inför idrottsevenemang som lopp och annat, mm. 

vy från stationen mot kulturrum

illustrationsplan stationen - kulturrum  1:500
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volymstudie och ungefärliga nyckeltal

BOENDE  70 000 kvm BTA 

HOTELLET/ KONFERENS   4000 kvm BTA

KOMMUNHUSET    10 000 kvm BTA

FÖRSKOLAN    1200 kvm BTA

KONTOR/ 

VERKSAMHETSLOKALER 6000 kvm BTA

 
HANDEL 20 000 kvm BTA

PARKERING  p-hus 15 000 kvm BTA

antal platser bil ca 950 (+200) bpl

antal platser cykel ca 300

etappindelning

Planen är att genomföra en stor del av centrumets södra del 
med kommunshuset, nya torget och huvudstråket och en 
kritisk massa av bostadsbyggandet för att täcka större delen 
av kostnaderna. Under första fasen består längan med olika 
affärer och kan sedan flyttas in i den nya färdiga gallerian 
innan fas 2 inleds på den tomten.

vy av ena gränden mellan kvartersgårdarna
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vy av shoppingstråket
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”Vår knasiga lilla familj flyttade till Nödinge från Göteborg och vi har förälskat 

oss i den här urbana moderna småstaden! Vi förflyttar oss huvudsaklingen 

runt med hjälp av cykel och det är så säkert och enkelt även med barnen. Vi 

har ett carpooling system med grannarna och det fungerar bra. Den snabba 

tågförbindelsen är en livräddare som jag använder dagligen fram och 

tillbaka till Göteborg för arbetet. På kvällarna studerar min fru svenska på 

ett inlärningscentrum här. Att bo i Nödinge är både lätt och roligt. Det finns 

massor av aktiviteter och en bra förskola för barnen. Under helgerna älskar vi 

att utforska grönområdena i närheten. Skidturer under vintrarna är en stor hit! 

Bostäder i Nödinge är prisvärda och det finns många alternativ. Vi uppskattar 

verkligen de gemensamma tvättmöjligheterna och den vackra terrassen i vårt 

radhus, där barnen kan leka  eller de vuxna umgås med grannar och vänner.”    

”Vi kan verkligen kalla Nödinge vår hemstad – vi har bott här sedan 1960-talet. 

Innan vi bodde i höghusen på berget bodde vi i ett äldre hyreshus utan hiss. 

Den lägenheten vi har nu är mycket väl lämpad for oss, vi kan ta oss med hissen 

till fjärde våningen och har biblioteket och andra tjänster i närheten. Vi vaknar 

tidigt och kan njuta av morgonpromenader i parkområdet kring älven. Det är 

trevligt att se området vakna till liv. Vi uppskattar verkligen hur kommunen har 

utvecklats och aktiverats, i synnerhet servicetjänsterna är mycket bättre än 

tidigare. Att ha vänner och kulturella aktiviteter runt knuten håller oss unga, 

aktiva och glada. Vår dotter och våra barnbarn kan besöka oss lätt med tåget. De 

planerar att flytta hit också – då skulle vi ha allt vi behöver här i Nödinge!”   

”Jag älskar den starka identiteten och den avslappnade stilen  som finns i ”by i 

byn”-området. Vi har en gemensam urban trädgård tillsammans med grannarna 

och i slutet av sommaren kan vi njuta av den mycket lokala och ekologiska maten 

som vi har odlat själva! Jag och mina vänner började organisera en restaurangdag 

i Nödinge som är en matkarneval som låter vem som helst starta en restaurang 

eller ett cafe för en dag.  Det är urban kultur när den är som bäst! Jag studerar i 

Göteborg så bekväma och snabba förbindelser är ett måste. Att bo bara några 

minuter från tågstationen gör livet lätt. Boendekostnaderna i Nödinge är rimliga 

vilket passar min student-budget mer än väl. Under helgerna kan jag rida och 

umgås med vänner. Nödinge är en söt och modern småstad. Vi invånare har en 

hel del gemensamma utrymmen där vi kan vara kreativa. En stadsmiljö som 

passar dess invånare.”  

”Vi öppnade vår start-up som producerar hälsofrämjande produkter för 

ungefär ett år sedan. Vårt kontor ligger i ett ”i murens skydd”-kvarter i Nödinge. 

Jag älskar tanken på flexibla utrymmen och DIY-kulturen runt vårt kontor.  

Townhousen som ligger mittemot vårt kontor med sina trädgårdar gör miljön 

mysig och inspirerande. För en liten start-up var Nödinge ett enkelt alternativ 

– kontorsutrymmena är rymliga, bekväma och prisvärda. Jag bor i Göteborg 

men jag pendlar till arbetet med tåg eller ibland bil. Parkeringsplatser finns i 

närheten, vilket är ett stort plus, för trots att Nödinge är lättillgängligt är vädret 

fortfarande svenskt. Vi har arrangerat möten och events på det lokala hotellet, 

det fungerar utmärkt för detta ändamål.”   

2. kvartersgårdarna
En samhällelig sluten kvartestyp, som består av varierande 2–4,5 våningshus. 

Kvarteren har gemensamma utrymmen, såsom en festlokal, bastuna och 

tvättstugan. På gårdarna sköter man trädgård, leker och trivs med grannarna. 

Kvarteren är en modern tolkning av byggnaderna med gårdar I den gamla 

Nödinge. Kvarteret är bilfritt. Invånarna utnyttjar parkering vid gatorna och 

parkeringsanläggningar på områdets västra sida.

3. i murens skydd
Parkeringsvåningarna mot motorvägen och järnvägen skyddar kvarteren från 

buller. I parkeringshusets översta våning finns det råutrymme, som invånare och 

företag kan hyra och bearbeta efter eget behov. I samband med terrasshusen på 

max 5 våningar finns det möjlighet för SoHo-stils bostäder med arbetsutrymme 

i samma lokal. Till innergårdarna öppnas det dock endast bostäder. Mot gatan är 

fasaderna harmoniserade, men på gårdssidan har invånarna bostadsvis kunnit 

påverka materialerna.  

1. en by i byn
En småskalig kvarterstruktur, som formar en trivsam bymiljö inom och omkring 

sig. Kvarteren består av varierande 2–4,5 våningshus. Bostadshusens entréer 

liver upp gården och gaturummet. I bottenvåningen finns även affärslokaler, 

speciellt åt stadskärnans håll. Bysamfundet är tätt och tryggt. Gaturummet är 

ett gemensamt område för trivsel och vistelse samt för evenemang. Kvarteret är 

bilfritt. Invånarna utnyttjar parkering vid gatorna och parkeringsanläggningar på 

områdets västra sida.

1. En by i byn

2. Kvartersgårdarna

3. I murens skydd

4. Småhusen

5. Småstadens kärna

nödingebor
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