
NÖDINGE är en av Ale kommuns två huvudorter 
lokaliserat 2 mil nordost om Göteborg. Nödinge inramas av 
bergsryggar där mindre dalgångar ansluter till Göta älv som 
bildar ett större för hållandevis plant och låglänt område för 
orten att vila i. 

Idag är 6000 personer bosatta i Nödinge som förväntas växa 
till en befolkning på 10 000 invånare 2030 med en årlig
befolkningstillväxt på 4-5 %. Orten har som vision att i takt 
med expansionen bli en småstad som erbjuder fullt 
serviceutbud för kommunen.

E45 an, järnvägen med pedelstationen tillsammans med närheten till Göteborg liksom 
större orter skapar mycket goda kommunikation- och pendelsförbindelser för Nödinge-
borna. Detta skapar unika förutsättningar för en mer naturnära, familjevänligt och ekon-
omisk fördelaktig bostadsort samtidigt som tillgängligheten till de större städernas  arbet-
splatser och serviceutbud är stor.

De goda förbindelserna har resulterat i att 70 % av Nödinges befolkning idag pendlar 
sina arbets- och utbildningsplatser och har potential till att uppmuntra till hållbart resande 
i och med pendelstationen. Nödinges huvudkommunikation består av en ringled med få 
inre genomfarter. De stora kommunikationsflöderna sammanstrålar vid stationen.

Nödinge har sakta successivt byggts ut i olika etapper som skapat bostadsområden med 
tydligt olika boendeformer och karaktär. Utan koppling till varandra har detta mynnat ut 
i att Nödinge upplevs som ett antal bostadsöar med tydliga barriärer sinsemellan.

Ortens utveckling har präglats av 60- och 70-talets rådande ideal för separering för olika 
trafikslag och olika funktioner. Separeringen har bidragit till osammanhängande stråk 
utan målpunkter som fångar upp. Centrum, Ale Torg, består av en handelslänga beläget 
på en bullerutsatt parkering och få attraktiva mötesplatser finns mellan bostadsområde-
na i de offentliga rummen.

BOSTADSÖAR

GODA KOMMUNIKATIONSFÖRBINDELSER

Nödinge är en ort omfamnad av flertalet vackra omgivningar med höga naturvärden men 
som trots central placering saknar sammanhang till orten. Längs E45an och järnvägen 
löper Göta Älv och erbjuder vackra vyer men inte är tillgängliga för att koppling saknas. 
Öster ut rinner Hållsdammsbäcken med höga sociotopvärden i en lummig skogsmiljö 
som med otydliga övergångar skapar ytterligare en barriär mellan Nödinges bostadsom-
råden. Kulturrum och idrottsplatsen är platser som lyfts fram som uppskattade av befolk-
ningen dagtid men med bristen att de under kvällstid upplevs otrygga.

OSLIPADE KVALITÉER

göteborg

kungälv

nödinge-
nol

älvängen

BINDA SAMMAN OMRÅDENKONCEPT
En stad växer normalt sätt från en stadskärna och utåt. I detta fall har 
förloppet sett annorlunda ut och Nödinge är i behov av en gemen-
sam stadsdel och gemensamma stråk som kan binda samman de olika 
bostadsområdena.

GRADIENT
Säkerhetsställa möten genom att koncentrera aktivitet och funktioner 
av diversitet till en punkt. Genom gradvis nedtrappning av aktivitet och 
skala låta det nya området mynna ut och integreras med det befintliga.

PRIORITERA MÄNNISKOR OCH MÖTEN

Skapa offentliga rum med diversitet i aktivitet och med samnyttjande funktioner 
för att skapa integration och trygghet. 

LYFTA BEFINTLIGA KVALIÉER

Skapa identitet på befintliga kvalitéer genom att lyfta fram och integrera det i det nya 
området för att skapa igenkänning och stolthet. 

För att skapa en stadskärna i 
Nödinge ligger fokus på fyra 
huvudprincper. 

Nödinges nya kärna består av ett torg med tillhörande stations-
byggnad. 

UTIFRÅN:
           IN

Inför utvecklingen står Nödinge inför hantering av flera 
komplexa utmaningar så som buller- risk- och luft-
problematik från E45an och järnvägen som löper längs 
med ortens centrum, översvämningsrisk från älven samt 
varsamheten till de många naturskyddsområden som finns 
i närområdet. 

BEFINTLIGA
 OMRÅDEN

E45

KULTUR-
RUM

IDROTTSPLATS

GÖTA ÄLV HÅLLDAMMS-
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NYA PLANERADE
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Flöden från olika områden fångas upp och leder till gemensamma stråk 
som binder samman de olika bostadsområdena och skapar ett sammanhang 
till varandra. Genom att koncentrera rörelse till ett antal färre tydliga stråk 
skapas trygghet och uppmuntran till gång och cykeltrafik.

