
Uppgi� en

Vi � ck uppgi� en att planera och ge en gestaltning för hur ett 
utvecklingsområde i Nödinge kan se ut 2035. De första sidorna 
innehåller en analys av området; förutsättningar, vilka problem som 
� nns samt våra mål. De två sista sidorna visar sedan resultatet med 
bl.a. illustrationsplan och perspektiv.

Nödinge ligger i Västra Götalands 
regionen, och har bilavstånd till 
många större orter.

Nödinge ligger i Ale kommun (se 
vitmarkerat område). Här � nns idag 
ingen huvudort, men Nödinge är 
kandidat till och har förutsättnignar 
för att bli en.

I storstadsregionen bor det 
1 miljon invånare, vilket gör det till 
Sveriges näst största.

Regionen har idag storbostadsbrist 
och kranskommuner till Göteborg, 
så som Ale (där Nödinge ligger), 
kan bidra mycket till att bygga igen 
underskottet.

Grannorter till Nödinge 
inkl. Nol, Alafors, Älvängen 
och Bohus. Närmsta “större” 
orten är Kungälv. 

Det är cykelavstånd till 
grannorterna samt plant 
längs älven, något som är 
värt att utnyttja. 

Nödinge har idag mycket 
service relativt till sin storl-
ek, vilket kan förklaras med 
ett upptagningsområde som 
innehaver i princip hela Ale 
kommun. 

Handel och verksamheter ligger mestadels mot 
lederna.

Det är idag relativ varierad bebyggelse inom 
Nödinge, och även om olika bostadstyper är 
segregerade så binds samhället samman av ett 
gemensamt skolområde samt centrum.

Inom Nödinge � nns idag ingen genomfart för bil, 
vilket tillsammans med korta avstånd, särskillt 
gynnar gång och cykelresor.

Gångstråket mellan Vimmersjön och 
pendelstationen är den närmsta vägen till stationen 
för många av ortens invånare. Att det sedan 
sammanbinder med sjön och även är enda vägen till 
skolområdet stärker åter dess betydelse.

De främsta kommunikationsstråken till och från 
Nödinge går längs med älven.

Utöver vårt projektområde är det främsta 
utbyggnadsområdet i söder (se gul streckad linje). 
I och med att det endast går en genomfartsväg 
genom detta område kommer dess betydelse att 
öka.

Det projektområde vi valt består 
av ett handelcentra, strandäng 
samt � erbostadshusområde. 

Det � nns idag ca 11 250 m2 
handel. E� erfrågavn 2030 
väntas vara ca  23 950m2, dvs en 
ökning med 12 700m2. 

Nödinge har redan idag goda tåg 
kommunikationsmöjligheter till 
många delar av storstadsregionen. 
När Västlänken blir klar kommer 
Nödinges kommunikations 
möjligheter stärkas ytterliggare med 
direkt tågförbindelse till Landvetters 
� ygplats. 

Porträtt - Förstudie

Ale kommun och motorled Ale kommun och pendeltåg Nödinge centrum Bullerkarta

Avstånd till grannorter Service i närområdet

Var ligger Nödinge? Göteborgsregionen

Nödinges bebyggelse Vägar och stråk i Nödinge

Det är väldigt bullrigt på vår 
projekt plats, till följd av att 
e45 samt Norge_vänern banan 
ligger intill. Där fraktas även 
farligt gods som ger en riskzon 
likt skalan från bullret.

Hantera buller
Det � nns många olika aktörer som ser olika möjligheter i vårt projektom-
råde. Vad som e� erfrågas kan även ändras över tiden. En anpassningsbar 
plan talar till många olika aktörer och kan hålla när tiden ändras.

Ett komplement till anpassningsbarhet är någon 
sorts ramar som förhindrar att intressenter stör 
varandra med sina projekt. Ex. på ramar är 
maxhöjd, gator, tomtmått, grönblåa strukturer.

