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Strukturstudie för centrala Nödinge

Uppdraget

”... Det behövs en samlad bild av hur kommunen vill se en 
framtida struktur i centrala Nödinge. Studien ska syfta till 
att se de centrala delarnas utveckling i ett helhetsperspektiv 
som omfattar både boende och olika former av offentlig och 
kommersiell service. Ett principbeslut fi nns att fl ytta hela 
kommunens administration till Nödinge. En samlad kommun-
förvaltning blir en viktig del av en ny struktur tillsammans 
med utvecklingen av kommersiell service och möjligheterna 
till bostadsutbyggnad med närhet till kollektivtrafi k.

En strukturstudie är inte en del i den formella planerings-
kedjan utan en friare form med målsättningen att formulera 
en vision 2020 för Nödinges fysiska struktur. Studien ska 
redovisa förslag och alternativ till övergripande struktur för 
Nödinges centrala delar i ett tidsperspektiv fram till år 2020. 
Under arbetet ska fortlöpande dialog och samråd ske med 
intressenter och allmänheten i lämpliga former....”

ur strukturstudiens uppdragsbeskrivning
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Inledning

Ale kommun är en kommun i stor förändring. En omfat-
tande utbyggnad av E45 och Norge-/Vänerbanan pågår. 
2012 har kommunen fem nya pendelstationer. Detta ger 
kommunen en ökad tillgänglighet och förändrad roll i 
Göteborgsregionen och skapar en stor förväntan på 
tillväxt. Nödinge samhälle förväntas fram till år 2015 växa 
från dagens dryga 5 000 personer till 6 300 personer. För 
att få en helhetssyn över befolkningsutvecklingen har 
kommunen antagit ett bostadsförsörjningsprogram för 
bostadsutbyggnaden och ett program för företagseta-
bleringar.
 Ales tillväxt berör centrala Nödinge på ett påtag-
ligt sätt. Handeln på Ale Torg har det största detaljhan-
delsutbudet i kommunen, men behöver växa ytterligare 
för att klara konkurrensen från omvärlden. För att få en 
helhetssyn på utvecklingen av centrala Nödinge beslu-
tade kommunstyrelsen i januari 2008 att genomföra en 
studie för att belysa olika möjligheter att utveckla den 
fysiska strukturen. Studien fi ck namnet Strukturstudie 
för centrala Nödinge och detta är resultatet av arbetet.

En framtidsbild för centrala Nödinge
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Nödinge – ett samhälle i förnyelse
Nödinge står inför stora förändringar. Den nya pendelsta-
tionen, men också utbyggnaden av E45 innebär att Nö-
dinge på ett nytt och kraftfullt sätt knyts till sin omvärld. 
Nödinge förväntas därför växa de närmaste tio åren. Hur 
centrum ska utvecklas är en viktig fråga inte bara för Nö-
dinge utan för hela kommunen.

Nödinge har från 50-talets jordbruks- och kyrkby utvecklats till 
dagens samhälle mycket tack vare sitt strategiska läge vid kom-
munikationsstråken och närheten till storstaden. Den lilla byn 
började växa i slutet av 1960-talet då fl era hundra lägenheter 
byggdes på grund av bostadsbristen i regionen. Hösten 1995 
öppnades Ale gymnasium. Ale Torg, Nödinges köpcentrum, 
invigdes hösten 1996. Idag fi nns här ett brett kommersiellt ut-

bud med bland annat dagligvaruhandel, klädbutiker, bank, post, 
apotek och systembolag. Satsningen på detaljhandel är en viktig 
orsak till att Nödinge utvecklats till en viktig ort i kommunen. 
Från 1985 har invånarantalet i Nödinge ökat från drygt 4100 
invånare till drygt 5 000 år 2008. Golfbanan som invigdes 2006 
med 9 hål planerar nu att byggas ut till en 18-hålsbana. Flera 
nya bostadsområden planeras också och fram till 2015 räknar 
kommunen med att invånarantalet når 6 300 personer.

