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Illustration för målbilden från FÖP Nödinge 2016

BAKGRUND
Ale kommun arbetar med att utveckla stations-
sam hällena Nödinge och Älvängen. Sedan 2012 
finns pendeltåg som kopplar ihop flera orter i Ale 
samt förbinder kommunen med såväl Göteborg som 
Trollhättan. Från Nödinge nås Göteborg på ca en 
kvart och från Älvängen tar resan ca 20 minuter. 
Ale räknas till ett av Göteborgsregionens viktigaste 
expansions- och utvecklingsområden. Särskilt fokus 
i stadsutvecklingen enligt kommunen handlar om att 
säkerställa stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska 
och arkitektoniska värden samt att kommande för-
ändringar i den byggda miljön ska främja stadslivet i 
de två stationssamhällena. Det senare är av särskild 
relevans för detta uppdrag som omfattar att ta fram 
en stadslivsanalys. Till grund för tolkningar ligger 
de värdeord och strategier som är framtagna för FÖP 
Nödinge.

UPPDRAG
Swecos uppdrag handlar om att kartlägga i första hand 
de stadsrumsliga förutsättningarna som påverkar 
stads liv. Analyser görs dels på övergripande nivå (i 
princip kommunnivå) samt på en mer detaljerad nivå 
som fokuserar på de två orterna Nödinge och Älvängen. 

Uppdraget omfattar att göra en nu läges beskrivning av 
Ale kommun, FÖP-området Nödinge, samt FÖP-området 
Älvängen ur ett stadslivsperspektiv. I detta dokument 
redovisas dels nulägesbeskrivning av översiktliga ana-
lyser samt FÖP-området och mer detaljerade analyser 
av stationsområdet i centrala Nödinge.  I en bilaga 
återfinns laborationer med strukturella för än dringar 
som kommunen önskat undersöka konsekvenserna av.

ALE KOMMUNS MÅL & STRATEGIER 
FÖR NÖDINGE
I kommunens arbete med fördjupad översiktsplan 
för Nödinge har sex strategier formulerats vilka i hög 
utsträckning är att betrakta som relevanta även för 
Älvängen. Strategierna är:

• Stationsnära utbyggnad
• Sammanhängande bebyggelsestruktur
• Tillgänglig grön- och blåstruktur med god kvalitet
• Attraktiva mötesplatser
• God gestaltning
• Samutnyttjande

Det som lyfts fram som mål för Nödinge för 2030 är 
att det ska vara nära till vardagslivets målpunkter, 
att det ska finnas ett varierat bostadsutbud med 
lokal offentlig och kommersiell service. Vidare finns 
en strävan att i prioritera gång- och cykeltrafik. 
Attraktiva mötesplatser ses som viktiga för såväl 
trygg heten som utvecklandet av sociala nätverk. 
Huvud delen av tillkommande bebyggelse bör styras 
till kollektivtrafiknära lägen och då framför allt avses i 
närheten av pendeltågsstationerna. 

RAPPORTENS DISPOSITION
Samtliga strategier påverkar stadslivet på olika 
sätt och Swecos analyser av nuläget och rådande 
förutsättningar adresserar tydligt tre av dem varför 
vi valt att redovisa arbetet sorterat under följande 
rubriker: 

Stationsnära utbyggnad
Sammanhängande struktur
Attraktiva mötesplatser

Övriga strategier tas upp inom ramen för dessa tre 
ovan. Det inledande kapitlet innehåller bakgrund, 
beskrivning av uppdraget, kommunens mål samt 
underlag, beskrivning av metod och avgränsningar. 
Därefter presenteras analyserna kopplade till de tre 
strategierna. 
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VAD ÄR EN STADSLIVSANALYS?
Stadslivet påverkas dels av rörelsemönster och dels 
av vistelsemönster. Den byggda miljöns egenskaper 
har i sin tur en påverkan på just rörelse- och vistelse-
mönster och stadsformen påverkar också hur vi 
uppfattar miljöer. Beroende på vilka egenskaper 
stads rummen har, vilket i hög grad bestäms av rela-
tionen stadsrummen emellan, så tenderar gång flöden 
att fördelas utifrån detta. Stadslivet påverkas av hur 
människor fördelar sig och vilka gator och platser 
som används. Även befolkningstätheten påverkar 
intensiteten varför detta är en viktig aspekt att 
beskriva.

Stadsstrukturen skapar olika sorts rumsliga relationer 
mellan gator och platser till följd av de rumsliga 
egenskaperna vilket förenklat kan beskrivas som att 
olika ’lägen’ erbjuds. Vissa verksamheter tenderar att 
lokaliseras där gångflöden och vistelseintensiteten 
är relativt sett högre medan andra aktiviteter och 
verksamheter hamnar och främjas av lugnare, mer 
avskilda lägen. Målpunkter i sig genererar i sin tur 
också flöden. Det går också att se att vissa målpunkter 
har mer av ett lokalt upptagningsområde och en lokal 
attraktionskraft medan andra attraherar ett större 
omland och agerar på en övergripande eller till och 
med regional nivå.  

I detta inledande skede ligger fokus på att kartlägga 
förutsättningarna som den byggda miljön skapar i syfte 
att öka förståelsen för stadslivets förutsättningar i Ale 
kommun och framför allt i Nödinge stationssamhälle.



Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-116

UNDERLAG
Här beskrivs vilket underlag som använts för analy-
serna. Dels vilken data som kommunen har levererat 
in och vad vi tagit fram i fråga om analysmodeller 
(axialkarta, 3Dmodell för visibilitetsanalyser etc.). I 
källförteckningen sist i denna rapport anges de källor 
som använts för informationsinhämtning såsom 
Västtrafik, Lantmäteriet, SCB eller liknande. 

I detta första skede av uppdraget utgår vi från informa-
tion och data som tillhandahållits av Ale kommun. 
Analyser har gjorts av sådant som bedöms vara 
relevant ur ett stadslivs perspektiv.

Informationen från kommunen har kompletterats 
med en rumslig modell (en axialkarta) vilken speg lar 
möjligheterna att i första hand röra sig till fots men 
också där det är möjligt att cykla. Analyserna omfattar 
således inte systemet för bilar och andra fordon.

En modell har tagits fram för att kunna göra visibili-
tets analyser baserat på tre olika rumsliga system; 
stadsrummet utan och med möblering samt ytor 
endast för gång- och cykel. Därtill används modellen 
för att göra integrationsanalys och ytterligarer en 
visibilitets analys, orienterbarhet. 

Vissa initiala observationer har också gjorts lokalt i de 
två stations samhällena. 

METOD
Stadslivsanalysen baseras i första hand på analyser 
av stads rummets för  utsättningar och analyser av 
dess egenskaper vilka har relevans för stadsliv. 
Det som undersöks är dels platsers läge, dess 
rum sliga relationer till omgivningen samt platsens 
förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv baserat 
på utformning och gestaltning. Därtill har korta 
observationer gjorts för att fånga beteende och 
stads livets karaktär i nuläget. I stadslivsanalysen 
kombineras således olika metoder som exempelvis 
visibilitetsanalyser och stadsrumsanalyser med 
täthets- och tillgänglighetsanalyser samt därtill 
observationer av nuvarande stadsliv. 

Stadsrumsanalyserna finns främst presenterade i 
materialet för den översiktliga nivån och här anges 
exempelvis rumslig integration (tillgänglighet till andra 

stadsrum) men även en bedömning görs av entrétäthet 
och konstituering, det vill säga i vilken grad stråken 
omges av byggnader och i vilken grad dessa är slutna 
eller öppna vilket har en påverkan på gåbeteende.

I observationerna ingår uppskattade gångflöden, 
rörelsemönster, förutsätt ningar för att vistas (sitt-
platser etc.) och andra karaktäristika. Flöden har 
uppmäts genom att räkna passerande vid vissa platser 
vid ett antal tillfällen i syfte att få en uppfattning 
om vilka stråk används och hur människor rör 
sig kring i första hand centrumanläggningen och 
pendeltågsstationen. Denna mer detaljerade skala 
som är undersökt här omfattar också buller och 
mikroklimat. Mikroklimatet påverkas av omgivningen 
och (stads-)landskapets småskaliga utforming, 
vegetation och vindutsatthet m.m. 

Observationer:
gångflöde & beteende

Mikroklimat

Stationsnära utbyggnad

Analyser Strategier Platsstudier

Sammanhängande struktur

Attraktiva mötesplatser

Konfigurativa analyser

Tillgänglighets- täthets- 
och närhetsanalyser

Visibilitetsanalyser
Inventering av den 
byggda miljön
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1.

2.

3.
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Tillgänglighet till gatunätet analyseras för att klar-
lägga ollika platsers och gators läge relativt andra 
platser och gator. Här redovisas både en övergripande 
nivå samt en lokal nivå.

Kortast avstånd mellan olika segment (betweenness) 
analyseras för att identifiera de gatusegment som 
erbjuder kortast sträcka mellan alla olika segment. 
Detta är dels analyserat inom en radie av fem kilometer 
och dels inom en mer begränsad radie, 400 och 500 
meter. En variant av denna analys har gjorts där 
målpunkter för barn är i fokus.

Räckviddsanalyser visar hur räckvidden ser ut i olika 
riktningar från ex em pel vis pendeltågsstationen. 
Av ståndet i räckviddsanalysen är dels mätt i antal 
riktningsförändringar och dels mätt i meter. 

Tillgänglighets- och närhetsanalyser har gjors för att 
fånga en upplevelsenära beskrivning. Exempelivs har 
tillgängligheten till boende analyserats på detta sätt. 
Analysen mäter då avstånd via gatunätet eftersom 
detta ger en indikation om möjlig intensitet av stads-
livet på olika stråk/platser.  

Visibilitetsanalyser innebär att detaljerat studera 
synligheten av varje kvadrant (2x2 m) av de offentliga 
rummen inom en given yta. Ytan som har analyserats 
beskrivs på nästa sida. Studien omfattar analys 
av alla mellanrum sammantaget samt specifikt för 
gång- och cykelområden. Programmet som används 
är DepthMap. Analysresultaten används för att i detalj 
kunna beskriva orienterbarhet och tillgänglighet för ett 
specifikt område.

1. Tågstationen
2. Södra Ale torg
3. Bensinmackarna
4. Korsningen
5. Ale Kulturrum, entré
6. Skolgården

Solstudierna har gjorts i Sketchup och redovisas för 
tider då många människor antas röra sig genom de 
offentliga rummen. Exempelvis till och från jobb, skola 
eller förskola.  

Vindanalysen har genomförts med programvaran Flow 
design vilket är en plug-in till AutoCAD. Programmet 
redovisar i första hand förändringar i vindflöden som 
kommer av byggnaders placering. Ingen hänsyn har 
tagits till vegetation inom området, men tidigare 
studier har visat att effekten av träd eller motsvarande 
är relativt liten för påverkan av vindeffekter. Enligt 
vinddata från SMHI blåser det i Ale kommun för det 
mesta en sydvästlig vind med en vindhastighet på 2,5 
till 4,5 m/s. Därför har vi analyserat sydliga och västliga 
vindar.

Kvantifiering av ytor redovisas som en procentuell 
fördelning mellan byggnader, grönytor, gångvägar och 
bilvägar/parkering i Nödinge centrum.

Observationer har gjorts på plats för att bättre förstå 
hur platserna används idag. Observationer av flöden 
visar i vilken grad platser använts. Det har också gjorts 
en uppskattning av åldrar och kön.

Stadslivets karaktär präglas både av de som vistas och 
rör sig förbi en plats varför en uppskattning har gjorts 
av relationen mellan de som går och cyklar och även 
de som stannar på en plats, d v s vistas eller ’hänger’. 
Observationerna som gjorts inom ramen för detta 
uppdrag kan sägas bidra med en ögonblicksbild eller 
ses som ett ned slag och gör inte anspråk på att vara en 
hel täckande observationsstudie.