Genom att anlägga de bindande stråken längs med de befintliga kvalitéerna 
lyfts de fram och kan skapa en identitet alla kan känna sig en del utav. Ett 
rekreationsstråk lyfter fram och tillgängliggör bäcken och överbrygger dess 
barriär. Det befintliga stråket öster ut mot Kulturum och skolorna förstärks 
som kulturstråk genom små punktinsatser i samma spår. Ett aktivitetsstråk 
förses med sportaktiviteter som leder upp till idrottsplatsen och ett vatten-
stråk anläggs längs med älven bort mot småbåtshamnen.    

BINDANDE STRÅKTA TILLVARA PÅ FLÖDET LÄNKANDE PLATSER SAMLANDE KÄRNAN

Stråken leder till offentliga rum som kan länka sam-
man det nya området med befintliga. Platserna ska 
fungera som sammanfogningszoner och är därför 
placerade där de bindande stråken fångas upp av nya 
området. Rekreationsstråket leder fram till en stad-
spark, kulturstråket till en ungdomsgård och scen för 
uppträdanden, aktivitetsstråket till ett aktivitetstorg 
och vattenstråket till en allmän bastu. De offentliga 
rummen görs till integrerade och trygga platser gen-
om att erbjuda diversitet i aktivitet samt samnyttjande 
mellan olika funktioner och över olika tider på dyg-
net.

Huvudstråken sammanstrålar i det gemensamma 
stadsrummet Torget som förlängs in till ett gemen-
samt rum i stationen tillgängligt året runt. Stations-
byggnaden samlar stråken genom att erbjuda ett 
service- och aktivitetsutbud med alla fyra karaktärers-
drag. Stationen blir på så sätt den samlande kärnan 
där identiteten blir som mest påtaglig och som binder 
ihop hela Nödinge och omkringliggande orter 
genom det stationsnära läget.

Det nya området växer utifrån stationen och E45an för att 
ta tillvara på det naturliga flödet som de goda kommunika-
tionsförbindelserna skapar. Valt område har mest potential 
för att skapa en stadskärna som Nödinge kan växa intill 
då flödet med befolkning från alla Nödinges bostadsom-
råden fångas upp innan de strålar ut åt olika håll. Området 
växer därmed utmed E45an för att koppla samman och 
tillgängliggöra till så många flöden som möjligt, såväl som 
inom Nödinge som ur ett regionalt perspektiv.   

AKTIVITETSTORGET
Det lilla torget länkar samman stråket från idrottsplatsen till 
huvudgatan. Torget programmeras med parkour, en ny 
idrottshall och högstadieskola. Den nya skolan har strategiskt 
placerats på dess plats för att lätt fånga upp befolkningen från 
Klöverstigen och det planerade expansionsområdet som ska 
binda samman Nödinge med Nol. Idrottshallen blir lättåt-
komlig från idrottsplatsen och kan samnyttjas med skolor och 
föreningar vilket ökar tryggheten stora delar av dygnet.

STADSSTRUKTUR
Att bygga bort problemen. Områdets strategiska läge kommer med en del utmaningar så 
som buller, farligt gods- och översvämningsrisk att ta hänsyn till. Målsättningen har varit att 
så långt det går använda sig av rätt planering för att lösa detta istället för t.ex bullerplank. 
Djupa terrasshus planeras mot E45:an som rymmer parkering och ytkrävande verksamheter 
mot den mest utsatta delen. Området formas av uppbrutna kvarter vilket skapar möjlighet 
till en tyst innergård. Kvarteren luckras upp ju längre ifrån kärnan och bullret de placerat 
och gatunätet förskjuts för att bryta ljudvågorna. Lutningen mot älven jämnas ut och skapar 
en nivåskillnad på 3 m (en våning parkering) för att hantera översvämningsrisken av Göta 
älv och skapar samtidigt finare siktlinjer mot älven.

PARKEN
Parken länkar samman rekreationsstråket 
längs bäcken med torget. Parken erb-
juder en diversitet i aktiviteter liksom 
året-runt-aktiviteter. En plaskdamm kan 
användas till lek under varmare årstider och 
till skridskoåkning under vintern. Det finns 
även rum för studieplatser som kan använ-
das av skolan, lekpark som kan samnyttjas 
med intilliggande förskola och utrymme för 
picknick eller mindre stadsfestivaler.

TORGET MED 
STATIONEN
Torget länkar samman de 
tre stråken. 
Se planutsnitt sida tre. 
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För att skapa en trevlig och trygg stadskärna och 
huvudgata och centrum leds den mesta biltrafiken 
fortsatt längs Nödingevägen vid E45an för att skapa 
en så bilfri zon i stadskärnan som möjligt. Den södra 
avfarten intill Nödinge flyttas längre söderut för att 
inte leda in all trafik till centrum. Vägen läng mellan 
det nya området och Klöverstigen görs enkelriktad 
med begränsad hastighet för att prioritera trygg gång- 
och cykeltrafik. Ytterligare ett angreppningssätt för att 
prioritera och uppmuntra till gång och cykelstråk är 
raka och trygga banor.

