
Bebyggelsen i Nödinge är idag av blandad sort men med 
homogena områden. Områden med lamellhus och stora 
gårdar återfinns i norr medan radhuslängor och villamattor 
hittas i de östra och södra delarna av orten.

Tillgängligheten för bilar i Nödinge ligger som en kringliggande cirkel runt orten. 
Genom det centrala området av Nödinge kan man inte framföra bil.

Nödinges cykelnät är i dagsläget undermåligt då man som cyklist saknar ett smidigt 
sätt att ta sig genom orten vilket resulterar i omvägar. Dessutom behöver cyklister ofta 
nyttja biltrafikerade vägar vilket påverkar säkerheten negativt.

Nödinge omges av både vatten och grönska. Förutom Göta älv, Vimmersjön och 
Hållsdammsbäcken finns här även skogspartier och öppna grönytor. Inom Nödinge är 
grön- och blåstrukturerna delvis dolda och otillgängliga. De utgör emellanåt barriärer.

Nödinge är en ort i förändring. Antalet invånare 
förväntas öka med fyra till fem procent per år. Nödinge 
satsar på att gå från litet samhälle till småstad. 
Vårt förslag Gröninge tillgodoser dessa behov och 
bostadsexploateringen präglas av en frodande grönska. 

Nödinge är placerad i sydvästra delen av Alekommun 
som är beläget i Västra Götalands län. Här finns en 
pendelstation som bland annat tar dig in till Göteborg 
på en dryg kvart och med bil har du tillgång till 
kommunens övriga orter inom femton minuters avstånd. 

Nödinge ligger i ett landskap med tillgång till Göta älv, 
flera berg och naturområden samt, Vimmersjön och 
Hållsdammsbäcken.
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På dagen är Nödinges centrala delar aktiva av så väl förskolebarn, skolbarn som 
konsumenter. På kvällen blir dessa områden ödsliga och otrygga vilket gör dessa 
otillgängliga.

Nödinge präglas av tre tydliga barriärer. Motorvägen skär av orten från älven, bäcken 
och skolområdet skapar en barriär mellan bostadsområden både genom att begränsa 
framkomligheten men även visuellt. Den tredje barriären är bergen som delar av östra 
Nödinge med övriga delar och tvingar cyklister och gångare att ta sig stora omvägar 
för att nå centrum.

Den tungt traffikerade E45:an intill Nödinge genererar höga bullernivåer. För att kunna 
bebygga nuvarande Ale torg så måste bullret tas hand om. 

Det finns en inbyggd segregation i Nödinge vad gäller den befintliga bebyggelsen 
och vilka den huserar. I det norra området är det bland annat sjuttiotals-lameller som 
huserar lägre socioekonomiska grupper medan radhuslängorna och villamattorna i 
söder inrymmer grupper med goda ekonomiska förhållanden. 
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Samhällsfunktioner

Nödinges natur 
tillgängliggörs och 
förstärks. Naturen vävs in i 
den nybyggda miljön och 
de nya bostadsområden 
präglas alla av grönska. 
Naturen tillgängliggörs 
för olika aktiviteter så 
som rekreation, träning 
och sociala möten. Detta 
leder till ett trivsamt 
Nödinge.

Tryggheten i Nödinge 
förstärks genom att 
aktivera platser och 
gator som på kvällstid 
annars blir folktomma 
och på så vis otrygga. 
Dessutom förstärks 
tryggheten genom att 
korta avstånden till de 
olika delarna av Nödinge 
och aktiviteter för olika 
målgrupper intergreras.

Att koppla samman 
Nödinges gatunät 
möjliggör transport 
och möten mellan de 
segregerade områdena. 
Integrationen underlättas 
även genom att den nya 
bebyggelsen är varierad 
och placeras i tomrum 
i den centrala delen 
av Nödinge. befintlig 
bebyggelse lämnas utan 
åtgärder för att motverka 
gentrifiering.

VISION FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I NÖDINGE
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Stadsutvecklingen har delats in i fyra etapper som 
tillsammans binder samman Nödinge. Strategin för 
utvecklingen bygger på att lösa den problematik 
som finns kring segregation, otrygghet och barriärer i 
Nödinge. Strategin innefattar att skapa nya kopplingar 
över bäcken och bergen, tydliggöra stråken genom 
områden och se till att vägar och platser har ögon på 
sig dygnet runt. Dessa skapas genom välplacerade 
bostadsområden som bygger bort tomrum och på så 
vis skapas en tryggare och mer tillgänglig ort. Tack vare 
denna strategi kan Nödinge utvecklas på ett hållbart sätt 
och bli den småstad som Nödinge strävar efter.

Horisontella stråk ner mot centrum, vertikala stråk 
för att koppla ihop södra med norra Nödinge.

Framtida bostadsexploatering. Aktivera och tillgängliggöra blåstrukturer.

