
TILLGÄNGLIG TYSTNAD
Nödinge var från början ett jordbrukssamhälle  
med några få gårdar, en kyrka och åkrar 
tillhörande gårdarna. Det har sedan utvecklats 
under olika tidsperioder. Den tid som kommit 
att prägla Nödinge mest är miljonprogramsåren 
(1965-75). Det innebär att Nödinge främst 
blev en sovstad med centrum anpassat efter 
motorvägen och pendlingen in till jobbet i 
Göteborg. Att så mycket byggdes rationellt och 
under kort tid har också skapat ”bostadsöar” 
med liknande bebyggelse var för sig. Likadana 
flerbostadshus i en ö, villamattor i en annan etc. 
Detta har sedan förstärkts under senare år då 
både nya villaområden snabbt poppat upp i 
Nödinges utkant vid avstyckning av skogs- och 
jordbruksmark och radhusområden byggts i mer 
centrala lägen.  

Nödinges centrum, Ale Torg, relaterar i första 
hand till motorvägen och ger känslan av 
externhandel. Kedjor som Lindex, McDonalds, 
ICA och några lokala hämtmatsrestauranger 
har skyltfönster ut mot E45 för att locka 
förbipasserande att stanna. Centrum domineras 
också av stora parkeringsplatser. Nödinge är en 
småstad, men saknar alltså småstadskaraktär i 
centrum.

Pendlingsmöjligheten till omkringliggande städer 
som Göteborg, Kungälv och Trollhättan är god 
både med bil och på ett mer hållbart sätt med 
tåg. Pendeltågsstationen ligger i anslutning 
till Ale torg. Pendelmöjligheterna tros bli ännu 
bättre framförallt till Landvetter i och med den 
kommande Västlänken. Med det goda kommer 

också det onda. Motorvägen, E45, är en hårt 
trafikerad väg och detta skapar bullerproblematik 
i centrum. Som det ser ut idag går det inte att 
bygga bostäder i Nödinges mest centrala lägen 
då gränsvärdena överstigs. Även en del av den 
befintliga bebyggelsen är drabbad av bullret, 
främst Klöverstigen, det hyreshusområde med 
den socioekonomiskt svagaste gruppen i hela 
Ale kommun som ligger närmast Ale Torg.

Utmaningar
Goda förbindelser till Göteborg gör att Nödinge 
har chans till befolkningstillväxt och kan bidra 
till att minska Göterborgs bostadsbrist. Genom 
att skapa stationsnära boenden, undvika 
bebyggelse på jordbruksmark och lappa ihop 
Nödinges bostadsöar kan en hållbar stad 
skapas för framtiden. För att lyckas med detta 
måste bullerproblematiken lösas.

Nödinge är idag segregerat. I Nödinge bor 
både de rikaste och de fattigaste i Ale kommun. 
De socioekonomiskt svagaste bor framförallt i 
Klöverstigen och de socioekonomiskt starkaste 
bor framförallt söder om Hållsdammsbäcken 
som ringlar sig genom Nödinge. Att Nödinges 
centrum är anpassat för bilen och främst 
vänder sig från Nödinge gör också att centrum 
saknar en egen identitet och inte är en plats där 
Nödingeborna vill uppehålla sig och mötas på 
neutral mark. 

Kvalitéer
Nödinge ligger bland mycket skog och natur 
men trots det saknas tillgängliga grönområden 

i centrum. Närmaste elljusspår är Dammekärr 
som ligger 3,5 km fågelvägen från Nödinge 
station. Nödinge saknar också park i staden. 

På andra sidan E45:an rinner Göta Älv. Nödinge 
båtklubb har en liten småbåtshamn och bortsett 
från bullret har älvrummet rekreativa kvalitéer. 
Här finns god möjlighet att skapa tillgänglig natur 
för alla.

 I anslutning till Ale torg ligger också Kulturrum, 
ett kulturhus (tidigare gymnasieskola) ritat 
av Gert Wingårdh, som inhyser bibliotek, 
fritidsgård, teater och högstadieskola. Kulturrum 
är något som Nödingeborna är stolta över och 
att framhäva den ytterligare kan ge en starkare 
Nödingeidentitet. 
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Illustrationsplan                                                          1:1500 

Buller brukar definieras som oönskade ljud och 
det är också så begreppet har behandlats i detta 
projekt. Buller är en viktig fråga för hela samhället 
och diskussionerna kring buller tar allt större plats 
i debatten. Det handlar om energins påverkan 
på människor och djur. Även om en person inte 
upplever sig som störd av buller påverkas den 
personens hälsa negativt med exempelvis minskad 
livslängd som konsekvens. Ljud med låga frekvenser 
är svåra att stoppa men övriga frekvenser går att 
dämpa med rätt metoder. En minskning med 10 db 
upplevs som en halvering av ljudnivån. 

