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Nödinge har växt från ett litet jordbrukssamhälle längs Göta Älv 
med ett fåtal bondgårdar till en befolkning på 6000. De har gått från 
bondgårdar till miljonprogramsbostäder, nyproducerade radhus 
och villor och frågar sig idag vart deras utveckling är på väg. 
Nödinge förväntas vara drygt 10 000 invånare år 2030 med en årlig 
befolkningstillväxt på 4-5 %. Detta motsvarar ett utbyggnadsbehov på 
cirka 2000 nya bostäder.  

Vår vision med Timeless är att stödja det liv som finns idag på de 
platserna vi identifierat som viktiga för Nödinges fortsatta utveckling. 
Timeless syftar på något som varar över tiden och som är oberoende 
av tiden. Tiden är ett grepp för att bygga tryggare miljöer genom 
aktivering och rörelse. 

Timeless handlar om att ta tillvara på tiden för att skapa trygga och 
aktiva platser som stärker den sociala, ekologiska och ekonomiska 
tillvaron. Nödinge ska kännas som en helhet där mellanrummen 
och bostadsområdena kompletterar varandra och bidrar till en 
sammanhållen småstad. Det handlar om att bygga långsiktigt och 
skapa platser för alla.

Idag finns tydliga tidsepoker i bebyggelsestrukturen, allt från 
sekelskiftsvillor, miljonprogramsbebyggelse till 00-talets radhus.  
Bostadsområdena ligger separerat från varandra vilket skapar tydliga 
öar med olika identitet, status och behov. Kommunen eftersträvar 
fler stationsnära bostäder, nytt kommunhus och hotell med 
konferenslokaler som tillsammans ska stärka en sammanhängande 
bebyggelsestruktur och på så sätt bidra till ett sammanhållet Nödinge. 

Det finns många välanvända offentliga rum. Pendelstationen, 
handelsytan, Kulturrum, skolgårdarna och den stora grönytan i öst 
utmärker sig extra. Nödinges befolking upplever många av dessa 
platser som otrygga, särskilt på natten. Genomgående för dessa 
platser är att de saknar programmering och sinnliga upplevelser.

Nödinges funktioner är tydligt uppdelade. Handeln ligger ut mot en 
stor parkering som vänder sig mot E45 och pendeln. Det finns ca 
45 olika verksamheter; kontor, mataffärer, service och shopping. 
Kulturrum erbjuder bibliotek och andra kulturella verksamheter. 
Skola, vårdcentral och äldrevård ligger i ett band från söder till norr.

Närheten till E45 och pendeln är två av Nödinges stora tillgångar, de 
ger bra förutsättningar för handeln och goda kopplingar regionalt.  
E45 medför stora problem med buller, luftföroreningar och risker med 
transport av farligt gods. Rekreationsområden med skog och sjö är en 
annan tillgång, men Göta Älv medför stora översvämningsrisker. 

TIMELESS 

Vårt förslag visar ett nytt torg framför Nödinges nya resecentrum. 
Torget blir en plats för möten där handel, bostäder och service blandas för att skapa liv.

Illustrationen visar den tydliga uppdelningen av bostadkvarter och tidsepoker. 

INLEDNING FUNKTIONER OMRÅDEN MÖTESPLATSER

VISION TIMELESSTID
Konceptet bygger på tid. Tiden under dygnet, tiden under året, tiden 
över åren. Vi vill planera för en mer dynamisk utveckling av Nödinge, 
där det nya blandas med det gamla eller där olika stilar som fått sitt 
uttryck av tiden blandas. Men varför är tiden så viktig för oss? Det 
handlar om att ge förutsättningar för att något succesivt ska kunna 
växa fram efter Nödinges behov som ändras med åren. Det Nödinge 
vill ha idag var inte samma sak som det var för 50 år sedan och det 
Nödinge vill ha om 50 år kommer inte vara samma som idag. Men 
hur skapar vi förutsättningar för en blandning av uttryck och stil?  Vi 
lämnar plats för närliggande expansion, det vi bygger idag kommer 
gränsa med något som byggs om 50 år.

Illustrationen visar mellanrummen som vi vill stärka genom programmering 
som skapar bättre förutsättningar för aktivitet året om och dygnet runt.
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AREA 

Bostäder 70 000  m2

Handel 16 600 m2

Skola 13 500 m2

Kommunhus 8 400 m2

Vård 3 400 m2

Hotell 2 500 m2

Badhus 1 800 m2

Kontor 900 m2

RIKTLINJER 

Handel, kontor och bostäder blandas i olika former. 

Handel ligger i markplan längs med de offentliga 
platserna, gatorna och torgen. 

Entrésituationerna ligger ut mot gatan. 

Handeln är dubbelsidig längs ut mot E45. Där är 
handelslokalerna bredare och skapar terasser åt 
lägenheterna ovan.

P-hus aktiveras med bollplan på taket. 

Cykel-, gång- och bilvägar blandas för att skapa aktiva 
och trygga gator. 

 E45 nås i norr. 

Café, bollplan, handelsträdgråd och plaskdamm 
aktiverar parken.

