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I vår analys har vi sett att Nödinges stadskärna har 
förflyttats över tid. Från att vara belägen vid kyrkan 
med närheten till sjön förflyttades stadens centrum 
åt väster till området där miljonprogrammet växte 
fram. Idag ser vi en mer regional mötesplats vid järn- 
och motorväg som ersatt stadens tidigare centrum.

Vi har upptäckt en komplexitet i att ta sig runt i 
Nödinge på ett enkelt sätt.  Gatunätet är uppbrutet 
med många hinder vilket medför långa omvägar. 
Gator för biltrafik, gång- och cykelvägar är separerade 
vilket lätt kan bidra till döda gator som är avskilda 
från liv och rörelse.

Nödinges bostadsområden är tydligt avgränsade 
från varandra, både i sina yttre arkitektoniska uttryck 
men också av fysiska barriärer såsom bäcken och 
det stora skolområdet som försvårar rörelsen mellan 
stadens norra och södra del. Denna uppdelning syns 
även i de socioekonomiska skillnader som finns i 
Nödinge idag.
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FÖRÄNDRING AV
STADSKÄRNAN ÖVER TID

MÅLPUNKTER OCH 
RÖRELSEMÖNSTER

UPPDELAT SAMHÄLLE 
MED BARRIÄRER

NÖDINGE - DÅ OCH NU

STYRKOR OCH SVAGHETER

VÅRA VERKTYG

STYRKOR ATT ARBETA MED         TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Naturtillgångar            Göra det lättare att nyttja naturen

Bäcken             Göra bäcken tillgänglig för fler

Skogen             Ta in mer grönska i staden

SVAGHETER ATT ARBETA MED         TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Barriärer              Skapa stråk som ger liv åt staden

Segregation            Skapa sammanlänkade mötesplatser

Bristfällig infrastruktur          Skapa en tillgänglig infrastruktur

SAMMANLÄNKADE 
MÖTESPLATSER I STADEN

STRÅK SOM ÄR LÄTTA 
ATT RÖRA SIG EMELLAN

ÖVERBRYGGA FYSISKA BARRIÄRER OCH 
GÖRA BÄCKEN MER TILLGÄNGLIG
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Tre stråk som skapar liv i staden från öst till väst, och 
binds samman med cykel-, gång och delvis bilvägar. 
Knutpunkterna är mötesplatser som alla erbjuder 
något unikt. Detta attraherar besökare från alla 
kanter av staden och skapar en sammanhållen stad.

Det gula stråket i norr utgörs av rörelseaktiviteter. 
Skateparken, som tidigare varit belägen på 
skolområdet, får nu en mer given plats närmre 
motorvägen. Där finns också entrén till simhallen 
som hjälper till att hålla platsen livfull och trygg. 
Fortsätter man längs med stråket finns en större 
gräsplan och lekplats, och längre bort ligger 
skolans gård som har lekytor som kan användas 
av allmänheten då skolan har stängt för dagen. 
Stråket avslutas i det vilda skogspartiet på den 
nordöstra höjden där man kan nyttja den upplysta 
motionsslingan.

Det gröna stråket  i söder lyfter fram bäckområdets 
kvaliteter såsom tillgång till blå- och grönyta, 
rekreation och dagvattenhantering. I väst mot 
motorvägen öppnar bäckområdet upp sig i en park 
som erbjuder promenadstråk med grill- och sittplats 
vid en damm samt möjlighet umgås på bryggor vid 
bäcken. Längst in på vattenstråket finns en lekplats 
med fokus på vattenlek av olika slag. Denna ligger 
med närhet till ålderdomshemmet, vars boende 
kan blicka ut och se på när barnen leker.

En gemensam nämnare för de tre stråken är att de 
lämpar sig för olika åldrar. Med vår exploatering av 
bostäder och verksamheter har vi strävat efter att 
skapa en blandad stad där spridningen av människor 
kan bidra till en mer aktiverad och integrerad stad 
med en tydligare identitet där aktivitet, handel och 
natur är centrala.

MASTERPLAN

Det rosa stråket i stadens mitt definieras av handel. 
Här går det från storskalig handel i anslutning till 
pendelstationen och motorvägen, till småskalig 
handel i andra änden där bostadskvarter breder ut sig 
med handelslokaler i bottenplan. Utmed vägen har 
öppna rum som bildats mellan befintlig bebyggelse 
tagits tillvara för att skapa fickparker för spontana 
möten. De tydligast markerade mötesplatserna 
längs stråket är stationstorget, medborgartorget 
samt marknadstorget. På pendeltorget kan man 
köpa en kaffe i kiosken att ta med på tåget till 
jobbet, eller storhandla i mataffärerna som finns. 
Medborgartorget är den öppna plats som bildas 
mellan kulturhuset och stadshuset, som rymmer en 
scen där man kan hålla tal och samla en större skara 
människor. Marknadstorget är beläget längst in på 
handelsstråket, och ger möjlighet till både handel i 
mindre butiker, uteservering för restaurang och café 
samt är en naturlig marknadsplats.
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HANDELSSTRÅK

TYPKVARTER

BOSTÄDER

Området längs med E45 som kommunen föreslår 
för exploatering av framförallt bostäder  
har ett flertal begränsningar. Den byggbara ytan är 
drabbad av hög bullernivå, dålig luftkvalité samt 
explosionsrisk på grund av farligt gods som trans-
porteras på motorvägen. Detta förslag har istället 
lagt fokus på att uppföra bostäder på de platser 
med god boendekvalitet, och istället placera mer 
bullertåliga aktiviteter samt byggnader närmast 
E45.

Förslaget innehåller en exploatering på 745 
bostäder, total BTA 74 500 m2.  

Ett typkvarter består av flera bostadskroppar, där 
den större sammanhängande kroppen vänder sig 
mot de mer trafikerade gatorna, medan de up-
pbrutna och lägre huskropparna vänder sig mot 
de mindre trafikerade gatorna.

SEKTION MARKNADSTORGET 1:500

PLANUTSNITT MARKNADSTORGET 1:500
5 10 15 20 250 50

FRÅN STORSKALIGT TILL 
SMÅSKALIGT

MÖTESPLATS MED 
SMÅSTADSKARAKTÄR

ETAPPER

Etapp 1 - Riva skateparken, bygga nya skolan,     
riva gamla skolan.

Etapp 2 - Bygga östra delen av handelsstråket 
med marknadstorget,  sedan mitten av stråket.

Etapp 3 - Riva södra delen av nuvarande handels-
stråk och leda om bilvägen, färdigställa nya 
handelsstråket samt parken i vattenstråket, bygga 
bensinstation intill biltvätten.

Etapp 4 - Riva resten av nuvarande handelsstråk,  
bensinstation och Lidl, bygga stadshus, simhall, 
bostadsområde samt ny skatepark.

Etapp 5 - Färdigställa aktivitetsstråket med gräs-
planer och motionsslinga i skogen, färdigställa 
vattenstråket med stigar, bryggplatser och vatten-
lek.
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AKTIVITETSSTRÅK - VATTENSTRÅK

SEKTION VATTENPARKEN 1:500

PLANUTSNITT VATTENPARKEN 1:500
5 10 15 20 250 50

SEKTION SKATEPARKEN 1:500

PLANUTSNITT SKATEPARKEN 1:500
5 10 15 20 250 50

DAGVATTENHANTERING 
SOM REKREATION

GRÖNSKA SOM 
BULLERSKYDD

MÖTESPLATSER SOM 
FÖRENAR

BULLERSKAPANDE AKTIVITET I 
ANSLUTNING TILL E45