Nödinge - en del av den nya regionala strukturen
Kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund 
har de senaste åren gemensamt arbetat fram en strategi över 
hur bebyggelsen i regionen på sikt skall utvecklas. En bärande 
tanke är att bygga ut en attraktiv pendel- och regiontågstrafi k 

in mot Göteborg. Genom att sedan bygga ut samhällena i dessa 
stråk skapas förutsättningar för regionen att utvecklas långsik-
tigt hållbart. För Ales del är denna strategi redan påbörjat i och 
med utbyggnaden av Norge-/Vänerbanan.
 Genom utbyggnaden av järnvägen får Nödinge tillgång 
till pendeltågstrafi k. Läget för stationen är bestämt sedan tidiga-
re. Detta kommer att ha en stor betydelse för Nödinges långsik-
tiga utveckling och ortens attraktivitet. Restiden till Göteborg 
med kollektivtrafi k minskar till cirka 18 minuter. Samtidigt 
byggs vägen ut till fyrfältsväg mot Göteborg och Trollhättan. 
Nödinge får en huvudavfart från E45 för norr- och södergåen-
de vägtrafi k i anslutning till Norra Kilandavägen och en avfart 
enbart för trafi ken från Göteborg söder om den nya stationen.
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En attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafi k utgör 
huvudstråken i Göteborgsregionens gemensamma struktur-
bild. Utbyggnaden av Norge-/ Vänerbanan kommer att knyta 
Nödinge till resten av regionen på ett nytt och kraftfullt sätt. Flygfoto över centrala Nödinge från väster taget 2005. En stor del av marken i den västra delen används idag till markparkering.
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Strukturstudiens uppdrag och avgränsning

Bostadsutvecklingen i Nödinge
Under 2008 tog kommunen, utifrån gällande översiktsplan, 
fram ett program för bostadsutvecklingen för hela kommu-
nen. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att möj-
liggöra en befolkningstillväxt på i genomsnitt 2 procent per 
år fram till 2015. Utgångspunkten är att Ale år 2020 kommer 
att ha cirka 35 000 invånare. För Nödinge anges fl era nya 
bostadsområden, såsom Ale höjd, Backa Säteri, södra Backa 
och Hallbacken med en sammanlagd utbyggnad av drygt 700 
nya bostäder. Av dessa är drygt hälften småhus eller mark-
lägenheter och resten lägenheter i fl erfamiljshus. I centrala 
Nödinge föreslås en förtätning med drygt 30 bostäder per år 
med start 2012. Möjlig förtätning enligt denna strukturstudie 
är inte medräknade i programmet.

Analys av handeln
2008 genomförde organisationen Svensk Handel en analys av 
handeln i Ale kommun. I analysen framhävs Ale Torgs roll 
som motor för fackhandeln och dagligvaror och att denna 
behöver stärkas. I handelsanalysen föreslås Ale Torg kunna 
utökas från dagens 9000 m² i en första etapp med ca 4000 
m² detaljhandel och i en andra etapp med 6 200 m². Svensk 
Handel framhåller också att nya områden bör innehålla mer 
än enbart detaljhandel.

Strukturstudiens uppdrag har varit att, med utgångs-
punkt från politiska mål och inriktningar och gällande 
planer och planeringsdokument ta fram en framtidsbild 
över den fysiska strukturen i centrala Nödinge med ett 
tidsperspektiv fram till år 2020. I uppdraget har ingått att 
belysa olika alternativ till övergripande struktur, studera 
möjligheter till förtätning med bostäder med närhet till 
kollektivtrafi k, visa på utvecklingsmöjligheter för han-
del, kommersiell och offentlig service och möjliga loka-
liseringar av en ny kommunförvaltning. Arbetet skulle 
också redovisa möjligheter att utveckla en attraktivare 
närmiljö, konsekvenserna för trafi k och parkering samt 
värdera tidigare framlagda utvecklingsförslag.

En strukturstudie är inte en del i kommunens formella plane-
ring utan en friare arbetsform. Målet har inte varit att ta fram 
en färdig utbyggnadsplan. En sådan blir lätt inaktuell när 
förutsättningarna ändras. Istället har uppdraget varit att före-
slå hur strukturen i dagens centrum bör utvecklas och sedan 
utifrån detta formulera en vision för bebyggelseutvecklingen. 
Den nya pendelstationen och principbeslutet att fl ytta kom-
munens administration till Nödinge har varit viktiga utgångs-
punkter i arbetet.