Kortfakta observationer
Datum    160818, 160825
Antal platser    6 st 
Tidpunkt   Kl 15-18 
Mättid    20 min 
Antal observationer per plats 3 
Totalt antal personer  1469 st

Platser för observationer



Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-118

0 0,45 0,90,225 km
©

 Lantm
äteriet via geodatasam

verkan, A
le kom

m
un och S

w
eco

0 4 82 km

Nol

Bohus

Alvhem

Alafors

VGA/Mikroklimat

REGIONEN, ALE KOMMUN NÖDINGE TÄTORT NÖDINGE CENTRUM 
Fördjupningsmrådet  ’Nödinge Centrum’ omfattar 
den mest centrala delen av Nödinge; pendeltågs-
stationen, centrum anläggningarna, skolområdet samt 
flerbostadshusen intill centrum, Rödklövergatan, 
Vitklövergatan och Södra Klöverstigen.

Området ’Nödinge tätort’ i denna rapport motsvarar 
området för den fördjupade översiktsplanen.

Ales läge i regionen beskrivs kortfattat. Betoning 
ligger på tidsavstånd med olika transportslag till 
när ligg ande orter och arbetsmarknadsområden. Stads-
rumsanalyserna fokuserar på Ale kommun. Modellen 
omfattar större del av Ale kommun (ej delarna längst i 
norr), delar av grannkommuner samt Göteborg. 

GEOGRAFISKA AVGRÄNSNINGAR



2. STATIONSNÄRA UTBYGGNAD
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I takt med att Göteborgsregionen växer har också 
Ale kommuns läge i regionen förändrats. Senare tids 
investeringar i järnväg och väg har resulterat i att 
Ale kommit ”närmare” andra kommuner, i synnerhet 
i riktning söder och norrut. Järnvägsinvesteringarna 
har också resulterat i ökat kollektivt resande vilket har 
betydelse för stadslivet lokalt i stationssamhällena 
längs med sträckan. Ale kommun har också tyd ligt 
uttalade mål om att öka andelen resor med kollek tiv-
trafik, med cykel och förflyttningar till fots i syfte att 
minska bilresande och bilberoende. 

Stationsnära utbyggnad är ett väl studerat område 
trots att metoderna för att studera olika mått än så 
länge är relativt outvecklade. Tidigare forskning 
har visat att närhet från bostad eller arbetsplats till 
stationen kan mer än fördubbla andelen tågresenärer. 
Det i sin tur får positiva konsekvenser på miljön i form 
av minskat bilanvändande. Studier har också visat 
att en så pass kraftig ökning även kan ge sekundära 
effekter vilka påverkar resgenerering, bilinnehav och 
målpunktsval. 

En stationsnära utbyggnad kan också ge positiva 
effek ter på värdeökning av fastigheter. I den bemär-
kelsen blir en förtätning i närhet av en station inte bara 
en direkt effekt av ökat kollektiv trafikanvändande utan 
får också sekundära effekter för vilken typ av samhälle 
som kan utvecklas, där bilen ges minskad prioritet och 
fokus istället flyttas till fotgängare och cyklisters behov 
vilket vanligtvis även gynnar de offentliga rummens 
kvalitet.
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RESTIDER TILL/FRÅN NÖDINGE
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 Bohus  Surte  Göteborg Kungälv  Nol  Älvängen Skepplanda Alvhem  Trollhättan Alingsås

Tåg 3 min  6 min  16 min  x  3 min  11 min  x  x  57 min  x

Buss 9 min  15 min  44 min   28 min  6 min  18 min  32 min  40 min  1 h 1 min 3 h 27 min

Bil 5 min  6 min  18 min  10 min  4 min  5 min  14 min  14 min  37 min  40 min 

Cykel 18 min  29 min  1 h 18 min 31 min  12 min  36 min  50 min  56 min  3 h 14 min 2 h 31 min

Gång 1 h 6 min 1 h 44 min 4 h 33 min 1 h 47 min 39 min  1 h 50 min 3 h 3 min 3 h 12 min 11 h 23 min 8 h 13 min

Här redovisas sträckorna mellan de olika samhällena 
samt avståndet i tid vilket har stor påverkan på hur vi 
upplever avstånd och relationer. Från Nödinge är det 
exempelvis idag ca 15 minuters tågresa till centrala 
Göteborg, utan byten och ca 1 timma till Trollhättan. 

Även tidsavståndet till granntätorterna är relativt korta 
och det påverkar exempelvis vilka arbetsplatser och 
målpunkter i regionen som kan upplevas vara inom 
räckhåll. 
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MÅLPUNKTER

OFFENTLIG  SERVICE

Ale kommun består av flera mindre tätorter med ett 
varierat utbud av offentlig service. Beroende på vilken 
typ av offentlig service som det rör sig om så kan 
dessa målpunkter antas ha ett upptagningsområde 
som sträcker sig utanför den lokala orten, exempelvis 
bibliotek, högstadium och kommunhus. Här redovisas 
var i kommunen olika målpunkter finns. 

Tågstation
Skola

Närhälsa
Fritidsgård

Kommunhus
Bibliotek
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Kulturmiljö
Handel

Vandringsled

ÖVRIGA MÅLPUNKTER

TURISM, NATUR & KULTUR

I Ale kommun finns ett stort utbud av intressanta 
kultur- och naturmålpunkter inklusive platser för 
rekreation. Det finns ett antal museum som bland 
annat berättar om den industrihistoriska utvecklingen i 
kommunen vilken synliggörs genom dessa museer. Det 
finns även utställningslokaler och andra miljöer med 
kulturhistorika värden. Sport- och friluftsfaciliteter kan 
också betraktas som regionala målpunkter då olika 
föreningar från hela Göteborgsregionen kommer hit. 

Målpunkter som kan anses ha ett regionalt upptag-
nings område jämte att de är viktiga målpunkter lokalt 
är markerade på kartan intill.  
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Hög                      Låg

Integration 
övergripande nivå 

(r 50)

TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET PÅ 
ÖVERGRIPANDE NIVÅ

En analys av tillgängligheten i gatunätet (rumslig 
integration), visar vilken relation olika stadsrum 
eller gator har till övriga stadsrum i omgivningen. 
Kartläggningar av stadsliv och av användning av det 
offentliga rummet i städer och tätorter har visat att de 
stråk som har hög tillgänglighet till övriga stråk och 
stadsrum tenderar att få en större andel av gångflöden 
och vistelseintensitet. Detta attraherar i sin tur verk-
samheter som har fördel av högre flöden och den 
goda tillgängligheten. De segregerade gatorna och 
stråken har ofta lägre intensitet och mindre andel av 
gångflöden. Sådana segregerade gator och stråk har 
å ena sidan potential att erbjuda lugna miljöer men de 
kan å andra sidan också upplevas som ödsliga eller 
otrygga. 

Kartbilden intill visar analysen av tillgängligheten på 
en övergripande nivå. Det finns ett tydligt välintegrerat 
stråk i nord-sydlig riktning. Här framträder framför allt 
Nödinge samhälle och Älvängen-Skepplanda-stråket. 
Övriga tätorter är i relation till övriga orter något 
mindre integrerade utifrån ett rumsligt perspektiv. 
Centralitetens utbredning i öst-västlig riktning är 
relativt sätt starkt begränsad.
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Hög                      Låg

Integration
lokal nivå (r 6)

TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET PÅ EN 
LOKAL NIVÅ

Analysen intill visar tillgängligheten till gatunätet på 
lokal nivå (rumslig integration). Här framträder vilka 
stråk som har hög respektive låg tillgänglighet när 
relationen till intilliggande gator och platser analyseras 
inom en begränsad radie, ett begränsat antal riktnings-
förändringar, det vill säga den lokala nivån. I analysen 
mäts avstånd som antal riktningsförändringar vilket 
har stor påverkan på hur vi upplever avstånd och hur vi 
orienterar oss när vi rör oss till fots i en byggd miljö. 

I analysen av tillgängligheten till gatunätet på lokal 
nivå framträder tyngdpunkter som ett pärlband i nord-
sydlig riktning. Det går också att utläsa att Nödinge 
och Nol hänger samman väl på den lokala nivån liksom 
Surte och Bohus.
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NÄRHET TILL  
KOLLEKTIVTRAFIKENS HÅLLPLATSER 

Är förutsättningarna goda att resa med kollektivtrafik 
så ökar chanserna för att minska bilbehovet och 
minska bil användandet. Ur ett stadslivsperspektiv har 
detta särskild relevans då många av de som använder 
buss- och pen del tåg också kommer att befolka när-
området kring pendeltågstationerna vilket främjar 
stadslivet, i synnerhet under morgon och eftermiddag 
som är kollektivtrafikens högtrafiktimmar.

Alependeln som stannar i Älvängen, Nol, Nödinge, 
Bohus och Surte har i dagsläget ungefär 1 800 000 
resenärer per år baserat på statistik från 2015 
(Västtrafik). För Regiontågen som endast stannar i 
Bohus och Älvängen är motsvarande siffra unge fär 
200 000 resenärer per år baserat på kollektiv trafik-
utredning (Sweco 2015). Utpendlingen är högre än 
inpendlingen till kommunen (SCB).

Analysen intill visar närhet till en busshållplats eller 
en pendeltågsstation via gatunätet från varje adress-
punkt i kommunen. I denna analys är avståndet mätt 
i meter. Av analysen framgår att bebyggelsen utmed 
Götaälvstråket (där huvuddelen av kommunens 
invånare bor) har relativt god närhet till kollektivtrafik. 
Utöver det nord-sydliga stråket går fyra-fem stråk i 
östvästlig riktning som kopplar bebyggelse längre ifrån 
tätorterna till älvstråket. I dagsläget saknas östliga 
förbindelser med kollektivtrafik till Alingsås, Lerum 
och Sollebrunn som är viktiga arbetsmarknadslokaler i 
regionen.



0 4 82 km

Nol

Bohus

Alvhem

Alafors

17Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-11

Täthet räknat som 
boende per hektar; 
redovisat per 
fastighet

Hög              Låg

Täthet

BEFOLKNINGSTÄTHET BASERAT 
PÅ OMRÅDE

Analysen intill visar befolkningstäthet beräknat som 
antal personer inom en viss given yta (i detta fall antal 
personer per hektar och redovisat på varje fastighet). 
Detta sätt att mäta säger något om täthet inom varje 
fastighet men närområdet beaktas inte, d.v.s. om det 
bor många eller inga i grann kvarteret framgår inte av 
detta sätt att beskriva täthet.
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Hög                Låg

Täthet räknat 
som antal inom 

1 km

BEFOLKNINGSTÄTHET SOM NÄRHET 
TILL BOENDE 1000 M

Analysen intill visar befolkningstäthet beräknat som 
antal personer som kan nås från respektive gatu-
segment då man använder gatunätet (alltså ej så kallat 
fågelavstånd). Denna beskrivning kan sägas vara 
mindre abstrakt än den på föregående sida. Närhet till 
antal boende inom en viss räckvidd ligger närmare en 
upplevd täthet. 

Bilderna visar hur många som bor inom 1000 
res pek   tive 400 meters gångavstånd från varje gatu-
segment. Här beaktas således tätheten dels lokalt 
(i ’grannkvarteren’) liksom dels hur många som bor 
i närområdet. Tätheten indikerar den täthet (eller 
gleshet) som man kan uppleva när man rör sig i det 
offentliga rummet. 

Av analysen framgår att det framträder stråk med 
högre tillgänglig befolkning i Surte, Bohus, Nödinge, 
Nol och Älvängen men egentligen inte i övriga orter. 
Detta när boende inom 1000 meter omfattas. I analy-
sen som sträcker sig i en radie om 400 meter från varje 
gatusegment (nedan) så är det framför allt Nödinge 
och Bohus som har stråk med högre närhet till den 
boende befolkningen. 

I underlaget från kommunen har inte den arbetande 
befolkningen ingått, information om var personer 
som arbetar befinner sig dagtid. Det finns en stark 
korrelation mellan stadslivets intensitet och just 
dagbefolkningen varför denna analys hade varit 
intressant att ha med men alltså saknas i detta 
material. 
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Hög                Låg

Täthet räknat 
som antal inom 

400 meter

BEFOLKNINGSTÄTHET SOM NÄRHET 
TILL BOENDE 400 M



Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-1120

TÄTORTEN NÖDINGE 

Närhet till stationen från bostäder är absolut centralt 
för att öka kollektivtrafikanvändningen. Tidigare stu-
dier har visat att kollektivtrafikanvändandet inom 1000 
meter är ca 29 %, vilket med förbättringar i tåg sys te-
met kan ökas till 45 %. På längre av stånd är siffrorna 
istället 9% respektive 20%. Avstånds reducering 
behöver alltså ske parallellt med förbättringar i tåg-
syste  met för att bli fullt ut verksamma. 