Höjdbegränsingar behövs för bevarande av 
naturligt ljus, gator för att man kan ta sig fram, 
tomter så man inte blir bortjagad från sitt projekt, 
grönblåa strukturer för att minska kostnader i 
längden.

Ju mer anpassningsbar plan, desto � er möjligheter ger man folk att uppnå 
det man vill. Detta är något som leder till högre välfärd i samhället som 
stort.  Det kan handla om drömmen om att kunna jobba i Göteborg (för 
då behövs bostad), ett unikt sorts boende (ex. bo-gemenskap med ett 
vattenfall) eller att man vill öppna en verksamhet där man kan jobba med 
det man älskar. 

Att man har � er intressenter ökar också de möjligheter för vad som kan 
uppnås, med större investeringar i projektet. Närhet till en diversitet av 
saker är även ett värde som uppnås, samtidigt som denna närheten kan 
locka ännu � er intressenter och öka attraktiviteten.

Att ha bostäder med dagens förutsättningar 
på projektområdet är rent av hälsofarligt. 
Att minska bakgrundsbruset för resten av 
Nödinge skulle stärka den lugna känslan 
orten annars ger och höja attraktivetetsgraden 
på hela området. Detta kommer också göra 
be� ntliga Nödingebor mer positiva till denna 
utbyggnad.

Minska buller på projektområdet samt för 
nödinge som stort.

Anpassningsbar plan Ramar för “Porträtt”Vad?

Varför?

Våra mål

På andra sidan älven � nns ett naturreservat, 
medan den Nödinges sida endast har strandskydd. 

Nära vårt område kommer en stadspark att 
anläggas (ljusgrönt område).

 För att ta sig till närmaste större strövområde 
kring Nödinge måste man idag ta sig minst 1000 
m från pendelstationen. I framtiden tror vi dock 
att tillgängligheten kommer att öka i takt med att 
orten utvecklas. 

Park och natur Verksamheter och handel
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Porträtt - Våra ramar

Vi testade olika djup på kvarter och kollade på många 
faktorer. I bild ser vi hur 4 punkthus får plats i ett 
60x60 m-kvarter med 20 m avstånd mellan varandra.

Vilket avstånd som ska � nnas mellan hus av insynskäl 
kan disskuteras, men vi kom fram till att bostäder bör 
ha en privat sida där det är minst 18 m till grannens 
fönster.

En av de ramar som vi satte var 
kvartersdjup. Det vi ville uppnå 
var ett kvarter som möjligjorde 
olika sorters bebyggelse med 
goda möjligheter för gård och 
ljus, som passade bra in i en 
vägstruktur. 

Det vi landade i var 60x60m 
då det uppfyllde många av våra 
kriterier.

För att skapa goda förutsättning 
för olika typer av byggnader 
i Nödinge föreslår vi att man 
delar upp större delen av 
staden i tomter om 6x12 meter. 
Denna yta motsvarar ett radhus 
medan om man köper � era av 
dessa så kan man bygga högre 
� erbostadshus.

Som stöd för att bestämma 
gård/gatumått och vägplac-
ering gjorde vi solstudier 
samt kollade på var verk-
samheter vill vara.

Idag är bullervärderna för 
höga för att bygga intill 
E45 (där stora delar av vårt 
projektområde ligger). 

Bullret från motorleden 
påverkar stora delar av 
Nödinge, och att stoppa 
bullret är ett måste om 
man vill få in nya bostäder. 
Samtidigt kan det göra 
Nödingebor mer positiva 
för projektet, därför ser vi 
bullerhantering som en ram.

Då det � nns risk för översvämning 
över vårt projektområde (risk som 
kommer bli större i framtiden) ser vi 
det som en ram att hantera detta.

Även aktivitets- och lekzoner ser vi bör 
� nnas i viss utsträckning, de ger ett 
mervärde för hela området.

För att reglera detta tänker vi oss en 
grönytefaktor på tomterna, som säger 
att aspekter av ex. lekytor och grönska 
ska uppnås till en bestämd grad. Hur 
detta uppnås bestäms av ägaren.