NÖDINGE ÅR 2050
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Ale kommun utlyste under november 2016 ett parallellt 
uppdrag där fyra arbetsgrupper valdes ut att 
skissa på hur utvecklingen av Ale torg och Nödinge 
stationsområde kan utvecklas. GRÖNINGE tar avstamp 
i ett av dessa som utgör den första etappen. Det valda 
förslaget utformades av Sito och Voodoo Associates 
och fick namnet BYIMBY.

Byimbys väl avvägda våningshöjder passar Nödinges 
befintliga bebyggelse i centrum samtidigt som det 
nya området har en ny karaktär med en handelsgata 
som knyter an stråken till och från centrum. Förslaget 
har ett kommunhus, tydlig torgplats och hotell som 
fungerar som en port till Nödinge för de som kommer 
med pendeln. Utformningen främjar gång- och 
cykeltrafikanter och kvartersstukturen ger tydliga 
offentliga gator och privata gårdar samtidigt som 
parkeringshus tar hand om bullret från motorvägen. 
Sammantaget ger detta Nödinge det centrum som 
behövs för att Nödinge ska kunna utvecklas till den 
småstad kommunen strävar efter.

Vill du veta mer om BYIMBY? Då kan du läsa mer på 
ale.seÅR 2035

650 BOSTÄDER

BYIMBY, ÅR 2020
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När Nödinges centrum förstärkts genom förslaget 
BYIMBY, fortsätter utvecklingen med att exploatera 
det centrala området som idag står outnjyttat och som 
besitter stor potential. Detta förslag läker Nödinge och 
bildar en mer sammansvetsat småstad.

Vitklövergatan rätas ut och förstärks med tydlig cykel- 
och gångbana vilket ger en tydlig och stark koppling till 
pendeln och centrum. För att göra vitklövergatan trygg 
har vi arbetat om det forna skolområdet och lagt in 
bostäder så att vägen kantas av entréer på en eller två 
sidor längs hela dess längd.

Bostadsområdena 
är planerade för att 
priotera gång- och 
cykeltrafik. Angöring 
med bil sker genom 
insticksvägar. 

Skolområdet rymmer nu en större sammanslagen skola 
med en skolgård som går hela vägen ner till bäcken 
så att den både kan skådas och utnyttjas av barnen. 
Skolbyggnaden är indragen från vitklövergatan för 
att skapa en multifunktionell mötesplats som kan 
nyttjas så väl vardag som helgdag. De omgivande 
bostadsområdena riktar även deras entréer mot 
skolområdet för bidra med aktivitet dygnet runt. 

Vid kulturrummet anläggs en stadspark som slingrar 
sig längs med Hållsdammsbäcken och möjliggör en 
strosande promenad längs med bäcken där olika 
konstinstallationer kantar vägen och bjuder på 
upptäckter. I och med anläggningen av stadsparken 
gallras träden strategiskt längs med bäcken så att 
den psykiska barriären bryts och nya siktlinjer uppstår. 
Det anläggs också två nya broar som förenklar 
kommunikationen till och från centrum samtidigt som de 
bryter ner den fysiska barriären mellan norr och söder.

Den forna idrottsplatsen förnyas och koncentreras för 
att ge plats åt bostadsområden. Idrottsplatsen kantas 
av bostäder för att bidra till trygghet dygnet runt. 

Bostadsområdena präglas alla av grönska som får ta 
plats och som tillsammans med bebyggelsen skapar 
trivsamma rumsupplevelser. De nya områdena håller 
gemensamma våningshöjder där småskalighet är i 
fokus. Totalt återfinns 1350 stycken bostäder som tar 
hand om Nödinges tillväxt.
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Detta bostadsområde är utformat efter den skog som 
finns på berget till öster. Skogen flyter in och tillåts ta 
över kvartersområdet. Resultatet bildar kvartershus i park 
som alla har sin egen lilla dunge. Vägarna som utgörs av 
hårdare ytor tonas ut till de promenadstigar som slingrar 
sig inom området. De öppna kvarterskropparna skapar 
halvprivata innergårdar som alla nås från ”skogens” mitt. 
Det inre gröna rummet kan endast anas av förbipasserande 
och väcker en nyfinkenhet att utforska. Kvartersskogen 
rymmer totalt 212 stycken lägenheter.

I närhet till Hållsdammsbäcken finnes området 
Äppellunden där variation i både typologi och 
våningshöjder ryms. De olika huskropparna skapar 
tillsammans med grönskan rum som innehåller 
både vild växtlighet, höjdskillnader och trivsamma 
gemensamhetsytor för de boende. Den södra delen av 
området rymmer en förskola med gård som vetter mot 
bäcken och äppellunden som både förskolebarnen och 
de boende kan njuta av. Äppellunden rymmer totalt 125 
lägenheter och 14 stycken radhus.
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