Andra studier har också visat att de metriska radiella 
mått som anger 1000 meter inte nödvändigtvis är så 
statiska som anges. Istället kan upplevda avstånd vara 
mer rättvisande för upplevelsen av närhet. Och med en 
medveten stadsgestaltning kan dessa mått förlängas 
ytterligare och samtidigt upplevas som stationsnära. 

I fallet Nödinge ligger merparten av de befintliga bo-
städerna inom en 1200 meters radie. Inom denna zon 
finns mycket goda möjligheter att utveckla sta tions-
närhet för de boende. Den mer komplexa upp giften 
ligger i de norra och södra bostadsområdena som nu är 
under utveckling. I båda fallen krävs mycket medvetna 
åtgärder för att skapa en struktur där stations närheten 
kan ge önskad effekt. Mer detaljerade studier av dessa 
förutsättningar redovisas i följande analys.
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NÄRHET TILL STATIONEN
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I den fördjupade översiktsplanen finns ett resonemang 
om att förtäta i närheten av pendeltågsstationen (FÖP 
2016, sid 9) i  så kallade exploateringszoner. Zonerna 
utgår radiellt med ett avstånd från stationen mätt 
som fågelavstånd på 600, 1200 och 2000 meter. De 
benämns också som zon 1-3 (se även ovan i detta 
kapitel).

Fågelavstånd kan i en mer detaljerad skala vara ett 
trubbigt sätt att mäta. På sidorna nedan visas avstånd 
till pendeltågsstationen - eller stationens räckvidd 
- som avstånd i meter men mätt utmed det befintliga 
gatunätet. 
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NÄRHET TILL TÅGSTATIONEN

Fågelavstånd är i analysen intill ersatt av avstånd i 
meter men mätt utmed eller via det befintliga gatu-
nätet. ’Cirklarna’ blir då inte helt runda utan kan få en 
mer ojämn form beroende på hur gatustrukturen ser ut. 
Ljusgul färg motsvarar 2000 m (jmf zon 3).  

Analysen intill visar att majoriteten av de som bor i 
Nödinge har ett gångavstånd som understiger 1200 
meter till pendeltågsstationen. Detta får betraktas 
som god tillgänglighet. Den mörkgröna färgen 
visar adresspunkter som ligger inom 200 meters 
gångavstånd och ljusgrönt visar adresspunkter som 
ligger inom 500 meters gångavstånd.

Förändringar i gatustrukturen kan få konsekvenser för 
exempelvis  gångavstånd till pen del tåget. I samband 
med utbyggnation av Nödinge kan alltså avståndet 
minska även för befintliga byggnader beroende på 
vilka strukturförändringar som sker. 

600 m

1200 m

2000 m 
från Nol station



0 0,45 0,90,225 km

23Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-11

0-400     -600  -1200 -2000 -3000 

Räckvidd: meter

TÅGSTATIONENS RÄCKVIDD I METER

Analysen visar pendeltågstationens räckvidd. Här är 
avståndet mätt i meter och resultatet redovisas för 
varje segment. Här framträder att flerbostadshusen 
kring Södra Klöverstigen har god tillgänglighet till 
tåget, bättre än exempelvis villorna som ligger strax 
söder om Hålldammsbäcken även om fågelavståndet 
till dessa områden i princip är detsamma. 
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xx Antal påstigande busstrafikresenärer 
under en medelvecka/hållplats.Nödinge 

Station

2848

Lövängsvägen
43Gulklöversgatan

19

Trollevik
198

Börsagårdsvägen

27

Liljegången
66

Spejarestigen
74

Backavägen
78

415: Nödinge 
- Sandsjödal

415: Nödinge - Sandsjödal632

402: Nödinge station - 
Bohus centrum

402: Nödinge station - Bohus centrum4389

411: Nödinge - 
Älvängen resecentrum

411: Nödinge - Älvängen resecentrum2716

412: Nödinge - Älvängen 

412: Nödinge - Älvängen 3091

413: Nödinge station - 
Ryds missionshus 

414: Nödinge station - 
Kollanda

413: Nödinge station - Ryds missionshus 583

414: Nödinge station - Kollanda663

Antal busstrafikresenärer under en medelvecka/linje.

0 50 100 200 300 400 500

BUSSTRÅK OCH RESANDE MED BUSS

I stadslivsanalysen har mängden människor som 
färdas i kollektivtrafiken och som stiger på, beskrivits 
för att ge en bild av koncentrationer i kollektivtrafiken 
samt vilka stråk som är viktiga för kollektivtrafiken. 
Kartan bygger på statistik från Västtrafik från 2016 och 
befintlig kollektivtrafikutredning. Statistik bygger på 
stämplingsbenägenhet och felmarginaler förekommer.

Kollektivtrafikflödena är mycket koncentrerade till 
pendelstationen i Nödinge med cirka 3000 påstigande. 
Nödinge station är en nod i kollektivtrafiksystemet 
där flera olika linjer och färdsätt möts. Nästa nivå 
av knutpunkter utgörs av Trollevik i Nödinge-Nol 
med drygt 200 påstigande. Turtätheten påverkar 
benägenheten att åka kollektivt. Busslinjerna 413 och 
415 har ett färre antal turer än övriga linjer. Linje 415 
har enligt analyser av antalet påstigande i förhållande 
till turtäthet en sämre beläggning i jämförelse med 
övriga busslinjer i Nödinge.



0 0,45 0,90,225 km

Norra Kilandavägen
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  200    500  1000 1500 2000
                                          meter  

Närhet: 
kollektivtrafik

NÄRHET TILL BUSSHÅLLPLATS

Intill visas närhet till kollektivtrafikens hållplatser 
från respektive adresspunkt i Nödinge. De som 
bor i norra Nödinge har högre tillgänglighet till 
bussen än i södra delen då bussen trafikerar Norra 
Kilanda vägen. Även längs Gamla Kilandavägen är 
det nära till busshållplatser samt för de som bor nära 
pendeltågsstationen (Klockarevägen/Gullsäter). De två 
gröna färgerna i kartan visar att avståndet är mindre 
än 500 meter.



0 0,45 0,90,225 km

Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-1126

Täthet räknat som 
boende per hektar 
redovisat per 
fastighet

Hög              Låg

Täthet

Analysen intill visar befolkningstäthet angett som 
boende per hektar och redovisat per fastighet. 
Tät heten fångar således tätheten inom respektive 
fastighet men beaktar därmed inte huruvida grann-
fastigheterna är tättbebyggda eller ej. 

Analysen visar att tätheten är lägre i villaområdena 
men där begränsar byggnadstypologin möjlig het-
erna till förtätning. I Nödinge finns dock idag relativt 
stora ytor som är extensivt utnyttjade vilka kan 
förtätas. Många sådana ytor återfinns dessutom i 
pendeltågsstationens närhet.  

BEFOLKNINGSTÄTHET
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Täthet räknas 
som antal inom 

400 m

Analysen intill visar hur många som bor inom 400 
meters gångavstånd från varje gatu seg ment. Beskriv-
ningen  kan sägas ligga närmare upplevd täthet en den 
mer abstrakta ovan (boende per hektar). I analysen 
påverkas värdet av hur tätt bebyggda grannområdena 
är vilket alltså inte beaktas i analysen ovan. 

Av kartbilden framgår att ståken vid flerbostadshusen 
i centrum har högst täthet. Mycket låg närhet till 
boende finns i villaområdet kring Bolmörtsvägen/
Löv ängsvägen. 

BEFOLKNINGSTÄTHET

Lö
vä

ng
sv
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en
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Nödinge station. 

Centrumbebyggelsen med sina baksidor mot pendeltågstationen.

Vy från pendeltågstationen mot centrumbebyggelsen.

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BB

B

B

B

B

B

B

B

B

B
B

0 3 6

STATIONSOMRÅDET I DETALJ

FUNKTIONER

Pendeltågstationen är en viktig målpunkt tillsammans 
med busshållplatserna här. Utöver detta finns få andra 
funktioner närmast tågstationen. Funktioner är främst 
kopplade till pendling såsom bil- och cykelparkering. 

KARAKTÄR
Området kring stationen är storskaligt och tyd ligt 
präglat av trafikens nord-sydliga riktning. Motor  vägens 
brus är ständigt närvande. Även Nödinge vägen är 
högt trafikerad av bilar och bussar i rusningstid. De 
sittplatser som finns är i anlsutning till busshåll-
platserna. Platsen befolkas främst i sam band med 
tågens ankomst och avgång, här finns inga andra 
målpunkter eller funktioner. Även bostäder saknas i 
området varför det blir tämligen lågintensivt på kvällar. 
Cykel parkeringarna har hög beläggning och det finns 
få lediga platser att tillgå. 

Skala 1:1500



Få cyklister rör sig i nord-sydlig riktning längs med 
Nödinge vägen men många som pendlar med tåget 
kommer cyklandes öster ifrån. 

Det är få entréer som finns synliga på denna plats. 
Byggnaderna har tydliga fram- och baksidor och här är 
det främst baksidor som gränsar. Fasaderna är därtill 
mycket slutna och försedda med få fönster. 
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Låga      Höga

Gles Tät

FLÖDEN

ENTRÉTÄTHET

Gångytor

Öppen fasad

Stängd fasad

Entré
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Stråket som leder till/från pendeltågstationen

Öppna ytor

Dominans av väg

ORIENTERBARHET
Analysen visar hur den rumsliga fördelningen på-
verkar orienterbarheten inom stationsområdet. Här 
framträder särskilt stora parkeringsytor som relativt 
lätta att orientera sig på. Detta följer principen för 
planering av externhandeln, det vill säga att synliggöra 
butiksentréer på långt håll. 

När det gäller gator för gång och cykel finns det relativt 
god orienterbarhet från stationen och till närområdet 
närmast österut. Därefter framstår området som mer 
upp delat i platser än i några specifika kontinuerliga 
stråk. 

TILLGÄNGLIGHET

STATIONSOMRÅDET I DETALJ

Stark visibilitet

Svag visibilitet

Hög

Låg

Här framstår ett antal stråk som mer tillgäng liga än 
andra. Det gäller bland annat från stationen österut, 
samt från stationen norrut. Men analysen visar också 
att det finns en så pass stor mångfald av ytor att 
den rumsliga fördelningen kan upplevas otydlig. Det 
är således en relativt tillgänglig struktur, men som 
samtidigt riskerar att vara otydlig och därmed sprida 
ut fotgängare mer än önskvärt. Det kan leda till både 
oönskade genvägar men än värre att det på vissa 
platser kan finnas risk för konflikter mellan 
olika transportslag när fotgängare och 
bilister blandas.
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21 mars 08.00

Sydlig vind

21 mars 17:00

Västlig vind

SOLSTUDIE

VINDSTUDIE
Vindstudien för sydliga vindar visar att det sker en 
acceleration av vinden närmast stationsanläggningen 
och dess entré. Dessutom en kraftig acceleration i 
hörnet mot den större centrumanläggningen. Detta 
kan försämra vistelsekvaliteterna i båda dessa lägen, 
där den sistnämnda antagligen har störst effekt på 
utemiljön och komfortvärden. 

Vid västliga vindar är det framför allt vindaccelera-
tioner i stråken österut, men dessa är relativt måttliga. 
Värt att notera är dock att hörnan för den större 
centrumanläggningen är ansatt 
även vid västliga vindar.

Resultatet från morgonstudien visar att stations-
området har relativt goda solförhållanden. Öster om 
centrumbyggnaderna finns dock relativt mycket 
skugga som kan bidra till upplevelsen av baksida. 

På eftermiddagen är solstudien gynnsam för de västra 
delarna av bebyggelsen även om viss skuggning 
sker från stationsanläggningen och öster om om 
centrumbyggnaderna. Detta kan bidra till att mer soliga 
genvägar väljs vid behov. 
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OBSERVATIONER

STATIONSOMRÅDET I DETALJ

Av de som befinner sig i stationens närhet är det en 
hög andel som rör sig till fots, av förklarliga skäl. 
Andelen som cyklar här är låg. Obsrevationerna visar 
också att stadslivet här präglas av ’passage’ vilket 
betyder att få stannar här. Undantaget då de som 
väntar på tåg och buss. Dessa befinner sig dock 
koncentrerat till perronger och hållplatslägen. 