I bild visas olika typologier som bildas vid 6xn m 
tomter.

Placering av torg

För handel är läget viktigt. Begränat antal stråk 
koncentrerar var folk går, vilket skapar bättre 
handelslägen. Där stråken möts bildas det bäst 
lägen. Det är o� a här som torg växer fram, både 
idag och historiskt sett.

Dock ser vi ingen garanti att ett heltäckande 
bullerskydd uppförs, varför vi även har en 
minimum höjd på 9m mot leden. Där det 
inte är byggnader som skyddar uppförs höga 
bullerskydd (som på bilden ovan).

Bostäder och lokaler som � yter är fördelaktiga i 
lägen som är pråna för översvämningar eller har 
geotekninska förutsättningar där pålning inte 
lämpar sig.

Med 12 m djupa hus kan man få en god gård 
samtidigt som ljusförhållanden förbli bra vid 4 vån 
höga byggnader (på 60x60m).

Med kvartérsmåtten som vi har valt gör att olika 
byggherrarna köpa tomter med goda mått men även  
e� er behov. I exemplet ovanför visas ett förslag på hur 
tomterna skulle kunna bebyggas.

Ovanpå ett bullerskydd skulle man kunna 
ha sedumtak och lättare (vikt) aktivetszoner 
(inga träd eller pooler som väsentligt ökar 
bjälklagret). Denna potentiella parkzon 
skulle göra bostäder mot vägen de mest at-
traktiva

60x60 m funkar även för radhusbebygglese. På bilden 
ovanför är en radhustomt 6 m bred och 12 m lång.

Trädgårdarna är 5-18 m långa (exkl. takterrass), vilket 
kan jämföras med standard villaträdgårdar som o� a 
är mellan 10-18 m långa. 

När det är många mindre tomter blir det � er entréer, 
vilket kan göra att området känns mer säkert, en 
taktik som bland annat används inom internationella 
stadsplanering.

Tre våningars skugga

Vid tre våningar skuggas två av grannbyggnadens 
våningar. Noterbart att detta är just vid 17-tiden 
under vårdagsjämningen. A visar skuggan för en 8 
m bred gata, medan B visar skuggan för en 12 meter 
bred gata. 

Det vi sedan strävat mot är att  bostäder har någon 
sida som � era gånger har tillgång till direktsolljus.

Dett optimala skulle vara att ha ett 180grad-
ers bullerskydd. Bilden ovan visar ett exem-
pel på detta från Warzsawa. Största merkost-
naden skulle troligen vara hantering av 
snölasten.

Grönytefaktor med varition

Grönytefaktor ger möjlighet till en diversitet 
av lösningar. Dammar kan ex. användas som 
skateboardplatser, skridskobana eller lekdam beroende 
på väderlek. (Se bild ovanför från Mariaplan i 
Göteborg).

Kvartersdjup

Bygga på gård

Gatuplacering

Tomtindelning

Bullerhantering

Grönblå struktur

Ramstöd

Bebyggelse intill leden är optimalt för att minska 
buller samtidigt som det kvartersdjupet lämpar sig 
för många intressenter. Huvudgatan blir nämligen  
rakare på detta och mer orienterbar.

60 m ifrån huvudgatan har vi lagt en sekundärväg, 
vilket ger plats åt lagom djupa kvarter därimellan. 

Vi följde sedan be� ntlig gatustruktur i horizontaled. 
Detta ger kvarterslängder på mellan 60m och 90m.

Genom projektområdet 
ansåg vi att det � nns 
behov för åtminstone en 
genomfartsväg för buss 
och bil. Detta för att ha en 
fungerande kollektivtra� k 
samt handel.

Denna huvudväg har vi 
� yttat för att ge plats åt 
ett 60m djupt kvarter mot 
lederna. 

Synliggöra verksamheter

För resenär som har högre hastighet är det lättare att 
se handel om den inte är rätt inpå, detta kan användas 
vid mot högre hastighetsbilvägar. På så vis får man en 
längre exponeringsyta.