Högstadieskolan renoveras och separeras från 
Kulturrum och vårdcentralen placeras centralt. 
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STRATEGI
Etappindelningen av byggprocessen är central i projektet Timeless. 
Expansionen av bostäder och programmeringen av ytor utgår från 
dagens mötesplatser och aktiviteter. I de olika etapperna kommer 
delar av handelsyta att rivas. Men vad händer när något rivs eller 
i väntan på rivning? I den första etappen byggs en förlängning av 
pendelstationen, platsskapandet av ett torg, nya handelslokaler 
och bostadshus längs E45. Innan rivningen av dagens handelshus 
kommer vi använda huset för tillfälliga verksamheter. Detta 
är ett sätt för oss att ge förutsättningar för livet att fortgå och 
eventuellt omformas i området innan och under tiden nytt byggs. 
Handelslokalerna kan användas till konstverksamhet, danslokaler, 
kontor, flyktingbostäder med mera. Med parken börjar vi i andra 
änden, att stötta det befintliga livet med aktivitet innan det fysiskt 
byggs något. Detta är en strategi inom ramen för tid, att skapa en 
psykisk plats innan den fysiska platsen.

TIDEN ÖVER DYGNET
En grundläggande princip för trygghet i staden är att den är så 
tillgänglig som möjligt för alla. Med tillgänglighet menar vi att man ska 
känna sig välkommen överallt och kunna röra sig fritt oavsett vilken tid 
det är på dygnet. En grundsten för Timeless är att skapa en blandning 
av företag, butiker och bostäder så det finns människor på platsen 
både under dagen och natten. Vi arbetar med två framsidor snarare 
än en baksida och en framsida.

TIDEN ÖVER ÅRET
Parken ska vara aktiv året om. Detta gör vi genom att anlägga 
aktiviteter som går att utnyttja på olika sätt beroende på årstid. 
Plaskdammen är en badplats för barn under sommartiden, en plats 
för att åka skateboard och bandy under höst och vår. På vintern 
blir det en skridskobana. Varför vill vi göra parken aktiv året om? 
Aktiviteter i parken är en förutsättning för möten, möten som kan 
ske året om och inte bara under sommartid.

ETAPPINDELNING

Nödinge idag Första planerade rivning Etapp 1 - Första expantionsfasen Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4

Parken är en plats där livet och rörelsen ska pågå året om. Genom 
att anlägga odlingslotter, café och handelsträdgård, plaskdamm/
skridskobana, skateredskap, lekplats, utescen och bollplan finns ett 
brett utbud av aktiviteter som attraherar många olika målgrupper. 
Parken får stöd av nya lägenhetshus som lyser och sprider trygghet.

Skolstråket förstärks med fler bostäder och miljonprogramsområdet 
förtätas för att skapa förutsättningar för renovering av utemiljön 
utan höjda hyror. Längs med parken byggs även ny äldrevård och 
nya förskolor. I framtiden när behovet av fler bostäder uppstår har 
parken möjlighet att ramas in av fler hus och funktioner som skapar 
förutsättning för liv, rörelse och möten.

AKTIVITETSYTA

En eftermiddag i februari. Plaskdammen blir en skridskobana, nya gångbanor
visar strukturen i parken och det nya bostadshusen skymtar längre bak.



Vi skapar möjlighet att bygga stationsära 
bostäder genom ett bullerplank längs E45. 
Genom att spara en grön buffertyta mellan 
handelslokalerna/bostäderna och E45 får 
vi distans till farligt gods och minskade 
luftföroreningar. Den gröna buffertytan fungerar 
samtidigt som dagvattenhantering och tar 
hand om översvämningar. Både för bostäder 
och handelslokaler blir den gröna buffertytan 
en visuell tillgång som också gör motorvägen 
mindre påtaglig. Handeln och bostäderna verkar 
som en brygga mellan förbipasserande biltrafik 
och Nödinges befolkning. En hög bebyggelse 
ut mot E45 skapar bättre ljudnivåer längre in 
i Nödinge samtidigt som bebyggelsen blir en 
viktig fond ut mot E45.

Cykeltrafiken läggs mellan den gröna buffertyta 
och handeln med en stor cykelparkering vid 
stationshuset. För att skapa variation i fasaden 
ut mot E45 har vi jobbat med terrasser som 
bildar olika nivåskillnader.

En stor del av dagens parkeringsplatser 
hamnar i nya P-hus som ligger längs E45. 
Parkeringshusen är till för pendelparkering 
och gästparkering under dagtid samt 
boendeparkering. Vi planerar också för 
markparkering som ger variation och lättare 
tillgån till service, arbete och bostad.
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PLANUTSNITT 1:500 (A3 1:1000)
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TORGET
Planutsnittet visar tre torg med olika funktioner. 
Huvudtorget är placerat framför stationshuset. Det är en plats för 
möten, handel och service. Torget framför hotellet och kommunhuset 
har korttidsparkering och grönska. Torget framför Kulturrum är en 
plats för samling vid student, större evenemang och demonstrationer. 
Alla tre får rumsindelning med hjälp av dagvattenhantering, grönska 
och sittplatser.

Pendelstationen förlängs till stationshuset och får direkt koppling till 
torget. Blandningen av bostäder och handel gör att någon alltid har 
uppsikt över det offentliga rummet.

Stationshuset ska fungera som en väntsal för buss och 
pendeltrafikanter med enklare service så som gym och frisör. 
Huvudtorget har en större matbutik med ett grönsaksstånd utanför 
och på andra sidan ligger café och restaurang med uteserveringar.  

Våningshöjderna varierar i planen för att skapa variation i området. 
Miljonprogramsbostäderna möts av småskaligare bebyggelse för att 
skapa en familjär stämning på gatan. Fotgängare och cyklister får mer 
plats och överordnas bilister.
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