
Vy 1 - Perspektiv över stadsliv

Vid Göta älvs östra rand, 15 minuter från Göteborg, ligger Nödinge i Ale kommun. 
Mellan Göta älv och Nödinge skär tungt trafikerad motorväg samt järnvägsspår. 
   Idag har Nödinge drygt 6000 invånare och befolkningsmängden beräknas öka med 4% 
per år. Detta innebär en ökning med 3600 personer till år 2035. Cirka 1500 nya bostäder.
   Jämfört med resten av riket utgör en stor andel av Nödinges befolkning av barnfamiljer. 
I Nödinge är föreningslivet brett och starkt. Här finns bland annat båt klubb, ridklubb, 
tennisförening, golfklubb, orienteringsklubb, fotbolls  och hand bollsklubb samt 
pensionärs -, hembygds -, och bygdegårdsförening.
   Inkomster och boendekvalité varierar mycket inom Nödinges olika geografiska 
områden. Löner och sysselsättning är lägst i centrala Nödinge och är samtidigt högst i de 
södra delarna. Hyresrätter dominerar i centrum och flest privata villor återfinns i söder.
   Befolkningen i Nödinge har historiskt sett livnärt sig på jordbruk. Idag utgörs 
näringslivet i Nödinge av företag inom handel, produktion och tjänstesektorn. Av de 
yrkesarbetande Nödingeborna är det 15% som jobbar i Nödinge, 15% i andra delar av Ale 
kommun och hela 70% pendlar till platser utanför kommunen. 
 
Nödinge står inför stora utmaningar där bostadsbrist och socioekonomiska skillnader 
måste lösas. Genom att bygga en lång båge över väg och räls knyts stad och älv samman. 
Låt detta vara startskottet för fler bostäder och en mer trygg och attraktiv stadskärna.

BULLER
Tänk dig att du inte kan njuta på din uteplats för 
att tåg och långtradare dånar förbi. Idag uppmäts 
bullernivån på Ale torg till 65 decibel. Riktvärdet för 
enstaka toppar utomhus är 70 decibel. Står man och 
samtalar på Ale torg är det därför svårt att höra vad 
som sägs.
   En båge på 500 x 60 meter byggs över tågräls och 
motorväg. På bågen utformas en ny stadsdel som 
binder samman Nödinge och Göta älv.

IDAG VISION

SEGREGATION OCH BEBYGGELSE
För att minska befintlig segregetion  drar vi nytta av 
att hela Nödinge kommer att förtätas. Exempelvis 
förtätas de attraktiva villaområde med lägenhetshus. 
Ovanpå de centrala flerbostadshusen byggs takterasser 
och mellan husen placeras radhus. Cirka 1000 
bostäder byggs i projektområdet och 500 stycken runt 
om i Nödinge. Nya kvarter delas in i små tomter dit 
byggemenskaper är välkomna att bo och bygga.
   För att stödja föreningslivet ska alla kuna låna 
utrusning från ett redskapsbibliotek.

JORDBRUKSMARK OCH VATTEN
Vi kommer inte upprätta bebyggelse på attraktiv 
jordbruksmark utan istället värna det småskaliga 
jordbruk som redan existerar. Hästhållning med 
bete ska finnas kvar. På resterande cirka 30 hektar 
åkermark förslås fokus ligga på grönsaksodling. 
   Genom att införa andelsjordbruk med en hektar per 
företag räknar vi med att kunna producera grödor till 
cirka 4000 personer per sommarhalvår.
   Vi vill hantera översvämningsrisken och etablera 
blåstrukturer centralt för att framhäva den vattennära 
staden.

HANDEL
Idag utgörs Ale Torg av en stor handelsbyggnad på 
en stor parkeringsyta parallellt med motorvägen. 
Upplevelsen av torget är ekande tom. Storskaligt, 
bullrigt och opersonligt.
   Skulle butikerna istället flytta in i bottenplan på 
mindre bostands- och kontorsbyggnader går handel, 
arbete och boende att kombinera med känslan av 
närhet och småskalighet.
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Somewhere over the rainbow



Diadramax.........

Bostäder, 97 000 kvm
Cirka 1000 bostäder av blandade upplåtelseformer 
med låga våningsantal. Flera tomter reserveras till 
byggemenskaper. Högre bebyggelse mot bilvägen i öst 
och lägre in på gårdarna för att hålla bullret ute och 
ljuset inne.

Vi har utgått från en rutnätsstruktur för gatorna där 
anlöpande gator utifrån fått sätta
prägeln. I mellanrummen har volymer placerats i 
kvartersstruktur för att sedan delas in i mindre
tomter baserat på en lägenhetsmodulmodell vi 
skissade fram. Dessa kan kopplas ihop till större
lägenheter. Vi försköt de mindre volymerna i olika 
förhållanden från varandra för att bilda bättre
ljusförhållanden och fler privata ytor. Mot bågen läggs 
suterrängbostäder som klättrar upp och får
kvalitéer i stora terrasser. Mellan dessa bildas mindre 
gårdsrum med backar som kan utnyttjas till
olika rekreativa syften.

Handel, 20 000 kvm
Småskaligare dagligvaruhandel längs stråket mellan 
stationen och kulturrummet. Här blir en härlig central 
gågata mellan de två torgen där underlag finns för 
mindre verksamheter att gro. Större handel i norr för 
bilburna shoppare.

Kontor, 5 400 kvm
I de lite mer utsatta ytterområdena på bågen och centralt 
vid stationen planeras kontorsytor. Möjlighet finns att 
använda våningarna ovanför butikerna längs handels-
stråket till kontor om verksamheten behöver det.

Station, 1 800 kvm
I en central axel från kulturhuset ligger 
stationsbyggnaden. Vilken är delad i två volymer på 
vardera sida om bågen, inhysande hissar och handel. 
Kopplingen mellan dem är igenom en glasgång i en 
vacker fruktträdgård.

Förskola, 1 785 kvm
I två ändar av området har förskolor placerats där de 
har närhet till lekytor och grönområden.

Parkering, 15 000 kvm
Cirka 850 parkeringsplatser finns inom området. 
Fördelat i parkeringshus i söder och norr samt längs 
Nödingevägen.

Blåstrukturer.
Dammar och bäckar på gårdarna och längs vägar 
tar hand om dagvattenhanteringen och bidrar till 
en vacker närmiljö för de boende och besökande i 
området. 
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Sektion B-B 1:1000 (A1) 1:2000 (A3) 

Sektion A-A 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Vy 2 - Perspektiv över norra entrén till Nödinge

Under tiden för bågens konstruktion flyttas nuvarande pendelstation 
300 meter söderut, där en provisorisk station byggs. Den befintliga 
handelsbyggnaden samt sevicehus står kvar. Markförberedelse för 
projektområdet inleds. 

ETAPP 1
2023 

För att underlätta Nödingebornas vardag får handelsbyggnaden stå kvar 
under tiden då bebyggelse på bågen samt söder om handelsbyggnaden 
uppförs. Inflyttning påbörjas under denna etapp.

ETAPP 2
2029 

Den sista, nordöstra delen av projektområdet färdigställs. En ny 
stadsdel invigs och tillströmningen av nya invånare förväntas bidra till 
såväl socioekonisk- som kulturell mångfald.

ETAPP 3
2035 
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