Här till höger visas ett 
utsnitt för en av våra 
gatutyper i vårt projekt. 

Exemplet är på en ut av 
våra 12-metersgator samt 
de aktiviteter som den kan 
tänkas innehålla.

Gatutyper

A

B

Pingis

Café

Basketspel

skala 1:100

Idag har � erbostadshusområdet 
väldigt generösa gårdar, vilket 
givetvis har sina fördelar. Stora 
gårdar ger möjligheter för � er ak-
tiva aktiviteter samt god utsikt för 
de boende. 

Den nya stadsparken kommer ha 
ännu bättre förutsättning för dessa 
aktiviteter, vilketv ger möjlighet 
att bebygga vissa gårdar. Detta 
kommer minska underhållande 
kostnaden, samtidigt som det 
� nns så pass stora ytor idag att det 
går att kombinerar förtätning med 
god gårdsmiljö.

Det � nns plats för en radhuslänga per gård. 
Gården blir mindre, men är bevarad. Tillgång 
till närliggande större gårdar � nns fortfarande 
för lek och andra aktiviteter. 

Påbyggnad på be� ntliga hus kan ge ett rejält 
bostadstillskott utan att påverka gårdarna. 
Indrag av påbyggnadsvåningar gör att 
ljusförhållanden knappt påverkas, medan 
argument för hissinstalation ökar med detta 
inslag.

I dagsläget har alla husen tillgång till stora 
gårdar på � era sidor (se ljusgrön markering i 
bild ovanför).

Vi tänker att man kan placera bebyggelse 
på vissa gårdarna (se gul markering i bild 
ovanför) och bevara andra, men även att man 
kan bygga på be� ntlig bebyggelse (se bild till 
höger).

Referens från Mölndal med liknande 
förutsättningar.
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På följande två sidor ser ni ett förslag byggt 
på våra mål. Ramarna som beskrevs på förra 
sidan har vi använt för skapa en plan som är 
anpassningar och tål förändringar. Den tål både 
låg och relativ hög exploatering, men framför allt 
bildar det ett område som ger samhället frihet att 
utvecklas, möjligheter för människor att uppnå 
sina drömmar.

Huvudgatan har en 
urbankänsla och 
förutsättningar för 
verksamheter.

Gårdarna har plats för 
aktivitet och grönska.

Sid 3

Sidogatorna har en 
mer lung känsla och 
har plats för förgårdar, 
korttidsbilparkering samt 
cykelställ.

Handel 
23 000kvm

Parkering
50 000kvm

Bostäder
263 600kvm

Det kan få plats runt 400 bostäder i � ythus (vi 
räknade på mellanrum mellan husen ,två våningar 
samt stor del park, denna si� ra kan öka väsentligt).
Vi tänker oss soprum längs den röda cykelvägen och 
parkering på andra sidan leden.

Här är det idag strandskydd (vad vi hittat ej del 
av naturreservat), men i och med att det ligger så 
pass nära en pendelstation anser vi det är värt att 
exploatera här. Ökad tillgänglighet till älven är inte 
något som går förlorat, om något blir det en mer 
attraktiv plats e� ersom incitament att investera i 
bullerskydd samt stråk i området blir större. Bostäder 
måste byggas någonstans, i förstadsmiljö är detta 
område så bra det kan bli.

