
S T R Å K K V A R T E T T E N

Brist på knutpunkter/centrum Brist på stråk Funktionsuppdelat

Utformning: 
Stadsutveckling
I och med att Nödinge vill bli 
en småstad får inte lands-
bygden glömmas bort. Vi 
ser fortfarande att öppna 
landskap finns nära. Vi 
fokuserar därför främst på att 
förtäta den befintliga struktur 
som finns. Vi skapar då en ny 
bild av Nödinge med en tydlig 
kärna att förhålla sig till.

Mer att utveckla Mer att bygga

Stråkkvartetten erbjuder automatiskt en form och 
struktur som vi har valt att införliva i detta arbete. 
Dessa stråk hjälper till att att rama in stadskärnan 
vilket skapar en stadskänsla. 

Nödinge binds ihop, både på ett geografiskt och 
socialt plan.

Barriärer
I Nödinge finns flera barriärer. 
Den mest framträdande bar-
riären utgörs av E45:ans mo-
torväg, som endast är möjlig 
att passera vid pendeltågssta-
tionen. Göta älv är knappt 
märkbar från Nödinge. Övriga 
barriärer är Hållsdammsbäck-
en som har en bro bakom Ale 
Kulturrum samt Södra Klövers-
tigen, en lång och sluten gata 
med parkeringsgarage och 
varuintag.

Nödinge 
idag
I dagsläget är Nödinge en ort 
som vill utvecklas och etablera 
sig som en småstad. 
Kommunen har en vision om 
en befolkningsökning med ca. 
4000 invånare till år 2035. Idag 
är invånarantalet ca. 6000. 
Kommunen en utmaning att 
utveckla resten av Nödinge. 

Det saknas naturliga knut-
punkter i Nödinge. Shopping-
stråket vätter rätt ut mot en 
stor parkering och inte bjud-
er in till att stanna. I enlighet 
med vår målsättning skulle 
knutpunkter hjälpa till att 
förstärka Nödinges karaktär 
och göra orten mer attraktiv 
att både bosätta sig i och att 
besöka. 

I dagsläget finns det 
endast ett framträdande stråk 
i Nödinge som börjar vid 
pendeltågsstationen, fort-
sätter förbi Ale Kulturrum och 
vidare förbi skolor och 
förskolor. Istället finns 
många öppna ytor som inte 
är sammankopplade. Dessa 
används inte på ett optimalt 
sätt.

I Nödinge är nästan allt 
placerat enligt sin funktion. 
Bostäder och verksamheter 
blandas inte. Detta gör att 
många platser endast an-
vänds vissa timmar om 
dygnet och många stor 
tomma nattetid, vilket blir 
otryggt. Här måste de olika 
funktionerna blandas för att 
få fler aktiva timmar om 
dygnet.

Att kunna ge möjligheten att 
bygga vidare på både nya 
och befintliga byggnader och 
kan ge Nödinge en chans att 
kunna bygga vidare på sin 
stadskärna och även kunna bli 
en mindre stad i framtiden.

Eftersom fokus ligger på en 
stadskärna kan inte alla 4000 
efterfrågade bostadsplatser 
placeras ut. Därför kan man 
bygga vidare utanför det foku-
sområde vi haft.

Stråk Knutpunkter
De nya stråk som vi föreslår 
har utgångspunkt i rundgång, 
vilket leder till fler olika sätt att 
röra sig. Samtidigt aktiveras 
nya områden i Nödinge.

De knutpunkter vi föreslår ut-
går ifrån de rörelsemönster 
som blir av de stråk som vi 
jobbat med. Knutpunkterna 
hjälpa till att förstärka Nöding-
es karaktär och gör orten mer 
attraktiv att både bosätta sig i 
och att besöka.

Fyra stråk, fyra mötesplatser. Namnet ger en god 
bild av projektets innehåll, då det bygger på fyra 
stråk mellan platser som vi har aktiverat för att över-
brygga barriärer och binda ihop Nödinge. 

Emma Lamberg • Miko Rezler • Georg Klint 
Kontakt: emg.chalmers@gmail.com
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KONSTGALLERI

STADSRADHUS

Centrumvolymen spegelvänds utåt. Centrumvolymen omformas och ny 
bebyggelse placeras på området.

Bullerskydd mot E45:an, 
folkliv på insidan.

Princip för utformning av centrum

Nuvarande situation. Bullerut-
satt centrum och avskärmat mot 
bakomliggande bebyggelse.

I L L U S T R A T I O N S P L A N
S K A L A  1 : 2 0 0 0

Våra målsättningar för 
stadslivet i Nödinge är:

1. Färre barriärer
2. Att ta till vara på Göta Älv 
och andra naturvärden
3. Att skapa folkliv runt centrum

Utformning: 
Stadsliv

Aktivera & uppleva Möta & (åter)upptäcka
Igenom att placera ut fler verk-
samheter runtom i Nödinge 
aktiverar man fler delar av 
orten och ökar chanserna till 
att uppleva Nödinge på ett 
mångsidigt sätt.

Knutpunkterna blir naturliga 
mötesplatser för t.ex. 
rekreation. Att gena till olika 
platser är vanligt och kan då 
bidra till att man tar befintliga 
stråk som funnits sedan innan. 
På så sätt upptäcker man 
Nödinge på nytt.

Mer att ta för sig Mer att ta sig runt
Vi expanderar och utvecklar 
de sociala aspekter som finns 
runt det “centrum” som fanns 
och gör det mer lättillgängligt. 
Vi skapar även två nya torg - 
ett för Ale som ligger benäget 
vid tågstationen samt ett för 
Nödinge där de mer lokala 
nödvändigheterna såsom 
matbuktik finns.

