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INIFRÅN & UT

Ett ifrågasättande om Nödinges regi-
onala fixering. Från att vara profilierad 
som pendelstad vänder vi på tanken; 
nya målgrupper söker sig till Nödinge 
inte bara för att kunna bo tidsmässigt 
nära resecentrum, utan att faktiskt ta 
del av platsens säregna kvalitéer i  
perifierat naturliv. 

Vi tittar på befintliga  
bostadsområden med potential att för-
stärkas. Nödinges miljonprogram Klö-
verstigen har nära till allt men är ändå 
segregerat. Vi går in och gör konkreta 
åtgärder för att förstärka befintliga 
kvalitéer, och ser till att förtätning i an-
slutning sker på ett respektfyllt sätt och 
samtidigt aktivt gynnar området. 

Nya centrumområdet ska inte längre vara 
utformat utifrån bilisternas behov, utan 
betonas av fler intima mötesplatser och 
grönytor.  Dess nya kärna vänder sig mot  
Nödinge, kollektivtrafiksresenärernas,  
cykel- samt fotgängarnas perspektiv. 
Området ska upplevas tryggt dygnet runt. 

Situationsplan 1:5000 

HELGSTADEN

OMFAMNA KLÖVERSTIGEN

NÖDINGE CENTRUM

Överbrygga och tillgängliggöra gröna 
och blåa stråk för att minska den  
befintlig uppdelning i orten och  
samtidigt underlätta nya bostadsområ-
dens relation till närmiljö, såsom skola, 
rekreation och centrum. 

GRÖNA STRÅK

Beläget mellan Trollhättan och  
Göteborg längs med Göta älv och E45 
ligger orten Nödinge. Tack vare goda 
kopplingar till Göteborg förväntas inför 
2030 en befolkningsökning på 30%, 
och därmed bostadsplanerande i hög 
grad. Projektet utgår från en idé att  
planera i nedslag, varje plats i sig har 
olika potential för boende och kräver 
skräddarsydda strategier och  
målgrupper. Dagens centrumområde 
är allt för utsatt för buller och är i  
allmänhetens ögon otryggt. En 
omstruktur går inte att blunda för. 

OMRÅDENKONTEXT

A. NÖDINGE TORG
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TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV GRÖNA STRÅK

Större lekytor 
i skogsbryn

Tillgängliggör

Bebyggelse 
karaktäriserad
efter topografi

Attraktionspunkter
Utsiktsplatser

Elljusspår Vandringsleder 
mot Vättlefjäll

Kollage & princip över  
bebyggelse i 

anslutning till grön- & 
blåstrukturer. 

SkogsstigarKommunikation  
i nära 

förbindelse till  
vattendrag

BäckenLekplatser med 
koppling 

till naturen

Ängar med betande 
djur & hästar

Vildmark

Nödinge präglas av grönt. Toppar och 
dalar och bebyggelse däremellan ut-
gör till största delen nödinges karaktär 
utanför centrumområdet. Vi planerar 
större delen av Nödinges nya bebyg-
gelse här. Områdena som vi har utrett 
har bra anslutning till  centrum ur 
pendlingssynpunkt då de är placerade 
utefter i dagsläget gång- & cykelpräg-
lade stråk och på ett avstånd från cen-
trum som korresponderar med 
befintliga perifierade områden med 
låg bilanvänding. Detta för att 
uppmuntra bilen som andraval. 

HELGSTADEN TILLGÄNGLIGGÖRING AV
GRÖNA STRÅK

Gemensam nämnare för alla tre områden är 
naturligt bullerdämpande topografi, närhet 
till gröna och blåa strukturer och som  
bakgrund att i dagsläget vara  
onyttjade ytor: böljande dalliknande landskap 
med porlande vattendrag eller öppna fält 
som agerar impedimentytor mellan golfbanor 
och orörd vildmark. Bebyggelsen sväljer mest 
obrukbar åkermark och lämnar brukbar  
åkermark för boskap och jordbruk kvar att 
samexitera. Hållsdammsbäcken som lyter 
rakt igenom orten  är inte längre ett objekt 
som delar rummet två, utan är målpunkten. 
Genom att bebygga och placera lekplatser, 

offentliga rum och för bebyggelsen anslutande 
och gång- & cykelvägar i relation till närvaranade 
naturstråk kan man stärka relationen däremellan. 
Problematiken som finns idag är att rikt naturliv 
och bebyggelse har dåliga kopplingar sinsemel-
lan. Kollaget ovan  
representerar principen för nya områden där 
naturliv och bebyggelse samexisterar:  
attraktionspunkter är överbryggningen mellan 
onyttjade grönområden och bostäder. 

KILEN

KONTEXT
Den minsta av tre parallella proportioneltigt 
liknande dalar som idag varken används som 
jordbruk eller indsutri som sina grannar. natur-
ligt avgränsat från buller och i direkt anslutning 
till vildmark och vattenstråk. 