TRAFIK

Kommunhus      1 300 kvm

Fritisgård            400 kvm

Skola                  5 000 kvm

Förskola             1 000 kvm

Station               1 200 kvm

Idrottshall     1 200 kvm

TOTALT:    10 100 kvm

OFFENTLIGA VERKSAMHETER

VOLYMSTUDIE

700 platser

TOTALT 10 500 kvm 

PARKERING

900 bostäder (80 kvm)

2700 personer

TOTALT:   72 000 kvm

BOSTÄDER

Småhandel och 
föreningsverksamhet (huvudgatan)     7900 kvm

Storhandel                                          2000 kvm  

TOTALT:    9 900 kvm

HANDEL OCH FÖRENINGAR

TOTALT:    3 200 kvm

KONTOR OCH VERKSAMHET: 

TORGET OCH STATIONEN
Torget länkar samman de tre stråken. Kulturstråket 
tas emot med en ny fritidsgård med kommunhus 
på övre plan. Mot torget byggs en scen som till 
exempel kan användas för ungdomars uppträdan-
den eller politikernas tal. I kringliggande bebyg-
gelse finns plats för uteserveringar och handel i 
bottenplan. Stationsbyggnaden ska fungera som 
ett komplement till torget få känslan av att ha en 
flytande gräns mellan ute och inne  som kan an-
vändas året runt i alla väder. Där finns plats för 
mindre marknader, café, boulebana, studieplatser 

och utställningshall. Dessutom skapar den entréer 
för kontor och gym. Stort cykelförråd byggs in 
mot torget för att underlätta för pendlare att cykla 
direkt in på stationen. 

Entréer till stationsbyggnaden finns även från 
Nödingevägen där buss- och bilresenärer tar sig in. 
Tanken är att torget med stationstorget ska vara 
den naturliga mötesplatsen i centrum som erbjuder 
något för alla året runt.

SEKTION A-A

Sektionen visar stationstorget som fungerar som en förlängning av torget.
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TERASSHUS

För att stötta stråken med bebyggelse, 
skapa tydligt definierbara rum och 
en stadsmässighet präglas planen av 
kvartersstruktur. Inskjutna trappup-
pgångar i glas bryter upp fasader och 
skapar en tydlig karaktär. Genom den-
na form av indelning möjliggörs en 
småskalighet trots större fastighetsin-
delning vilket är ekonomiskt fördelak-
tigt. För att bemöta den för övrigt 
glesa bebyggelsen i Nödinge blir kvar-
teren allt mer öppna med avståndet 
från stadskärnan.

UPPLUCKRAD 
KVARTERSSTRUKTUR

OMRÅDETS UTFORMNING 
OCH KARAKTÄRSDRAG

ETAPP 1

I andra etappen rivs handelslängan. Kvarteren som är rumss-
kapande för torget och huvudgatan byggs. 

Området kring stationen och närmast E45an byggs upp i en första etapp 
för att skapa förutsättningar för en trivsam livsmiljö skyddad från bulller, 
farligt gods och översvämning. Den nuvarande handelslängan behålls för 
att säkerhetsställa serviceunderlag. Successivt kan handeln flytta över till 
det nya områdets bottenvåningar i takt med färdigställandet.

Kantzoonerna bebyggs. Skola, förskola och idrottshall kan nu 
etableras med underlag för sina verksamheter.

ETAPP 2

ETAPP 3

UTVECKLINGS-
ETAPPER

Det nya området präglas av tre olika typologier som skapar trivsam stadsmiljö, småskalig stadsmässighet och bemöter 
det befintliga på ett varsamt sätt. Boendetyper av olika slag möjliggör för integration och bostadskarriär samtidigt 
som det kan fånga upp karaktär från flera bostadsområden. 

Terrasshus i fem våningar skapar 
skydd mot buller samtidigt som det 
möjliggör för bostäder genom att i de 
två första våningarna placera bilparkering 
och ytkrävande verksamheter som inte är 
lika bullerkänsliga som t.ex. stor-
handel. Bostäderna i de övre planen har 
genomgående planlösning med en tyst 
sida med terrass mot innergården och en 
sida med vy över älven och de skogs-
klädda bergssiluetterna. Våningarna i 
marknivå mot gården består av gemen-
samma utrymmen som cykelrum eller 
bostäder i etage.

För att bygga samman det nya om-
rådet med befintliga bostadsom-
råden placeras radhus i områdets 
yttre zoner för att varsamt möta 
skala och boendemiljö. Genom att 
placera radhus längs med klöver-
stigen integreras det nya områ-
det med Klöverstigen. På så sätt 
skapar det nya området inte ännu 
en bostadsö utan uppmuntrar till 
att överbrygga barriärer.

RADHUS

BEFINTLIG TYPOLOGI OMRÅDETS NYA TYPOLOGIER

LAMELLHUS RADHUS

Klöverstigen präglas av lamellhus från 
1970-talet. Byggnaderna är tre våningar 
höga och möter det nya områdets östra 
sida. 

Öster om klöverstigen finns ett radhusom-
råde som möter aktivitetsstråket. Radhusen 
är två våningar höga.         

Radhus förtätar Klöverstigen vilket definierar gaturummet och skapar blandad bebyggelse vid stråket 
som leder till aktivitetstorget. 