3. SAMMANHÄNGANDE STRUKTUR
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Hög                      Låg

Övergripande nivå 
(r 80)

TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 

PÅ ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Analyser av hur olika stråk och gator relaterer till 
varandra ger en beskrivning av gatornas och stråkens 
lägen i relation till varandra. Beroende på om en gata är 
välintegrerad i gatustrukturen och har nära relation till 
andra gator eller om den är mer avskild eller segregerad 
påverkar dess egenskaper. Dessa egenskaper i sin 
tur har en påverkan på vilken använd ning som mest 
sannolikt kan komma att uppstå. Ex em pelvis så tenderar 
gator med hög tillgänglighet till andra gator i ett 
system att attrahera en högre andel av gångflödena i 
ett område. Mer avskilda platser och stråk tenderar på 
motsvarande sätt att få en lägre andel av gångflöden 
och kan därmed uppfattas som exempelvis lugnare. Det 
är också möjligt att göra ana lyser dels på en helt lokal 
nivå som visar hur den lokala omgivningen påverkar 
gator och platsers egenskaper men det går också att 
beakta ett något större omland. Både de egenskaper 
som skapas av den lokala kon texten och av en mer 
övergripande omgivning har relevans för stadslivet och 
framför allt hur den lokala nivån samspelar med den 
övergripande. I det här arbetet har vi velat lyfta fram 
det gatusystem som är tillgänlgigt för fotgängare och 
cyklister och nedan följer ett urval av rumsliga analsyer 
som har relevans i sammanhanget. 

Analysen intill visar tillgängligheten till gatunätet 
(rumslig integration) på övergripande nivå för 
Nödinge. Här framträder exempelvis ringvägen (Norra 
Kilandavägen), Klockarevägen och Södra Klöverstigen 
som intensiva stråk. Mer avskilda stråk utgörs dels 
av Gamla Kilandavägen i den östra delen närmare 
Vimmersjön samt av gatorna som återfinns inom 
bostadsområdena. 
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Hög                      Låg 

Lokal nivå (r 4)

TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 

PÅ LOKAL NIVÅ

Analysen intill visar tillgängligheten till gatunätet 
på lokal nivå. På den lokala nivån syns att Norra 
Kilandavägen inte längre utmärker sig på samma 
tydlga sätt men däremot att Klockarevägen fortfarande 
är välintegrerad. Därtill utmärker sig många av de stråk 
som ligger i kring flerbostadshusen såsom exempelvis 
Södra Klöverstigen samt gångstråket genom samma 
bostadsområde i höjd med skolan och biblioteket. 

Längs parkens östra del löper mer segregerade stråk 
jämfört med de i den västra delen och även Gamla 
Kilandavägen öster om skolorna är mindre rumsligt 
integrerad. 
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Hög                      Låg

Kortast väg
5000 meter

GATUNÄT SOM GER KORTAST VÄG

Analysen visar vilka gatusegment och stråk som 
erbjuder kortast väg mellan olika gator inom en viss 
radie (s.k. betweeness analys). Avstånd mäts i det här 
fallet i antal riktningsförändringar (grader). Är det en 
struktur som medför många riktningsförändringar 
upplevs den som längre och blir mindre attraktivt 
exempelvis för en cyklist. 

Bilden intill visar en analys där en radie av 5000 
meter omfattas från varje gatusegment vilket är ett 
avstånd som kan sägas fånga stråk som erbjuder 
cyklister ett bra nät. Det framgår att det finns stora 
områden som saknar bra stråk för cyklister, vilka kan 
upplevas som barriärer, exempelvis höjden ovanför 
grönområdet/parken. Det finns även få kopplingar 
över Hållsdammsbäcken vilken också utgör en barriär. 
Annars framträder en tydlig koppling i öst-västlig 
sträckning utmed Vitklövergatan. 

Det är viktigt att reflektera över vilka stråk som man 
vill styra cyklisterna till. Är de önskvärda stråken också 
de som framträder i analysen är det enklare att lösa än 
om det är andra. Dels går det att arbeta med strukturen 
i sig men också med skyltning, detaljutformning i 
väg valspunkter samt trygghet utmed stråken.
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Hög                     Låg

Kortast väg
400 meter

Analysen visar vilka gatusegment och stråk som 
erbjuder kortaste väg mellan olika gator inom en 
viss radie (s.k. betweeness analys). Avstånd mäts då 
i antal riktningsförändringar (grader) och radien för 
vilka segment som ska kopplas ihop är i denna analys 
satt till 400 meter. Ett relativt begränsat avstånd som 
passar för kortare rörelser till fots. 

Det nät som framträder för den mer begränsade 
radien är ett finmaskigare nät än i analysen på den 
övergripande nivån. Påtagligt här är att det fortfarande 
finns stora ytor som saknar stråk eller endast har 
svaga kopplingar. Områden som kan ses som barriärer 
för lokala förflyttningar. 

GATUNÄT SOM GER KORTAST VÄG



Stadslivet gynnas av att det kan bli en blandning 
mellan de som bor lokalt och de som bor lite längre 
ifrån. Vissa egenskaper i den byggda miljön kan 
verka hindrande eller inbjudande för icke lokalt 
boende att röra sig utmed olika stråk. Ett sätt att 
för  stå stadsrummets förutsättningar är att jämföra 
de mest integrerade stråken på en lokal nivå med de 
som är mest centrala på en mer övergripande nivå, på 
ortsnivå. I de fall de överlappar ökar sannolikheten att 
det blir ett inflöde av icke boende och även inten site-
ten främjas. 

I de fall den lokala centraliteten överlappas av den mer 
övergripande ökar också orienterbarheten i området. Är 
det påtaglig ’mis-match’ mellan det övergripande och 
det lokala nätet kan orienterbarheten upplevas som 
sämre. Det finns också många verksamheter som kan 
dra fördel av de lägen som innehar centralitet på flera 
nivåer. 

Stråk som har hög tillgänglighet i båda skalorna 
är exempelvis gångstråket mellan Rödklöver- och 
Vitklövergatan samt Södra Klöverstigen och 
Klockarevägen. 
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HUVUDSTRÅK
ORTSNIVÅ



Utöver de stråk med hög centralitet som sammanfaller 
med de som har hög centralitet på övergripande nivå 
- gångstråket mellan Rödklöver- och Vitklövergatan 
samt Södra Klöverstigen och Klockarevägen - så 
framträder på den lokala nivån även stråken på var 
sida om centrumbyggnaden och stråk in emellan 
flerbostadshusen kring Klövergatorna.

Vid förändringar av gatustrukturen påverkas också 
relationerna mellan olika stråk. Förändringar av 
strukturen med nya kopplingar eller avstängningar 
kan alltså flytta de mest centrala stråken och ett 
nytt mönster kan uppstå med en ny kärna av hög 
centralitet. Förändringar kan alltså också resultera i att 
matchningen mellan skalorna kan antingen öka eller 
minska. 
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HUVUDSTRÅK
LOKAL NIVÅ



Skala 1:5000
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FRAMKOMLIGHET FÖR CYKLISTER

Enligt kartläggning av kollektivtrafiken i Ale kommun 
finns det goda förutsättningar för ett ökat cyklande 
med korta avstånd till pendelstationer. För att bygga 
ett mer attraktivt cykelsamhälle för alla cyklister så 
behövs gena, komfortabla och trafiksäkra cykelstråk 
(jämför analys i kapitel ovan för att se nuläget, ’kortast 
väg’, radie 5 km). I Nödinge  sammanlänkar gång- och 
cykelstråken samhällets delområden i betydligt högre 
utsträckning än bilvägarna. Det  finns dock barriärer 
i de norra och södra delarna av form av bäcken som 
delar av samt höjdskillnader i norr och i öster. 

Stora delar av gång- och cykelnätet är separerat från 
annan trafik vilket gör det trafiksäkert för cyklisterna. 
På vissa delsträckor saknas emellertid särskilda fält 
eller separerade ytor för cyklar vilket är till cyklisternas 
nackdel. Det är även viktigt i ett separerat system att 
se över korsningspunkter där konflikter ofta uppstår 
med risk för olyckor. 

Vid observationerna i Ale centrum noterades att 13 
% av de observerade personerna cyklade. Bland 
cyklisterna fanns flera katergorier representerade; 
unga, äldre, kvinnor och män.

Cykelparkeringen vid tågstationen var vid observa-
tionerna mer än fullbelagt medan övriga cykelställ i 
centrum var tomma eller använda knappt till hälften. 

Cykelbana

Blandtrafik

Barriär

Fullbelagd parkering

Halvfull parkering

Tom parkering
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Cykelparkering utanför ICA i centrumbyggnaden.Bro för gång- och cykel över Hållsdammsbäckenbäcken.

Vy från pendeltågsstationen.

Gång- och cykelstråk genom bostadsområdet (S Klöverstigen). Cykelparkering utanför Ale Kulturrum.Vid stationen finns 5 låsbara platser för cyklar.
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Analysen är genomförd på vägar som endast är till 
för gående och cyklister. Det som framträder är ett 
rumsligt system som är uppdelat i platser snarare än 
stråk. Det visar vidare att det är särskilt i öst-västlig 
riktning som systemet har en förlängning, även 
om det  finns flera så kallade saknade länkar där 
orienterbarheten tydligt försämras. 

I nord-sydlig riktning är det istället bristen på orien-
ter barhet i de södra delarna samt det långa avståndet 
som gör att det saknas kontinuitet norrut och söderut.

LOKAL ORIENTERBARHET FÖR  
GÅNG OCH CYKEL

Skala 1:3000

Stark visibilitet

Svag visibilitet

Hög

Låg



500m
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Analysen är gjord endast för gator som fotgängare 
och cyklister har tillgång till. Resultatet visar på en 
relativt god tillgänglighet i systemet som helhet. Det 
gäller framför allt i öst-västlig riktning, men till viss del 
också i nord-sydlig riktning. Det område som har bäst 
tillgänglighet är just de centrala delarna vid Ale torg 
vilket både kopplar samman stationsentrén och torget 
framför Kulturrummet.

På grund av ett sämre utbyggt gång och cyeklsystem i 
de norra delarna blir tillgängligheten snabbt sämre ju 
längre norrut man rör sig. Söderut är det relativt god 
tillgänglighet inom planområdet.

TILLGÄNGLIGHET FÖR 
GÅNG OCH CYKEL

Skala 1:3000
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4. ATTRAKTIVA MÖTESPLATSER
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Skola
Förskola

MÅLPUNKTER 
KOMMERSIELL OCH OFFENTLIG SERVICE

Den kommersiella och offentliga servicen i Nödinge 
är koncentrerad till Ale torg, utbildningsstråket utmed 
skolorna i öst-västlig riktning samt till förskolor i 
kanten på det centrala grönområdet. 

Att målpunkterna är koncentrerade genererar mer 
rörelse i Nödinge centrum än i bostadsområdena.

Att det är enkelt att utföra vardagliga sysslor till fots 
är viktigt, särskilt för äldre. Därtill är det viktigt om 
kommunen vill minska bilberoendet. God tillgång 
på naturområden och/eller parker i närområdet har 
avgörande betydelse för rekreationsmöjligheter. 

Tågstation
Bibliotek

Friluftsanläggning/sporthall
Badplats
Båtplats

Handel
Vård  och boende

Kyrka
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Grönytor
Grönytor för lek

Naturvärden
Höga naturvärden

Unika naturvärden
Fornminnen

1

2

3

6

5

8

11

12

10

9

4

7

De boende i Nödinge har god tillgång till icke-anlagda 
grönområden. Här finns höga och till och med unika 
naturvärden på kort avstånd från bostäderna och 
kollektivtrafiken. Älvens strandängar har dock låg 
tillgänglighet då passagerna över E45 och tågspåret 
är få. Bäckmiljöerna ligger båda inom riksintresse för 
naturvård.