VISION
En högre lamellbebyggelse ligger i angräns-
ning till ringleden där kollektivtrafik går, och 
skyddar dalen från biltrafik som placeras utanför 
området. Radhus och punkthus dominerar ytan, 
placeras i relation till dalens avsmalning, för att 
till sist mynnas ut i  
vildmark.  

200 BOSTÄDER
8 st 2 våningar radhus  1440 kmv

2 st 4 våningar lameller   7680 kmv

8 st 6 våningar punkthus  11520 kvm

 

ÄNGARNA

KONTEXT
Också här ett kontext av åkermark och otillgängliga  

grönstråk. Bebyggelsen sräcker sig på relativt terrängfri 

mark och omger det södra bäckenstråket. Omgivningen 

består av betande kossor, åkermark och även här nära 

angränsning till vildmark. 

VISION
Ingreppet att planera bostäder såpass långt 
från centrum kräver omdirigering av kollektiv-
trafik. Med detta blir förutsättningarna att röra 
sig likvärdiga  befintliga välfungerande områ-
den, samtidigt som vi försörjer södra delen av 
Nödinge som i dagsläget inte är tillgängligt 
med kollektivtrafi, och därmed har en hög bil-
användning. 

800 BOSTÄDER
36 st 1 våningar villor 3600 kvm 

141 st 2 våningar radhus 25380 kmv

19 st 4 våningar lameller 48960 kvm

HÄSTHAGEN

KONTEXT
En bebyggelse insprängd på åkermark mellan hästha-

gar och kraftig topografi. Bäckenstråket igenom nö-

dinge börjar ta sin form här, men är i dagsläget otill-

gängligt. 

VISION
Punkthus  är utplacerade på topografiskt svår-
tillgängliga platser, och lameller  
kombinerat med radhus ligger på platt mark. 
Tillsammans ramar de in bäcken och tillgänlig-
göra grönstråket från båda håll. Offentliga par-
kytor är i direkt anslutning till vildmark. 

350 BOSTÄDER
26 st 2 våningar radhus 4680 kmv

5 st 4 våningar lameller  13392 kvm

5 st 6 våningar punkthus 15840 kvm
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5. HÄSTVERKSAMHETER

6. DAMMEKÄRR FRILUFTSOMRÅDE

7. SÖDRA BÄCKEN

8. GOLFBANA

9. DENOFA HISTORISKA  

HELGSTADEN



RUM I BEHOV AV FÖRÄNDRING

OMFAMNING AV
KLÖVERSTIGEN

A

B

VÅNIGSTAL LÅG AKTIVITET INSYN HÅRDGJORD YTA RÖRELSEMÖNSTER

Mycket genomgång och insyn i  
lägenheter.

Trädgårdar i norr riktade på parkering, 
ingen efterhållsamhet och mycket insyn.

1. Renoverar bottenplan och vänder på entrésiutationer, ang-
örande gata är istället åt norr och privata trädgårdar mot går-
den. Yttre hörnen byggs igen  för att strypa genomgånsflödet, 
och skapa en mer privatare karaktär utan insynsproblematiker. 
Hissar placeras ut i  
gavelutbyggnaderna och försörjer påbyggnadetionen med 
en våning loftgångsvindsvåningar. Vardagsrum och uterum 
vätter mot loftgången som alltd återkommer i söderläge. 

2. Renoverar botttenplan och även här vänder på entrésitua-
tioner,  
detta för att aktivera gården i norr genom spontana möten 
och istället placerar vi trädgårdar i söder in mot gården sett. 
De exemepl som finns idag är väldfungerande. En loftgångs-
våning byggs på och  

3. Renoverar botttenplan och vänder på entrésituationer i 
samma syfte som förgående och fysiskt bygger i igen gaveln 
för att skapa en mer privat del av gården mot söder, och sam-
tidigt strypa genogångsflödet. Detta då det uppenbarligen 
har kommit att bli ett problem: slitage, insyn och trista gavlar 
vars enda syfte är att vara smitvägar.

4. Längs med huvudstråket på loftgångshusen bygger vi på 
en våning och nyttjar och förlänger befintliga hiss- och trapp-
system. Endast en våning byggs på, och vindsvåningarna med 
loftgångsangörelse som även här återkommer lämpar sig när 
man tittar på den mängd ljus som tar sig ner till gatan. 

5. Resterande mindre lägenhesbyggnader bedöms ekono-
miskt  
onynnsamma att bygga på då de i stort sett är problemfria.  
Väl omhändertagna trädgårdar och välanvända gårdar visar 
på detta. 

Låg aktivitet på gården sett, trädgårdar 
i norr som inte efterhålls och samtidigt 
drar ner helhetsintrycket av  
gårdsrummet. 