De tomrum som finns fylls ut 
med nya byggnader. Denna 
förtätning skapar fler platser 
att vilja ta sig till och att kunna 
ta sig runt. De barriärer som 
finns kan nu korsas.



RESTAURANGER

MATBUTIK

CAFÉ
(INRE HÖRN, NATURLIG OCH 
SKYDDAD MÖTESPLATS) 

GRÖN 
TAKTERASS

KIOSK
(YTTRE HÖRN, MÅNGA 
FÖRBIPASSERANDE) 

SHARED SPACE
(GÅENDE HAR FÖRETRÄDE) 

SEMIPRIVAT INNERGÅRD

SITTBÄNKAR/PLATS ATT 
STANNA UPP

GÅNGSTRÅKET FÖLJER PRINCIPEN OM GENASTE VÄGEN

PRIVAT INNERGÅRD

PRIVAT INNERGÅRD

CYKELBANA

SKATEPARK

Etapper
Etapp 1
Nedre parkeringshuset byggs och södra rondellen 
flyttas till söder om Hålldammsbäcken. Nytt shopping-
centrum börjar byggas. Dessutom etablering av plats/
knutpunkt vid den stora grusplanen i nordöst, genom 
att ett växthus uppförs och bostäder i mindre skala 
börjar byggas.

Sektionsdragningar

Utformningen av stadsrummen är det logiska svaret på 
vår analys av Nödinge. I medborgarenkäter har man 
efterfrågat folkliv, samt fler kaféer och restauranger. För 
att lyckas med detta behövs ett torg som inbjuder folk 
till att stanna och mötas. Planutsnitten visar de två torg 
som nämns under vår Utformning av stadslivet. Collaget 
visar på den typ av stadsrum som har eftersträvats. 

Typologierna är lamellhus i olika utformningar, vilka har 
förskjutits för att motverka den monotoni som återfinns i 
de befintliga miljonprogramshusen. 
Även om vi ser Nödinge som småstad så har vi dock 
inte varit främmande för att inkludera lite högre bygg-
nader i stadsbilden. Detta förstärker sannolikt den 
rumsliga känslan av stad till skillnad från by, även om 
det inte är en avgörande faktor. Byggnadshöjden vari-
erar från tre till fem våningar i bostadsområdena och 
kommunhuset är sex våningar. Shoppinglängan utgörs 
av blandstad med verksamhet på bottenvåningen och 
bostäder på övre plan.

A

B

Stadsrum

Befintliga shoppingcentret rivs och bostäder/torg börjar 
byggas här. Norra parkeringshuset byggs. LIDL rivs och 
flyttas till norra delen av shoppingscentret. Bostäder 
längs med bäcken byggs. Trädäcket uppförs med start 
från bäcken och vidare längs med älven.

Etapp 2

Bostäder runt kyrkoområdet byggs. Etablering av knut-
punkt med kulturinriktning.
Utveckling av stråket mellan norra P-huset och växt-
huset. Den befintliga P-platsen försvinner och blir till 
bostäder. “Bamba”-volymen bakom Ale Kulturrum rivs/
byggs på med bostäder ovanpå samt på den 
befintliga parkeringsplatsen.

Etapp 3

Simhall och bostäder i anslutning till Ale Kulturrum 
uppförs. Alla noder är därmed etablerade. 
Uppdraget inom fokusområdet är avlutat! Fortsatt 
utbyggnad av bostäder enligt utvidgad karta.

Etapp 4

S E K T I O N  A
S K A L A  1 : 5 0 0

P L A N U T S N I T T  T O R G
S K A L A  1 : 5 0 0



STRÅKET VID VATTNET
KAN TÄCKAS VID HÖGRE 
VATTENSTÅND.  SIMHALLEN 
STÅR PÅ PÅLAR, ANPASSAD TILL 
LÄGET
 

EN EXTRA ÖVERGÅNG 
HAR LAGTS TILL - INGA 
KORSANDE GATOR

TR
AP

PA
 A

TT
 S

IT
TA

 I

INGÅNG I 
PASSAGEN

FONTÄN

KOMMUN-
HUS 

SIMHALL
(ETABLERAR NYTT
LANDMÄRKE I NÖDINGE) 

 

SALU-
HALL 

Handel och annan kommersiell verksamhet 
(restauranger, kaféer o dyl.) = 22900 kvm BTA. 
Samtliga ytor är förlagda till bottenvåningen 
eller plan som kan nås med ramp.
Parkering: 21812 (lilla P-huset) + 55433 (stora 
P-huset) = 77245 kvm BTA = 850 + 2150 P-platser.

12240 (Kontorskvarteren) + 32099 (Shopping-
stråket) + 21000 (Radhusmattan) + 14013 (Kul-
turkvarteret) + 12270 (Pelarkvartetten) + 2496 
(Pärlbandet) = 94118 kvm BTA. Detta motsvarar 
941 bostäder för 1882 personer! 
Restrerande halvan folkmängd får byggas för 
på berget och åkern enligt plansch 1.

S E K T I O N  B
S K A L A  1 : 5 0 0

P L A N U T S N I T T  A N K O M S T T O R G
S K A L A  1 : 5 0 0

Nyckeltal
Handel

Kontor = 19233 kvm BTA. Här ingår kommun-
huset, som ryms i den stora volymen närmast 
E45:an.
Hotell/konferens = 6750 kvm BTA. Ligger i 
direkt anslutning till kommunhuset.

Kontor/Hotell/Konferens

Bostäder
Simhall = 3450 kvm. Övrig rekreation utgörs 
av aktivitetsstråk (skatepark, basketplan, 
m.m.), växthus samt trädäck längs med Håll-
dammsbäcken och Göta Älv.

Rekreation