MÅLPUNKTER 
GRÖNOMRÅDEN OCH NATURVÄRDEN

1. Göta älv
2. Älvens strandängar
3. Älvens strandängar
4. Bokskog
5. Hålldammsbäcken
6. Lodingebäcken
7. Ädellövsområde
8. Dalgång
9. Naturbetesmarker
10. Dammbyggnad
11. Odlingslandskap
12. Naturbetesmark
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Bibliotek
Fritidsgård

Friluftsanläggning/sporthall
Lekplats
Badplats

Skola
Förskola

Grönytor för lek

MÅLPUNKTER FÖR BARN

Ett antal målpunkter för barn har identifierats, däri-
bland förskolor, skolor, bibliotek, parker med lekplatser 
och fritidsgårdar. Ur stadslivsperspektiv är dessa 
relevanta att identifiera då stadslivet kan påverkas 
av rörelse till och från dessa samt vistelse vid dessa 
målpunkter. 

Av kartan framträder att barns målpunkter i Nödinge 
stationssamhälle ligger relativt koncentrerade utmed 
utbildningsstråket samt vid sportfältet/parken. Uppe 
vid sjön finns också målpunkter som kan tänkas 
attrahera barn och barnfamiljer i hög utsträckning.



Tillgängligheten för barn har betydelse för i vilken 
mån barn kan röra sig i det offentliga rummet och 
mellan målpunkter. Det kan handla om både med 
och utan vuxens sällskap. Kommunens strategierna 
för Nödinge innebär att gång- och cykelrörelser ska 
främjas. Genom att identifiera stråk som kan vara 
särskilt viktiga för barns (och barnfamiljers) rörelser 
i Nödinge så kan gående och då framför allt barn 
främjas om bland annat dessa stråk utformas utifrån 
ett tydligt barnperspektiv. Är dessa inte önskvärda att 
styra gångrörelser till, blir det än viktigare att identifera 
alternativa stråk och utforma dessa på ett sätt som 
underlättar rörelse.  

I kartorna intill har de stråk idetifierats som erbjuder 
kortast väg mellan sådana målpunkter som kan tänkas 
vara attraktiva för barn, se karta intill. Analysen är 
dels gjord med en begränsad radie och dels en något 
längre radie. I ana ly sen är det alltså fokus just på hur 
målpunkter för barn ligger i relation till varandra rent 
rumsligt och vilka gatusegment som kopplar ihop 
dessa på ett effektivt sätt. 
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Hög                                       Låg

Kortast väg mellan 
barns målpunkter

STRÅK SOM KOPPLAR SAMMAN BARNS 
MÅLPUNKTER

ÖVERGRIPANDE NIVÅ LOKAL NIVÅ
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FÖRDJUPNING NÖDINGE CENTRUM 

Tågstation

Busshållplats

Sittplats

Cykelparkering

Butik

Motion

Café/restaurang

Myndighet mm

Bankomat

B

Nödinge centrum domineras av parkeringar och gator 
med generösa mått för fordonstrafik. I Nödinges mest 
centrala delar, de som ligger närmast pendeltåget, 
finns idag ingen bostads bebyggelse. Området kring 
pendeltågs stationen och centrumanläggningen är 
också mycket öppet och stråken som finns att röra 
sig utmed är svagt markerade (svagt definierade) av 
byggnader. Huvudstråket från pendeln är riktat mot 
Ale Kulturrum och vidare mot bostadsområdena i öster. 
Det går att gena från pendeln till Ale torg via de stora 
parkeringsytorna. I nuläget är centrum framför allt 
anpassat för att komma till med bil. 

De två tydligaste målpunkterna är pendeltågsstationen 
och centrumbyggnaden. Andra platser där rörelse 
genereras är skolområdet. Under pendlartimmar 
genereras även mycket rörelse kring parkeringarna. 

Nödinge är ett område som har en stor mångfald av 
funktioner med tanke på dess storlek. Däremot är 
separeringen mellan funktionerna påtaglig. Något 
förenklat kan det beskrivas som att det finns ett 
handels- och serviceområde, ett utbildningsområde 
och ett bostadsområde. Service ligger i huvudsak 
i de västra delarna av analysområdet, bostäder är 
centraliserade mot mitten av området och vidare 
norrut. Utbildningsområden är lokaliserade i analys-
områdets södra delar och utvidgas österut. Söder om 
utbildningsområdet finns också ett större grönområde 
samt ett årum med höga naturvärden. Parkering finns 
på många platser nära i stort sett alla verksamheter 
samlade kringa Ale torg. Det finns få platser för rekrea-
tion. Finns mycket få (allmänna) bänkar och platser 
att mötas på utöver de platser som hör till exempelvis 
butiker eller restauranger.

RÖDKLÖVERGATAN

VITKLÖVERGATAN
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ENTRÉ ALE 
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Postlåda

Återvinningsstation

Bostäder
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Lekplats

Parkering

Garage
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ALE TORG

Ale torg utgörs av en stor parkeringsyta parallellt med 
motorvägen och tågspåren. Gångstråket löper längs 
butikslängan, sittplatser saknas förutom invid cafeerna 
och vid matbutikens entré. Centrumet riktar sig mot 
parkeringarna och de företag som finns i centrum-
byggnaden annonseras tydligt just mot parkeringen, 
Göteborgsvägen och väg 45. 

Den långsträckta centrumbyggnaden i två våningar 
har en ljust grå korrugerad fasad. Fasaderna är i stor 
utsträckning ett resultat av funktionsuppdelningen 
och placeringen av entréerna. Inom handels-/
service området finns en tydlig framsida och baksida. 
Framsidan (mot parkeringsytorna) karaktäriseras 
av öppenhet och entréer medan baksidan mot öster 
och bostadsbebyggelsen har en betydligt mer sluten 
karaktär, inte sällan i form av inlastningsytor och 
ramper för gods. Detta stråk utgör också en plats för 
bullrande ventilation och annan teknisk utrustning. 

Markbeläggningen är svårtydd, det röda som vanligen 
används för cykelbana, är placerat mot fasad medan 
partiet som används av cyklister är asfalterat. 
Cykel ställ finns utplacerade med jämna mellanrum 
men endast det utanför mataffären är fullbelagt. 
Ett skärmtak löper längs hela byggnaden. Här är 
upp levelsen något mer storskalig än i den södra 
delen. Riktningen är tydligt nord-sydlig, parallellt 
med motorvägen, med oreglerade avstickare endast 
till parkerade bilar. Hamburgerkedjan är placerad 
ett steg nämare trafikleden. En gångväg leder från 
shoppingstråket, över körbanan för Drive-thru-kunder 
och till entrén. Vid gångvägens möte med shopping-
gatan i öster finns stråkets enda uteservering. Snabb-
mat stället har en uteservering, med en grönskande 
avskärmning mot öster. 
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EXEMPEL PÅ BEFINTLIGA

MÖTESPLATSER I CENTRUM

Nära invid pendel tågs-
stationen finns en omsorg 

om detaljerna.
Området är emellertid mycket 

buller- och vindutsatt.

Sittplatser. Även om det 
inte är permanent ordnade 

an   vänds befint liga sitt  platser 
av de som är i centrum.  

De flesta utställda av 
näringsidkare.

Ale torg södra - här är det ett 
relativt gynnsamt mikroklimat 

och här finns uteservering. 
Bankomat är en målpunkt för de 

som besöker centrum.
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Många miljöer har en 
karaktär av verk sam hets-

område snarare än centrum-
område. 

Verksamheterna kring 
torget ligger utspridda över 
om  rådet med svag rela tion 

sins emellan.  Utformningen 
ger mycket hög tillgänglighet 
för bilar men erbjuder sämre 

miljöer för gående. 

Vid skolgården och längs 
Södra Vitklövergatan samlas 

ungdommar både dag- och 
kvällstid.



Areaberäkningar

Byggnader Grönområden Gångytor Vägar och parkeringar Totalt
25650 62470 16720 90160 195000
13% 32% 9% 46%

19700 38410 20070 18720 96900
20% 40% 21% 19%
8420 52060 1780 29640 91900
9% 57% 2% 32%

53770 152940 38570 138520 383800
14% 40% 10% 36%
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1.

2.

3.

Intill redovisas tre olika områden där ytfördelningen 
har beräknats. Område 1 utgörs av i huvudsak 
handels/-serviceområdet samt utbildningsverksamhet, 
område 2 utgörs av bostadsområde bestående av 
fler bostadshus, område 3 består av bostadsområde 
med friliggande småhus. 

• 36 % av hela området utgörs av ytor för bilvägar, 
parkering eller refuger. I område 1 är det 46 %. 

• 40 % av den totala ytan utgörs av grönska, skog, 
park eller gräsmatta. Det är dock mest i område 2 
som ytorna är anläggda och underhålls. 

• Byggnader upptar 14 % av den totala ytan.

• 10 % av den totala ytan är anlagd för gång-
trafikanter och för cyklister.

FÖRDELNING AV YTOR

1.

2.

3.TOTALT

Byggnader

Grönytor

Gång-och cykelytor

Bilvägar och parkering
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Vid en analys av samtliga ytor mellan husen, baserat 
på synliga ytor inom 50 radiella steg, framträder en 
bild av vilka ytor som är prioriterade. Det kan också 
beskrivas som markanvändningens effektivitet baserat 
på programmerat innehåll. I det här fallet framträder 
särskilt parkeringsytorna som den mest effektiva 
användningen av marken mellan husen. Detta kan 
särskilt förklaras genom de starka besöksmål som 
ligger inom analysområdet och som vänder sig till 
en bilburen kundkrets. Därmed verkar det som att en 
effektiv markanvändning i nuläget är synonymt med en 
bilproriterad gestaltning.

PRIORITERADE YTOR

Stark visibilitet

Svag visibilitet

Hög

Låg
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BELYSNING

Belysning har betydelse både för vad man kan uppleva 
av intilliggande byggnader när det är mörkt och det 
har även betydelse för trygghet och orienterbarhet. På 
kartan intill är ljuskällorna markerade.

Bitvis är belysningen genomtänkt och funktionell, till 
exempel vid tågstationen och vid Ale Kulturrums entré. 
Men både Rödklövergatan och Vitklövergatan har flera 
mörka avsnitt eller sekvenser. Runt centrumbyggnaden 
är det mesta av belysningen anpassad för framförandet 
av bilar.

Få verksamheter är öppna kvällstid vilket gör att 
be lys ningen från många av affärerna endast finns fram 
till stängningsdax. Men ett par verksamheter har öppet 
även på kvällen; t ex gymmet som är öppet till 24.00, 
ICA till 23.00 och pizzerian till 21.00.

Otillräcklig belysning på stråket genom bostadsområdet

Skala 1:3000

Vitklövergatan

Rödklövergatan
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Ale torg; artificiellt ljus domineras av de många tydligt lysande reklamskyltarna Mycket stark belysning från fastighetförmedlingen vid södra Ale torg

Stråket från pendeltågsstationen

Otillräckligt belyst trottoar längs kulturhusets helt slutna norra fasadVid bensinmackarna finns endast vägbelysning och fasadbelysningBehaglig och attraktiv belysning på pendelstationen
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För stadslivets del är buller problematiskt då det gör 
vägens närvaro högst påtaglig och det försämrar 
vistelsekvaliteter. För Nödinges del är det framför allt 
vägbullret och buller från passerande tåg (påverkar 
tydligt maxvärdena) som dominerar men närmare 
centrumbyggnaden finns också fläktljud m.m.

Bullerkartan nedan är en analys av beräknat buller från 
transportstråket, buller från väg och järnväg. Högsta 
bullernivåer finns utmed transportstråket i nord-sydlig 
riktning.

I princip hela ytan fram till centrumbyggnaden har 
mycket höga bullernivåer (över 65 dBA). Av bilden 
fram går att byggnaderna närmast pendeltågsstationen 
blockerar bullret och gör ytan öster därom väsentligt 
mer skyddad. På bostadsgårdarna är nivåerna ytter-
ligare lägre, runt 50 dBA. Det går också att se att 
buller störningen letar sig upp relativt långt invid Ale 
Kulturrum och vidare utmed utbildningsstråket öster 
ut. Likaså framträder Norra Kilandavägen med höga 
bullernivåer, långt över riktvärdet på 55 dBA.