Mycket genomgång och inga entréer 
mot gården sett, få boende som använ-
der gården. Syns i bristen på männsikor 
likväl gårdsutformning. Endast gräs med 
passager tvärs över. 

Mycket genomgång, insyn och  
hårdgjorda ytor. Gårdens dimention 
upplevs överdimentionerad för de  
lägenheter som samsas över den. 

Högt tryck på genomfart, mycket  
hårdgjorda ytor som inte hålls efter: 
syns i slitage och tråkiga rabatter. 

Perspektiv gavel

Axonometri trillbyggnader

Nödinges miljonprogram Klöverstigen 
ligger inom 400 m från centrum. Ett 
område som tar del av den potentialen 
att ha väldigt nära till resecentrum men 
fortfarande vara avskrämat från  
vägtrafikens konstant närvarande  
bullerproblematik.  Området är i hög 
grad behov av upprustning innan ny 
bebyggelse sker i centrumområdet för 
att undvika klyftor. I samband med upp-

rustning sker en förtätningsprincip
som aktivt läker områdets aktuella 
brister. Vi ser problem i hur vissa gårdar 
har bra potential och används fullt ut med-
an andra gårdar är endast 
impediment mellan byggnader. Detta har 
att göra med hur man som  
fotgängare förväntas röra sig igenom om-
rådet om man bor bakm bebybyggelsen 
och ska till centrum vise versa.  Vi planerar 

ett färtätande som täpper till relevanta 
smitvägar och uppmuntrar rörelser runt 
området och  
framförallt på huvudallén igenom.  
Med detta kan gårdarna tillsammans 
med vertikal förtätning och att vi  
vänder på specifika entrésituationer 
för att få bättre trädgårdslägen göra att 
offentliga rum blir av högre värde och 
användas mer. In biefekt av att heller 

inte tillåta smitvägar igenom områ-
det är att gavelrummen som idag 
agerar sluss från gård till gård istället 
kan bli mer intima offentliga rum. En 
viktig aspekt är även vilka byggnatio-
ner som lämpar sig för förtätning på 
höjd. Ett ingrepp ska kunna betalas 
av och det har vi hänsyn till genom 
att förtäta på  de byggander som 
kräver ytterliggare ingrepp. 
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CENTRUM 
- BOSTÄDER ELLER VERKSAMHETER?
- BILMECKA ELLER MÖTESPLATS? 

Med utgångspunkt i vår frågeställning 
-hur Nödingei framtiden kan lyftas fram genom sina 
befintliga helgkvaliteter - 
har vi försökt att gå så varsamt fram som möjligt. 
Med få och lättare ingrepp. 
Dagens avlånga centrumområde har dock sina prob-
lem. Höga bullernivåer som sipprar in mot bostäder-
na, samt stora hårdgjorda ytor som står tomma då af-
färer stängt och människor åkt hem - talar bilismens 
tydliga språk. Hårt, blåsigt, högljutt och platt. 

Nödinges framtida centrum är avskärmat från buller 
genom en gräsbevuxen vall med träd på båda sidor. 
Centrum ligger ändå i tät anslutning till tåg- och 
busstationer och är sammanbyggt med ett resecen-
trum man ska kunna känna sig trygg i. 
Skalan på detta är av intim karaktär och riktar sig, 
på gångarnas och cyklisternas villkor, in mot de nya 
gatustrukturerna i Nödinges mindre ortmiljöer. 

STRÅK FÖR 
GÅNG & CYKEL
Vi överbrygger barriärer och skapar korridorer, 
skapar hus i park - liksom park i centrum. 
Bäcken överbrygger vi varsamt så att människor norr 
och söder om denna lättare kan nå varandra, och 
vägarna dit känns trygga. De bilvägar som skapas är 
tydligt avgränsade och erbjuder alltid ett alternativ 
för cyklisten/fotgängaren. 

Förutom tydligare gaturum och lättcyklade vägar är 
fler bostäder tillsammans med inbjudande grönska 
en viktig aspekt - anser vi - för att skapa trevligare 
miljöer för människan utan bil. 

BOSTÄDER
Bostäderna runtomkring Klöverstigen är tänkta att 
skapa kopplingar mellan 
norra och södra området, både inom klöverstigen 
och över bäcken. 
Bostäderna i centrumområdet, väst är även tänkta att 
skydda mot buller, 
genom en bullerskärm i glas. 
Vi bygger för olika upplåtelseformer samt målgrup-
per, såsom äldre, nyanlända och stundenter - i sam-
ma område. Parkeringsplatser placeras främst i P-hus 
och avses att användas av såväl boende som konsu-
menter inom Nödinge nya centrum.  

NÖDINGEGNA
CENTRUM

A

A

NÖDINGE CENTRUM

1,8 m 8 m

Befintligt

Förslag