För att bygga i Nödinges mest stationsnära läge 
behöver fokus ligga på bullerdämpning. Frågan som 
ställdes var: Vad kan ett bullerplank vara? 

Det landade i tre stråk med olika karaktärer som 
sträcker sig där det idag inte är behagligt att vistas, 
mycket på grund av bullret, men också på grund av 
den visuella störningen från vägen. Stråken använder 

sig av olika typer av bullerdämpning som också blir 
en del av stråkens individuella karaktärer. 

Älvstråket
Längs med E45 på den västra sidan skapas ett 
bullerskydd i form av en kulle som kröns av ett 
bevuxet plank. Älvstråkets bullerskydd smälter in i 
landskapet. Bullerskyddet skapar både en tystare 
naturmiljö för de djur som idag störs av bullret och 
en möjlighet till ett stationsnära rekreationsområde 
för människor. Längs med älven erbjuds aktiviteter 
som ett kortare motionsspår, utegym och en 
utomhusbassäng i älven. Även lekplatser byggs 
längs med älvstråket. Ett naturrum i ena änden 
av älvstråket ger utbildning om djur och natur. 
Älvstråket kan därför fungera som en brygga 
mot mer svårtillgängliga naturupplevelser i större 
skogsområden. Dagens pendeltågsstation över 
motorvägen förlängs med ytterligare en nedgång. 
Nedgångens hiss på andra sidan kullen gör platsen 
tillgänglig för alla.

Handelstråket
Närmast E45 på den östra sidan består bullerskyddet 
av skärmande bebyggelse. Parkeringshus i båda 
ändar, verksamheter i bottenplan och kontor i övre 
plan ramar in en handelsgata. Lägre bebyggelse 
närmast gatan i tre våningar blir höga ut mot vägen 
för bättre bullerskydd. Den lägre bebyggelsen 
behåller en småskalig känsla för den som befinner 
sig på handelsstråket. Infarter direkt från motorvägen 
till parkeringshusen gör att Nödinges centrum 
fortfarande är lättillgängligt för förbipasserande. 
Samtidigt vänder sig handelsstråket inte längre 
mot motorvägen och blir istället ett centrum för 
Nödingeborna. 

Parkstråket
I en diagonal från Kulturrum till utomhusbadet på 
älvsidan läggs parkstråket, det tredje tysta stråket. 
Parkstråket framhäver Kulturrum, ger parkkaraktär 
i centrum samt binder samman älvstråket med 

handelsstråket. Det har getts generöst med 
utrymme och både blå- och grönstrukturer har 
integrerats för att bidra med dagvattenhantering och 
rekreation. Parkstråket mynnar ut i ett parktorg som 
blir Nödinges centrala knutpunkt. Parktorget blir en 
attraktiv plats i Nödinge både som umgängesplats 
och för förbipasserande. Det är den plats som 
välkomnar dig till staden som pendlare, passeras 
under ärenden på handelsstråket och på väg till 
motionsrundan vid älven. För att ta sig till älvsidan 
behöver motorvägen korsas. Parkstråket övergår 
därför till en ny bro över vägen. Gestaltningen 
med dess slingrande gångväg och upphöjda 
grönstrukturer behålls. Övergången mellan plan 
mark och bro sker nästan omärkbart, bara lutningen 
förändras. Över motorvägen omges stråket av ett 
välisolerat växthus. Växthuset skapar bullerdämpning 
samtidigt som det ger en behaglig upplevelse att 
röra sig över vägen. Hela stråket bidrar även med 
bullerdämpning då fler mjuka ytor skapas i staden. 
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Med hjälp av ljudabsorberande 
asfalt på E45 där vägen 
passerar Nödinge kan bullret 
minskas med 4-8 db.

Fasaderna täcks av mjuka och ljudabsorberande material. 
Gröna fasader och plattor av träullit. Detta minskar också 
bullret med 10 db. Träullit plattorna kan också behandlas 
så att de tar upp luftföroreningar från vägen.

Närmast E45 ökar byggnadernas höjd från 
9 till 18 m. Detta för att få bullerdämpning 
längre in i Nödinge utan att påverka stråkets 
gaturum alltför mycket.

Mot älven minskas bullret med 
hjälp av en konstgjord kulle med 
varierande släntlängder. Kuperad 
terräng är ett effektivt sätt att minska 
buller. Både pga dess mjuka 
yta, dess höjd och att ljudet inte 
reflekteras i en specifik riktning. 
Kullen smälter också in i landskapet.

Överst på kullen byggs ett bullerplank med 
ljudabsorberande plattor mot E45. Mot Älvlandskapet 
täcks planket istället av växtlighet. När kullen används för 
lek och som pulkabacke skyddar planket mot trafiken. Ett 
bra bullerplank kan minska bullret med upp till 24 db.