Trafikbullerberäkning 
Väg+järnvägstrafik 

Dygnsekvivalent ljudnivå 
Leq24 dB(A) 2m över mark

Kund

Ale kommun

709011
Projektnr

Ort och datum
Göteborg 2016-05-12 Bilaga 1

ÅF Infrastruktur AB / Ljud och Vibrationer
Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg
Tel 010 - 505 00 00, Fax 010 - 505 30 09

FÖP Nödinge, Ale kommun
Befintlig situation
Trafikbullerberäkning
Prognosår 2030 
Väg+järnvägstrafik
Dygnsekvivalent ljudnivå Leq24 dB(A) 2m över mark
Ej frifältvärde

(A3) 1:6000
Skala

Perry Ohlsson
Uppdragsansvarig

 
Granskad

HandläggareStatus

Teckenförklaring
Byggnad

Bullerskärm

Skala (A3) 1:6000
0 60 120 180 240

m

Dygnsekvivalent ljudnivå
Leq24 dB(A), ej frifältvärde

65 <  
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55 < <= 60
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TOTALT RESULTAT FRÅN OBSERVATIONER
I Nödinge centrum har vi studerat sex platser närmare 
som passeras eller besöks av många människor. På 
följande sidor beskrivs platserna utifrån ett antal 
parametrar. 

Vi har oberverat och sammanställt kön och ungefärlig 
ålder på de som passerar, cyklar eller vistas på 
platsen.

När antal funktioner anges har följande kategorier 
omfattats; handel, bostäder, utbildning/kultur, torg/
park, kollektivtrafik och övrigt. 

Entrétäthet är i förhållande till de fasader som omsluter 
eller är närvarnade i stadsrummet. 

Platsen har vi beskrivit med dess tillgänglighet i 
gaturummet från visibilitetsstudierna.

Orienterbarhet från visibilitetsstudierna redo visas ihop 
med respektive studerad plats.

Mikroklimatet på platserna redovisas genom sol- och 
vindstudier.

Området närmast stationen redovisas i kapitel 2.

Bland de som rör sig i Nödinge centrala delar när alla 
de studerade platserna summeras så framkommer att 
det är fler kvinnor än män som noterats. Huvuddelen 
rör sig till fots, 83%, men det finns också de som vistas 
mer stadigvarande, sammanlagt uppgår detta till 4%. 
Andelen cyklister som noterats utgörs av 13%. 

Ser man till åldersfördelningen så är det en relativt hög 
andel som är yngre; barn, ungdomar och unga vuxna. 
I mellan ålders spannet återfinns 56% och det äldre 
åldersspannet utgör 7%.

Jämför man dessa observerade personer i det offent-
liga rummet med hur åldersfördelningen ser ut som 
helhet i Ale kommun kan det konstateras att gruppen 
20-64 också utgör 56% av befolkningen i Ale som 
hel het. Däremot utgör barn och unga 26%. Att vi ser 
många unga just på dessa platser är dock inte så 
för vånande med tanke på de förskolor och skolor som 
finns här. Sett till befolkningen som helhet utgör de 
över 65 år hela 18% i Ale kommun men i det offentliga 
rummet i Nödinge så utgör de alltså en väsentligt 
mindre andel. 
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Stråk över parkeringen norr om blomsteraffären, genväg till stationen

Sushirestaurang med uteservering vid norrfasad

Caféts uteservering i söderläge och många passerande
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FUNKTIONERKARAKTÄR

Skala 1:1500

ALE TORG SÖDRA

Södra delen av Ale torg  upplevs ”småskaligt och 
små   stads aktigt”, utan att ha några större gestaltnings-
kvaliteer. Platsen upplevs som splittrad av de många 
parkeringsplatserna och olika gång och cykelstråk i 
riktning mot stationen. Detta framgår också av den 
rumsliga analysen nedan över orienterbarheten.

Många delar har har en slags baksidekaraktär domine-
rad av parkering. Bebyggelsen är låg och entréerna ofta 
blygsamt markerade. Skärmtak finns över gång stråk 
intill flear av fasaderna. Markbeläggningen varie rar 
vilket bidrar till oklarhet kring rummets samman sätt-
ning och sammanhang. 

Där stråket leder ner till pendeln från Ale Kulturrum och 
bostadsområdena i öster, som är ett tydligt funktonellt 
stråk, så stödjer inte gestaltningen denna koppling. 

Vid den stora centrumbyggnadens södra fasad 
finns ett café, en bank med bankomat utanför samt 
entrén till kommunhuset. Caféet har en välbesökt 
ute servering (sommarhalvår) med god uppsikt över 
både tågresenärer och shoppingstråk. Det finns även 
allmäna sittbänkar som inte hör till caféet. Platsen kan 
dock bli relativt vindutsatt (exem pel vis vid syd-västliga 
vindar). Här ligger också majorite ten av restaurangerna 
i centrum, alla med till hörande parkering framför. I 
området finns även en blomsterbutik, leksaksaffär, 
gym, fastighetsförmedling m m. 
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OBSERVATIONERFLÖDEN

ENTRÉTÄTHET

Gångytor

Öppen fasad

Stängd fasad

Entré

Flödena på platsen har noterats och längs centrum-
byggnadens södra fasad registreras Nödinges största 
flöde av gångrörelser. Vid tågens ankomst och avgång 
ökar flödena i området markant. Gångtrafiken ökade 
också vid lunchtid eftersom här finns ett visst utbud av 
matställen. Uteserveringen och sittplatserna utanför 
caféet noterades vid observationstillfällena fungera 
som något av en knutpunkt, vilket förstärks av de 
stenlagda ”smitvägar” som leder till och från denna 
plats. Här observeras också att folk stannar upp och 
pratar. 

Antalet entréer vid denna plats är relativt hög jämfört 
med Nödinge som helhet. Entréerna vänder sig i första 
hand mot större och mindre parkeringsplatser. Det 
finns emellertid ändå flera helt slutna fasadpartier som 
delvis motverkar närvaron av övriga entréer. Platsen 
har få byggnader/entréer i riktning öster och söder ut 
då det här ligger en parkering som närmsta granne till 
Ale torg. 

Här syns i relation till det sammanlagda resultatet 
väsentligt färre som cyklar, det är istället fler som rör 
sig till fots och går i området. Något färre barn och 
unga i detta läge också jämfört med det sammanlagda 
resultatet. 
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ALE TORG SÖDRA

Analysen visar på ett relativt splittrat gaturum. Rummet 
har inte heller någon tydlig riktning även om det 
finns en viss antydan i öst-västlig riktning. Effekten 
kan bli både flertalet genvägar eller konflikter mellan 
fotgängare, cyklister och bilister. 

Tillgängligheten är god i området och då särskilt i 
öst-västlig riktning. Men också norrut från torgets 
östra delar. Däremot visar analysen att tillgängligheten 
antyder en omväg för fotgängare vilket kan göra att 
det krävs platskunskap för att tillgängliggöra befintlig 
service.
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21 mars 08.00

Sydlig vind

21 mars 17:00

Västlig vind

SOLSTUDIE

VINDSTUDIE

Solstudien visar att torget har goda solförhållanden 
såväl morgon som kväll. Den bästa vistelseytan upp står 
på gaveln av den större centrumbyggnaden i norr. 
Mindre sol finns runt entréerna till centrumbyggnaden i 
torgets södra del.

Vinden har särskilt en acceleration i området runt 
gaveln i torgets norra område. Det här kan påverka 
komforten negativt vid såväl sydliga som västliga 
vindar. I övrigt är vindeffekterna måttliga även om det 
finns accelerationer som kan upplevas problematiska i 
torgets öst-västliga passage. 
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FUNKTIONER

Skala 1:1500

BENSINSTATIONERNA

Området kring bensistationerna har karaktär av ett 
utkantsområde. Norr om verksamheterna tar centrum 
definitivt slut i och med en bergvägg och bilvägar. 

Byggnaderna är glest placerade till följd av bil bur-
en heten och prioriteringen av biltrafik och det är 
svårt att orientera sig som gång trafikant. Trottoarer 
tar slut, området är svår över skådligt och för gående 
i öst-västlig riktning er bjuds här en otrygg miljö. 
Förutsättningarna att ta sig runt till fots är i detta 
område mycket dåliga.

KARAKTÄR

Servicen vänder sig främst till bilburna personer och 
biltrafiken ges också överlägset mest plats i rummet 
genom mackar, körbanor, parkeringar och Drive thru. 
I norr utgör Lidl en målpunkt. Frukt & grönsakshuset 
attraherar både cyklister, gångtrafikanter och bilister.

Frukt & 
grönsakshuset

Lidl

Cirkel K



65Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-11

Låga      Höga

Gles Tät

1 2 3 4 5 6 tot

56%
44%

Kvinnor

Män
29

%

63
%

8%

0 - 2 0  Å R 2 1- 6 4 Å R 6 5  - Å R

94%

4% 2%

Går
Cyklar
Hänger

24
%

67
%

8%
0 - 2 0  Å R 2 1- 6 4 Å R 6 5  - Å R

90%

5%
5%

Går
Cyklar
Hänger

61%

39%

Kvinnor

Män

49%51%

Kvinnor

Män

26
%

65
%

9%

0 - 2 0  Å R 2 1- 6 4 Å R 6 5  - Å R

79%

18%
3%

Går
Cyklar
Hänger

58%
42%

Kvinnor

Män

52
%

42
%

7%

0 - 2 0  Å R 2 1- 6 4 Å R 6 5  - Å R

78%

18%
4%

Går
Cyklar
Hänger

60%
40%

Kvinnor

Män

40
%

56
%

4%

0 - 2 0  Å R 2 1- 6 4 Å R 6 5  - Å R

74%

25%
1%

Går
Cyklar
Hänger

50%50%

Kvinnor

Män

68
%

28
%

4%

0 - 2 0  Å R 2 1- 6 4 Å R 6 5  - Å R

61%24%

15%

Går
Cyklar
Hänger

57%
43%

Kvinnor

Män

37
%

56
%

7%

0 - 2 0  Å R 2 1- 6 4 Å R 6 5  - Å R

83%

13%
4%

Går
Cyklar
Hänger

OBSERVATIONERFLÖDEN

ENTRÉTÄTHET

Gångytor

Öppen fasad

Stängd fasad

Entré

På grund att den låga framkomligheten är det få som 
rör sig här till fots eller med cykel i denna delen av 
centrala Nödinge. En del personer går till och från 
bostadsområdena vid Rödklövergatan och Södra 
Klöverstigen. Många besöker Frukt & grönsakshuset.

Ser vi till fördelningen över de som trots allt rör sig här 
till fots eller med cykel så ser vi att något fler cyklar 
än går jämfört med övriga observerade platser. Här är 
också andelen barn något lägre än genomsnittet. 

Södra 
Klöverstigen

Rödklövergatan

Frukt & 
grönsakshuset

Antalet entréer är mycket få och det finns också få 
byggnader här. De fåtal byggnader som finns har 
dessutom i princip bara en entré från ett håll. Det 
resulterar således i väsentligt fler baksidor och därtill 
är de övriga fasaderna slutna. 



500m

500m

Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-1166

Öppna ytor utsatta för mycket vind och buller 
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TILLGÄNGLIGHET

Hög
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BENSINSTATIONERNA

Orienterbarheten runt bensinstationerna främjar inte 
fotgängare. Den är i första hand fokuserad på ytor 
där bilistens orienterbarhet prioriteras, av naturliga 
skäl. Detta är därmed en viktig plats att åtgärda 
om eventuell stationsnärhet ska kunna uppstå för 
bostadsområden som ligger norr om centrala Nödinge. 

Tillgängligheten till området är god för bilister, men 
mycket problematisk för fotgängare och cyklister. 
Detta kan skapa stora risker för konflikter i de fall 
bensin stationerna fungerar som målpunkter även för 
oskyddade trafikanter. 
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21 mars 08.00

Sydlig vind

21 mars 17:00

Västlig vind

SOLSTUDIE

VINDSTUDIE

Området är mycket öppet vilket och solstudien visar att 
en liten andel av ytorna skuggas. De ytor som skuggas 
är i första hand infrastrukturmiljöer. Intressant att 
notera är dock att det uppstår en solig plats norr om 
gaveln till den större centrumbyggnaden i söder. Detta 
kan därmed upplevas som en potentiellt trivsam och 
skyddad plats som möjligen används som smitväg för 
gående. 