För att verkligt främja djurlivet � nns det betydligt 
större arealer jordbruksmark längs med älven som 
inte har optimala kommunikationsmöjligheter och 
dessutom är längre bort ifrån männskliga aktiviteter.
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Porträtt - Vårt förslag
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Verksamhet och parkering

Bostäder

Mindre gång- och cykelväg

Cykelväg

Tågräls

Motorväg

Liknande 18m-gata i Amsterdam

Huvudgata

Gårdar Huvudgata Sidogata
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Utsnitt med sektion

Kvartéren Rummen FSI/GSI

5.
Torg med goda 
förutsättningar för 
handel.

8.
Bäcken förblir 
skyddad.

2.
Närmast avfarten 
är det som mest 
parkering samt 
handel.

1.
Skulptur med höjd 
placeras i båda 
rondellerna. Mitten 
av rondellen har 
blågrön struktur.

3.
Påbyggnad av 
be� ntlig bebyggelse.

4.
Alla radhusen 
(smala tomter) är 
2-3 våningar höga.

Utsnitt 1:500

7.
Alla � ythusen är 2-3 
våningar höga.

6.
Parkeringshusen 
under bostäderna är  
2våningar höga.

Som det nämndes i ramarna har vi försökt 
skapa mestadels 60x60m kvartér som sedan 
delats in i 6x12m tomter. Medan en enskilld 
sådan tomt mest lämpar sig för radhus kan 
� era tomter tillsammans ge förutsättningar för 
� erbostadshus. I illustrationsplanen visas det 
olika kombinationer av tomter för varje kvarter. 
Våningsantalet är ett max, fast planen funkar 
även om det är lägre exploatering.

Samtliga nya gårdar är privata och har 
en grönytefaktor.  I de privata gårdarna 
utgör de yttersta 5m en (ännu mer) privat 
trädgård.

De o� entliga rummen blir torget, gatorna 
samt de ädre gårdarna (som utgör en lekzon 
som sträcker sig till nya stadsparken).

GSI
0,52

FSI
2,4

Detta är på 
kvarteret i 
utsnittet.Bostäder á 100kvm 

bta:

Totalt 
2636st

� erbostadshus 
1572st

påbyggnad
139st

radhus
529st

� ythus
396st

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

Liknande gata i Amsterdam



I markplan hittar vi många verksamheter 
och parkeringsplatser (se orange respektive 
gul markering). Parkering placeras i de mest 
bullerutsätta områdena medan handel tar plats 
vid avfarten, stationen samt huvudvägen.

I  de övre planena är det mestadels bostäder, 
undantagen är mot lederna samt särskillda 
punkter så som torget, avfarten samt utkanten av 
området.

För att hantera dagvatten krävs material och 
strukturer som gärna tar åt sig regn. Därför 
tänker vi att Nödinges kvarter utformas e� er 
grönytefaktor. Kvalitéer som en sådan faktor kan 
garantera är bland annat hantering av dagvatten, 
biologisk mångfald samt rekreation.

Göteborgsregionen växer vilket ger � er människor möjligheten 
till ett välmående liv. Vårt projekt, “Porträtt”, stöttar denna 
utvecklingen. Här � nns förutsättningar att uppfylla det man 
drömt om, vare sig det är önskan om att jobba i Göteborg (för 
vilket man behöver en bostad), chansen att bygga sitt drömhus 
eller förverkliga drömmen om egen verksamhet. Nödinge blir 
möjligheternas plats. Nödinge målar sin egna identitet, sitt egna 
proträtt.
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Etapp 1

Markplan Övre plan Grön- och blåstrukturer

Etapp 2 Etapp 3

Porträtt - etapp och vision

I nästa fas läggs huvudvägen om,vilket frigör 
byggyta närmast lederna. Även de ytor som 
frigjorts i föregående etapp bebyggs. Be� ntlig 
parkering samt handel � yttar till nybyggda 
lokaler.

I den första etappen så tas södra infarten från 
motorvägen bort och en ny bro börjar byggas. 
För att möjliggöra nästkommande etapper 
byggs yta för parkering och handel att � ytta till.

Nu � nns förutsättningar att bebygga resterande 
ytor.

Porträtt

Perspektiv

skala 1:6000 skala 1:6000 skala 1:6000

Bostäder Bostäder Grönstruktur-markHandel Handel SedumtakParkering Parkering

Illustrationsförslag: Torget sett från utgången från pendelstationen.

Illustrationsförslag: Flytbostäder vid älven.

skala 1:6000