Bullerplanket används också för 
andra ekosystemtjänster. Hem för solitärbin 
integreras i bullerplanket i höjd med 
naturrummet. Detta kan också öka besökares 
förståelse för naturens samspel.

Bullernivå idag. Bullernivå efter förslagets bullerskydd.
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Trots dagens goda förbindelser med 
både tåg och bil är möjligheterna 
till cykelpendling regionalt sämre. 
Avståndet till Göteborg är i längsta laget 
för vardagsmotionären, 23,7 km vilket 
motsvarar 1 h och 22 min. Till Kungälv 
och Bohus däremot skulle cykelpendling 
kunna vara en möjlighet för fler. Till 
Kungälv är det 8,82 km vilket motsvarar 
35 minuter. Till Bohus är det 5,42 km 
vilket motsvarar 21 minuter. I Bohus 
finns många fritidsaktiviteter som barn i 
Nödinge deltar i och i Kungälv är det en 
del som jobbar eller går i skolan. 

Att skapa en trygg cykelled till Kungälv via 
Bohus skulle därför kunna öka andelen 
hållbara resor i regionen. Att förlänga 
cykelstråket hela vägen till Göteborg 
skulle också korta ner restiden med 
cykel och kunna fungera både som ett 
pendlingsalternativ för mer ambitiösa 
motionärer och som en rekreativ aktivitet 
för turister och boende i regionen. För att 
göra cykelstråket attraktivt behövs dock 
bullerdämpning samt punktinsatser längs 
med vägen för att göra det trevligt. Detta 
skulle kunna fungera som en förlängning 
av älvstråket.

Bostäder: 
476 st

Verksamhetslokaler: 
9900 m2

Kontorsplatser:
709  st

Bebyggelseförde ln ing

Parkeringsplatser:
641 st

Etapper

Nödinge idag.  

Kommunikat ion

Tomt som bildats efter ny gatustruktur med kvarter 
från Klöverstigens bebyggelse med uppbrutna 
kvarter. Detta för att intergrera Klöverstigen i 
centrum och förändra den orolighet som råder 
kring området.

Gesta l tn ing av kvar ter

Partier tas bort för att skapa gångvägar till 
kvarterets innergård.

Delar av bebyggelsen skjuts in för att skapa mer 
uppdelade fasader och intressanta rumsligheter 
mot gata och innergård.

Hörnen kapas av mot de gator med verksamheter 
för att skapa mer inbjudande möten. De gator med 
skarpa hörn riktar sig främst till de boende och är 
mer privata.

Slutgiltig gestaltning på ett av de sju kvarter som 
den nya stadsplaneringen medför.

Gång- & cykelvägar Bilvägar

Bebyggelsen anpassas efter tomtens mått. 
På grund av kvarterets centrala placering 
fylls bebyggelsen på med ytterliggare 
Klöverstigsmoduler för att skapa mer slutna kvarter.

Etapp 1.
I den första etappen byggs Älvstråket och Handelsstråket. 
Stråken skapar ett mervärde för de boende i Nödinge och 
kan locka till intresse för det framtida nya bostadsområdet. 
Dessa stråk är de som främst bidrar till bullerdämpning 
vilket är en förutsättning för att bygga bostäder i 
centrumområdet. När handelsstråket är byggt kan också de 
verksamheter som idag håller till i Ale Torgs lokaler flytta.

Etapp 2.
I den andra etappen rivs nuvarande Ale Torg. Därefter 
byggs parkstråket och omkringliggande kvarter. Kvarteren 
ger parktorget stöd i staden och utrymme för nya 
verksamheter. 

Etapp 3.
I den tredje etappen byggs de återstående kvarteren längst 
bort från parkstråket. Området har därmed färdigställts och 
vävts ihop med Klöverstigen och Kulturrum.

Vägar i Nödinge idag. Vägar I Nödinge enligt förslaget, 
anpassat efter gående och cyklister.

Cykelvägar regionalt enligt förslag.

Nol
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Kungälv
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Tuve

Göteborg
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Sektion B-B                                                                                  1:500

Sektion A-A                                                           1:500

De tre tysta stråken bidrar med social och ekologisk hållbarhet. 
Parkstråket är utformat med ett parktorg som är tänkt att 
fungera som en social mötesplats för nödingeborna. En plats 
där de boende i Nödinge kan mötas utifrån samma villkor. 
Parktorget ger möjlighet för lek, möten och avkoppling. På 
parktorget finns ett café som ger möjlighet till att äta och umgås 
i en grön miljö. Platsen är designad för att användas både som 
park med dess blå- och grönstrukturer samt som torg med 
dess hårda former som knyter samman platsen med centrum. 
Detta har inspirerat till grafiskt formade grönstrukturer med 
varierad vegetation i olika nivåer. 

Parktorget

Planutsnitt över torg                                                                                                             1:500
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