Vindstudien visar att vinden framför allt accelerar 
i de södra delarna av området, norr om gaveln till 
centrumbyggnaden (framför allt vid västlig vind). Enligt 
solstudien är detta en potentiell vistelseplats men som 
alltså behöver hantera vinden för att skapa ett bra läge 
utifrån ett komfortperspektiv. 
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FUNKTIONER

Skala 1:1500

KORSNINGEN

Platsen är öppen och man har god sikt i flera olika 
rikt ningar. Här passerar relativt få bilar men det är 
desto fler gångtrafikanter och cyklister som rör sig här i 
flera olika riktningar, med betoning på den öst-västliga 
riktningen. Även om platsen tydligt karaktäriseras av 
de rörelser som finns här så är det knappt någon som 
stannar till.

Området kantas av såväl bostäder, handel och Ale 
Kulturrum. I själva korsningen finns även stora 
hård lagda ytor i form av parkeringsytor och mycket 
generöst dimen sione rade trottoarer. 

KARAKTÄR
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OBSERVATIONERFLÖDEN

Flödet i öst-västlig riktining är stort, de flesta går på 
trottoaren norr om Vitklövergatan, närmast bostäderna. 
Det finns också de som går och cyklar söder ut 
men detta flöde är mindre intensivt.  Parkeringen 
är väl utnyttjad och används i hög utsträckning som 
pendelparkering. Parkeringsplatsen mellan cen-
trum byggnaden och bostäderna framträder som ett 
välintegrerat stråk men få observarades gå eller cykla 
där. Detta stråk utgörs ju i princip av själva parke rings-
gatan med huvudsaklig funktion för bilparkering vilket 
således inte lämpar sig väl för gångende. Lastgatan 
(inte heller gestaltad eller lämplig för gående) fungerar 
som smitväg men där rör sig mycket få personer.

Det är relativt få entréer närvarande i ’Korsningen’. 
Flerbostadshusen norr om Vitklövervägen har entréer 
mot gården och byggnaderna är därtill placerade 
på relativt stort avstånd från Vitklövergatan. På 
centrumbyggnadens södra gavel finns ett par entréer. 

Här är andelen av barn och unga hög, cirka hälften av 
alla som rör sig på denna plats. Med tanke på närheten 
till utbildningsklustret framstår det som logiskt. Det är 
också observerat att det är en relativt hög andel av de 
som befinner sig här som cyklar, nära en femtedel. 

ENTRÉTÄTHET

Gångytor

Öppen fasad

Stängd fasad

Entré
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KORSNINGEN

Vid denna plats är orienterbarheten relativt låg även 
om de öppna ytorna bidrar till att leda blicken i 
öst-västlig riktning. Men studien visar också att det i 
nord-sydlig riktning kan vara svag orienterbarhet för 
gående och cyklister. 

Tillgängligheten inom denna plats pekar på att fot-
gäng are och cyklister kan leta sig runt lokalt men att 
denna upplevelse sträcker sig relativt kort. Det vill säga 
att upplevelsen av närhet till omkringliggande entréer 
kan upplevas relativt svag och i vissa fall leda in på 
inlastningator.
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21 mars 08.00

Sydlig vind

21 mars 17:00

Västlig vind

SOLSTUDIE

VINDSTUDIE

Solstudien visar särskilt att bostadsbebyggelsen 
med flerbostadshus vid Södra Klöverstigen och 
centrumbyggnaden skapar skuggning av det som 
skulle kunna vara en nord-sydlig axel. 

Även vindstudien visar att det som kan vara ett 
nord-sydligt stråk har accelererande vindeffekter. 
Till sammans innebär det att komforten är relativt dålig 
i denna plats och att åtgärder krävs för att verkligen 
skapa en trivsam miljö, om det önskas. 
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ALE KULTURRUM ENTRÉ

Framför byggnaden finns en väl tilltagen platsbildning 
vid huvudentrén i väster. Platsen är omöblerad och 
relativt tom på människor. Själva entrén är knappt 
skyltad och det är svårläst ifall det är öppet eller inte. 
Installationen för regnavvttning - den blåa ränndalen 
- är något sjangserad. Trädrader finns på den öppna 
ytan men med otydlig riktning. Platsen är försedd med 
en offentliga bänk. Cykelställ är nästan tomma liksom 
några låda för blomsterplantering.

Själva platsen har egentligen inga funktioner 
men kantas av bostäder, parkering, grönområde 
och Ale kulturrum. Inne i Kulturrummet finns 
sporthallar, bibliotek, café/restaurang, skola och 
föeringsverksamheter. 
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OBSERVATIONERFLÖDEN

Ett av Nödinge centrums tydliga stråk leder från 
pen  del  stationen och österut till/förbi Ale Kulturrum. 
De personer som går längs Vitklövergatan väljer oftast 
den norra trottoaren. Det går även att röra sig genom 
byggnaden då den är öppen. Utmed Vitklövergatan 
saknas cykelväg vilket resulterar att många cyklister 
att cykla på trottoaren invid Ale Kulturrum. 

Ett lågt frekventerat flöde noteras på den stig 
som leder från gångbanan invid parkeringen in i 
grönområdet. Stigen som utgörs av en klippt gräsmatta 
mynnar ut i en öppen glänta.

ENTRÉTÄTHET

Gångytor

Öppen fasad

Stängd fasad

Entré

Inom bostadsområdet med flerbostadshus resulterar 
byggnadstypen i att det blir tätt mellan trapphus och 
många entréer. Men den absoluta merparten av dessa 
entréer är placerade mot innergårdarna och vänder 
på så sätt ’ryggen’ mot gatorna intill. Det finns dock 
undantag. Inom utbildningsområdet har byggnaderna 
ett fåtal entréer vilket förstärker denna verksamhet 
som solitära målpunkter i analysområdet. Många av 
fasaderna saknar därtill fönster och liknande vilket gör 
dem mycket slutna. 

På denna plats är andelen cyklande högre än genom-
snittet och andelen unga är mycket högt. Relativt detta 
är det få äldre som syns i det offentliga rummet här. 
Mycket få vistas på denna plats utan det är snarare en 
plats som ’passeras’. 
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ORIENTERBARHET

TILLGÄNGLIGHET

Orienterbarheten i detta område leder som tydligast 
mot entrén till Kulturrummet. Men synligheten av själva 
entrén är, som tidigare nämnts, relativt låg. I nuvarande 
läge är det således rummets organisation som bidrar 
till riktningen. Här skulle byggnadsutformningen kunna 
anpassas för att förstärka detta samband. Studien av 
denna plats tydliggör också att stråket förbi byggnaden 
i öst-västlig riktning försvagas allt mer. 

När det gäller tllgängligheten är det motsvarande som 
ovan. Väl värt att nämna är dock att riktningen här 
visar särskitl god tillgänglighet närmast byggnadens 
norra fasad. Det innebär att ett eventuellt stråk i 
öst-västlig riktning i nuläget antagligen uppstår i det 
område som upplevs mest trångt. 
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21 mars 08.00

Sydlig vind

21 mars 17:00

Västlig vind

SOLSTUDIE

VINDSTUDIE

Solstudien visar att stora delar av entréområdet är 
skuggat, särskilt på morgonen. Studien visar också att 
det stråk som leder i öst-västlig riktning förbi huset 
ligger i skugga under merparten av dygnet. Detta 
för säm rar upplevelsen av komfort och detta blir mer en 
passage än en vistelseyta. 

Vindstudien visar att det i huvudsak är måttliga 
vind accelera tioner i området. Vid västliga vindar sker 
dock viss acceleration i stråket norr om Kulturrummet 
vilket ytterligare försämrar komforten och riskerar att 
understryka detta som en passage snarare än en plats 
för vistelse. 



Nödinge stadsrums- och stadslivsanalys         Slutrapport 2016-11-1176

Sittplatser på skolgården

Skolgården med  sparsam möblering
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Skolgården har gott om cykelparkeringar och här 
finns möj lig heter att sitta. Inne i Ale Kulturrumt finns 
sporthallar, bibliotek, café/restaurang, skola och 
föreningsverksamheter och utgör således en viktig 
mål punkt. 

0 3 6

FUNKTIONER

Skala 1:1500

SKOLGÅRDEN

Platsen saknar riktning och bil-cykel och 
gångtrafikanter blandas.  Entrén till Kulturrummet är 
inte utmärkt mer än genom en etsning i dörrglaset. 
Trots det ger platsen ett mer ombonat intryck än 
huvudentrén då det fler om bänkar att sitta på  samt 
fler fönster som vetter mot platsen.

KARAKTÄR
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OBSERVATIONERFLÖDEN

ENTRÉTÄTHET

Gångytor

Öppen fasad

Stängd fasad

Entré

Många rör sig in och ut till bostadsområdet som 
gränsar i norr om skolgården. Då merparten av 
entréerna är vända in mot gårdarna i flerbostadshusen 
kanaliseras röresler till några få punkter, en finns 
exempelvis mitt emot skolgården. På skolgården 
samlas ungdomar för att spela basket eller umgås. 
Bänkarna och ytorna anväds av de som vistas på 
platsen.

Flerbostadshusens entréer är vända in mot gårdarna 
och de enda entréer som har direktkontakt med skol-
gården är de i söder som leder in till byggnaderna 
söder/väster om. Kvällstid, efter att verksamheten 
stängt, är denna plats under mycket låg uppsikt. 

Andelen som går är här väsentligt lägre jämfört med det 
sammanlagda resultatet, här utgörs nästan en fjärdedel 
av de som rör sig av cyklister. Här finns också den 
högsta andelen som vistas jämfört med övriga platser 
som studerats. Två tredjedelar av de som är här utgörs 
av barn och unga.
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Passage över bilvägen mot bostadsområdet

Fasad som angränsar platsen

Vy ned mot centrum och pendeltågstationen

Stark visibilitet

Svag visibilitet

Hög

Låg

SKOLGÅRDEN

ORIENTERBARHET

TILLGÄNGLIGHET

Orienterbarheten i området är mycket låg för fot-
gängare och cyklister. Dett är en plats utan riktning 
och riskerar därför att användas relativt fritt för 
fotgängare och cyklister. Det vill säga att risken 
för genvägar och riskfulla passager för oskyddade 
trafikanter är stor. Detta i ett område med såväl skola 
som förskola vilket gör att problemet bör prioriteras i 
fortsatt arbete. 

Analysen visar att det egentligen inte är någon plats 
som har bättre tillgänglighet än någon annan inom det 
studerade området. Möjligen kan en viss antydan ses i 
skolgården sydöstra hörn vilket kan innebära att det är 
en mer populär vistelseplats än andra. Detta behöver 
dock samstuderas med placering av entréer 
efter  som dessa två egenskaper eller för ut sätt ningar 
är i bero ende ställning. Om en ökad tillgäng-
lig het till entré platser eller vistelse ytor önskas 
bör åtgärder vidtas. 
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21 mars 08.00

Sydlig vind

21 mars 17:00

Västlig vind

SOLSTUDIE

VINDSTUDIE

Solstudien visar att skolgården har god solinstrålning 
på morgonen, vilket också sträcker sig längre över 
dagen på sommaren. Det område som överlag har 
bäst solförhållanden och därmed förutsättningar för 
vistelseytor är emellertid i nuläget parkeringsytan i 
områdets östra del. 

Vindstudien visar att skolgården inte har några vind-
accelerationer vilket kan upplevas positivt. Däremot 
sker det relativt kraftiga accelerationer norrut vid 
entrén till bostadsområdet vid sydliga vindar. En 
bi dragande orsak till det är de öppna parkeringsytorna 
söder om bostäderna. Det sker också acceleration 
längs passagen i öst-västlig riktning vid västliga 
vindar. Detta ger sammantaget med solstudierna 
att det endast är ett fåtal platser inom området som 
erbjuder goda förutsättningar för höga komfortvärden. 
Dessa är i nuläget underutnyttjade.  
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Ale kommun har under senare tid arbetat ingående 
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för 
Nödinge stationssamhälle; Nödinge 2030. Av den 
fördjupade översiktsplanen framgår att Nödinge 
ska utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, 
företagande, kommersiell och offentlig service ges 
möjligheter att utvecklas och där det ska vara lätt att 
leva. 

Inom ramen för planarbeten har ett stort antal 
del  ut  red ningar gjorts och flera olika förslag till stads -
utveck ling har tagits fram och diskuterats, exempelvis 
avseende ny bebyggelse, förändrad gatustruktur 
och nya centrala parkområden. Med an led ning av 
detta har kommunen velat pröva vilka konsekvenser 
förändringar i den byggda miljön skulle kunna få. 
Framför allt vilka konsekvenser förändringar av 
gatustrukturen skulle kunna få.

I det här laborativa arbetet som presenteras i denna 
bilaga har ett urval av sådana förändringsidéer testats 
i den rumsliga modellen. De förändringar kommunen 
velat testa redovisas på nästa sida.
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FÖRÄNDRINGAR AV GATUSTRUKTUREN 

FÖRSLAG ENLIGT KOMMUNEN

1. Ny koppling över Hållsdammsbäcken
2. Genare/direktare dragning Vitklövergatan och öster om 

fotbllsplan
3. Rödklövergatans förlängning öster ut förbi fotbollsplan
4. Två kopplingar genom handelshuset
5. Koppling bakom Ale Kulturrum läng bäcken
6. Ny koppling öster om sjön för att möjliggöra promenader/

rörelse runt hela Vimmersjön
7. Nytt bostadsområde söder om Nödinge centrum, Södra Backa
8. Ny park centralt i Nödinge

1.

8. 2.

3.4.

5.

6.

7.
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Integration lokalt (r 2) Integration lokalt (r 2)

Klockarevägen har hög centralitet

Gulklövergatans södra del/Norra 
Klöverstigen (gångstråk) har hög 
centralitet på lokal nivå

Klockarevägens centralitet 
dämpats något i relation till de 
övriga stråken

Klöverstigen i nord-sydlig riktning 
(gångstråket) samt Vitklövergatan

TILLGÄNGLIGHET TILL GATUNÄTET - LOKALT

Förändringarna i gatustrukturen 
innebär att Vitklövergatan norr 
om skolorna framträder som mest 
integrerad. Kopplingen till centrum 
är dock ej välintegrerad. 

Gulklövergatans södra del/
Norra Klöverstigen och Södra 
Klöverstigen (nord-sydlig riktning) 
har hög centralitet



5

NULÄGE LABORATION 

Bilaga Nödinge stadsliv- och stadsrumsanalys  Laborationer på strukturförändringar 2016-11-11 Sweco

Integration lokalt (r 2) Integration lokalt (r 2)

INTEGRATIONSKÄRNA 5% MEST INTEGRERADE STRÅK

Klockarevägen, Vitklövergatan, 
Klöverstigen (gångstråk) och 
dess förlängning norr ut ingår i 
integrationskärnan.

Vitklövergatan norr om Ale 
Kulturrum hänger tydligt ihop 
med Södra Klöverstigen (både 
bilstråket och gångstråket) 
samt Rödklöver gatan och en del 
av N Kilanda vägen.

Starkaste kopplingen mellan 
gatorna norr och söder 
om bäcken går mellan 
Klockarevägen öster om 
kyrkan och till Gamla Kilanda-
vägen. Vitklövergatan är 
däremot inte tydligt kopplad till 
Klockarevägen (inom radie av 
två riktningsförändringar). 

Förändringen av gatustrukturen 
enligt kommunens förslag 
resulterar i att Vitklövergatan 
norr om Ale Kulturrum stärks 
och blir tydligare genomgående. 
Den går hela vägen från Ale Torg 
via Gamla Kilandavägen i höjd 
ända upp till Kyrkvägen.

Stråket öster om nuvarande 
sportfält framträder också 
tyd ligare och kopplar Vitklöver-
gatan med såväl Rödklövergatan 
som Fyrklövergatan (dock inte 
ända upp till N Kilandavägen).

Viss förändring sker också 
längre söder ut  där två 
parallella stråk nu ingår i inte-
gra tionskärnan istället för bara 
det östra (Backa säteri).  



Integration lokalt (r 6) Integration lokalt (r 6)
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TILLGÄNGLIGHET TILL GATUNÄTET - LOKALT

Tillgängligheten till gatunätet, 
integrationen, är hög utmed 
Klöverstigen (gångstråket) samt 
Rödklöver och Vitklövergatan norr 
om Ale Kulturrum.

Även Klockarevägen har 
hög tillgänglighet till 
gatunätet inom en radie av 6 
riktningsförändringar.

Konsekvensen av föreslagna 
för   ändringar av gatustrukturen 
är att centraliteten blir förskjuten 
till norra delen. Mer integrerade 
stråk norr om bäcken jämfört 
med söder om Klockarevägen 
men att dessa stråk länkas ihop 
genom den nya kopplingen över 
Hålldammsbäcken.

Förändringarna innebär också att 
stråket öster om sportfältet får hög 
tillgänglighet till gatunätet och 
där med skapas en  ‘ruta’ av väl-
integrerade stråk som effektivare 
kopplar ihop Nödinges centrala 
delar. 

Centraliteten distribueras också 
längre söder ut med två parallella 
stråk istället för utmed ett Backa 
säteri/Säterivägen samt även 
väster om sjön.



Integration övergripande (r 30) Integration övergripande (r 30)
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TILLGÄNGLIGHET TILL GATUNÄTET - ÖVERGRIPANDE

I analysen av tillgängligheten 
till gatunätet, integrationen på 
en mer övergripande nivå (30 
riktningsförändringar) så framträder 
tydligt kopplingen till Nol. Likaså 
Klockar evägen, Vitklövergatan, 
Klöverstigen (gångstråk), Norra 
Kilandavägen samt två parallella 
stråk norr ut, bl a Rödjansväg. 

På denna mer övergripande nivån 
syns att centraliteten tydligare drar 
norr ut jämfört med söder ut.  

Konsekvensen av föreslagna för-
änd ringar av gatustrukturen är att 
centraliteten sprids ut, framför allt 
så når centraliteten längre i riktning 
söder ut. 

Nya kopplingen över Hålldamms-
bäcken ger hög tillgänglighet till 
gatu nätet på den övergripande nivån. 

I villaområdet söder om bäcken 
förflyttas också centraliteten, 
exempelvis Kullens väg och Patron 
Ahlmanns allé.
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INTEGRATIONSKÄRNA

Analys av nuläge där kartan visar 
de 5% mest integrerade stråken, 
den s k integrationskärnan. Här 
syns att Klockarevägen och Vit-
klöver vägen framträder även om 
de inte kopplas ihop.  
Norra Kilandavägen framträder. 
Därtill kopplas Norra Kilandavägen 
och Vitklövervägen ihop av två 
stråk i nord-sydlig riktning, 
Klöver stigen, Gulklövergatan/
Norra Klöverstigen och dess för-
läng ning söder ut samt stråket 
öster om sportfältet.

Konsekvensen av föreslagna 
för ändringar av gatustrukturen 
är att centraliteten kopplar ihop 
de två stråken om var sida av 
Hålldammsbäcken.

Fortfarande framträder två stråk 
i nord-sydlig rikning mellan Vit-
klöver gatan, Rödklövergatan samt 
Norra Kilandavägen. Dock ingår 
inte Norra Kilandavägen längre  
bland de 5% mest integrerade 
stråken.   



Betweenness 400 m
Betweenness 500 mAnalysen visar vilka stråk som oftast erbjuder kortast 

väg inom en begränsad räckvidd, överst den lokala 
nivån och nedan den övergripande nivån. (Avstånd 
räknat som minsta riktningsförändring i grader.)
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CENTRALITET - KORTASTE VÄGEN (BETWEENNESS)

De stråk som framträder med 
höga centralitetsvärden är bland 
annat Vitklövergatan norr om Ale 
Kulturrum, del av Klockarevägen 
samt två kopplingar över Håll-
damms bäcken; öster om 
kyrkan samt Nödingevägen. 
Även ett flertal stråk genom 
bostadsgårdarna Klöverstigen. 

Inom denna begränsade räck-
vidden framträder bäck-stråket 
som barriär. 

Den föreslagna kopplingen över 
Håll dammsbäcken minskar barriär-
effekten i detta läge. 

Stråket öster om sportfältet fram-
träder tydligare och kopplar tydligt 
hela vägen mellan Norra Kilanda-
vägen via Fyrklövergatan och söder 
ut till Vitklövergatan/skolorna.

I den södra delen stärks Backavägen 
som resultat av förändringarna i 
gatu   strukturen och den föreslagna 
expansionen söder ut. I nuläget är det 
snarare  Kullens väg-Klockarevägen 
som kopplar ned i riktning mot pen-
del tågsstationen.



Betweenness 5000 m Betweenness 5000 m
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CENTRALITET - KORTASTE VÄGEN (BETWEENNESS)

På den övergripande nivån 
dämpas stråken inne på bo-
stads gårdarna och det är framför 
allt Vitklövergatan, Klöverstigen 
(gångstråket endast), stråket 
öster om sport fältet samt Norra 
Kilanda vägen som framträder.

Söder om bäcken syns Klock-
arevägen, Backavägens hela 
slinga samt tre parallella stråk i 
riktning söder ut. 

De föreslagna förändringarna 
resulterar i att även Rödklöver-
gatan i öst-västlig riktning läggs 
till  strukturen av stråk med hög 
centralitet. 

Likaså blir den nya kopplingen 
över bäcken del i det systemet 
tillsammans med Klockarevägen. 
Patron Ahlmanns allé blir 
också del av huvudstrukturen. 
Rutnätet blir något tätare vilket 
kan beskrivas som att barriär-
effekterna minskar jämfört med 
nuläget. 

Stråket över bäcken vid Ale 
Kultur rum blir relativt sett mindre 
sammankopplande.  Den nya 
exploateingen söder ut påverkar 
i relativt liten utsträckning för-
ändringar i den södra delen. 

Vid Norra Kilandavägen i kors-
ningen med Fyrklövergatan verkar 
gång- och cykel ej ha tillräcklig 
prioritet.
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PENDELTÅGSSTATIONENS RÄCKVIDD

Analysen av nuläget visar närheten 
till pendeltågsstationen. De två 
gröna färgerna visar 200 respektive 
upp till 500 meters gångväg tilll 
pendeltåget. 

Den röda färgen visar upp till 1000 
meters avstånd och det framgår 
att ca hälften av villorna söder om 
Hålldammsbäcken har mindre än 
1000 meters gångväg. I norr når 
i princip samtliga flerbostadshus 
stationen inom 1000 meter. 

Föreslagna förändringar av 
gatustrukturen förändrar inte 
nämvärt närheten till pendel-
tågsstationen. 

Den nya bebyggelsen hamnar till 
största delen i zonen som ligger 
mellan 1200-2000 meter från 
Nödinge station. Delen längst i 
söder dock längre än 2 km bort. 

RÄCKVIDD Adresser

RÄCKVIDD Stråk
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Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

TRE ALTERNATIVA LÄGEN FÖR NY STADSPARK

Illustrationen visar hur de tre alternativa lägena för ny park 
ligger i relation till de 5% mest integrerade stråken enligt 
kommunens förslag på gatustrukturför ändringar. 

INTEGRERADE STRÅK 
LOKAL NIVÅ

INTEGRERADE STRÅK  
ÖVERGRIPANDE NIVÅ

1230

1908

3062

169

2039

270

1451

3880

106

2229

57

929

3295

0

1428

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

300 m 500 m 1000 m 2 steg 6 steg

alt ett

alt två

alt tre

ANTAL BOENDE INOM OLIKA 
AVSTÅND: TRE ALTERNATIV
Från mittpunkt: avstånd i meter och i antal 
riktningsförändringar.  
Analysen är gjord från parkens mittpunkt.
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TRE ALTERNATIVA LÄGEN FÖR NY STADSPARK

Närhet till park beskrivs för de tre alternativa lägena som föreslagits för 
ny stadspark. De adresser som ligger inom 300 meter från en ny stadspark 
markeras med rött. De som bor mellan 300-500 meter markeras med 
orange. Över 1200 meter till park markeras med ljusblått. Norr om skolorna 
ligger fler bostadshus med högre täthet än i villaområdena.  
Analysen är gjord från parkens mittpunkt.

ALTERNATIV 1
NÄRHET TILL PARK NÄRHET TILL PARK NÄRHET TILL PARK

ALTERNATIV 2 ALTERNATIV 3