Kommunens ambitioner för Nödinges utveckling
De politiska målen för kommunens utveckling fi nns beskriv-
na i den strategiska planen med Vision 2020. Ett övergripan-
de mål är att utveckla Ale till en attraktiv kommun att bo och 
arbeta i.

Älvängen och Nödinge – kommunens två
huvudorter år 2020
Kommunens mål är att både Älvängen och Nödinge ska 
utvecklas med fl er bostäder och bättre kommersiell service. 
För att beskriva kommunens syn på Älvängens utveckling 
gjordes under 2007 en strukturstudie för centrumområdet. 
Utgångspunkten var den attraktiva småstaden. För att belysa 
hur Nödinge kan och bör utvecklas beslutade kommunsty-
relsen i början av 2008 att genomföra en strukturstudie för 
centrala Nödinge. Syftet var att utifrån ett helhetsperspektiv 
på samhällets behov arbeta fram en samlad bild av hur cen-
trum bör utvecklas. Hur utnyttjar vi närheten till den nya 
pendeltågsstationen? Hur kan Nödinge utvecklas från förort 
till en självklar del i Göteborgsregionen? Vilken karaktär ska 
Nödinge ha år 2020? Går det att frigöra mark i centrum för 
att förtäta med bostäder och handel?
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Strukturstudiens uppdrag och avgränsning

In
le

dn
in

g

Avgränsning och genomförande av uppdraget
Det första steget i arbetet har varit att göra en geografi sk 
avgränsning för uppdraget. Avgränsningen redovisas i kartan 
intill och kan sammanfattas i följande:

Den röda heldragna ringen symboliserar området kring 
pendelstationen och handelsområdet. En stor del av arbetet 
har handlat om strukturen i denna del.

Den röda streckade ringen symboliserar hela området som 
har ingått i strukturstudien.

Den gula streckade ringen. Inom detta område har inga 
förändringar föreslagits, men området påverkas ändå indirekt.

Arbetet har bedrivits i två steg. Det första har inneburit skiss-
arbete kring området inom den röda ringen. Två seminarier 

med temadiskussioner hölls kring strukturen kring pendel-
stationen och handelsområdet. Idéer och tankar som då kom 
fram har varit en viktig utgångspunkt för det vidare arbetet. I 
steg två har skisserna fördjupats och utvecklats och ett för-
slag till utveckling tagits fram. Arbetet har bedrivits i samver-
kan med ett fl ertal parter.
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En vision för utvecklingen av centrala Nödinge fram till 
år 2020 har tagits fram i arbetet. Visionen har formats 
utifrån idéer och synpunkter som framförts vid arbets-
seminarier, ortsutvecklingsmöten och andra samråds-
tillfällen men också i samarbetet med berörda fastig-
hetsägare och berörda aktörer. Visionen är tänkt som 
en ledstjärna för både exploatörer, politiker, tjänstemän 
och invånarna i Nödinge. Genom en gemensam fram-
tidsbild skapas bättre förutsättningar för alla parter att 
samverka.

Studien visar inte en färdig utbyggnadsplan. En sådan 
blir lätt inaktuell när förutsättningarna ändras. Istäl-
let föreslår studien en övergripande struktur och fem 
stadsbyggnadsprinciper som bör ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med utvecklingen av centrala Nödinge. 
Strukturen pekar på ett behov av stråk och samband 
mellan viktiga platser. Stadsbyggnadsprinciperna lyfter 
fram aspekter som är viktiga för att skapa en fungeran-
de och långsiktigt hållbar helhet. Detta synsätt på cen-
trum ger ett antal möjligheter att bebygga, vilka sedan 
har illustrerats genom skisser, planer, förslags- och 
referensbilder och text.

Förslag för centrala Nödinge 2020

En framtidsvision för centrala Nödinge



STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE - SLUTRAPPORT
9

Fö
rs

la
g 

fö
r

N
öd

in
ge

 2
02

0

Förslag för centrala Nödinge 2020
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Förslag för centrala Nödinge 2020

Strukturstudiens förslag för centrala Nödinge bygger på 
att skapa tydliga stråk och samband genom förtätning. 
Målet är att utveckla ett attraktivt kommuncentrum med 
blandade aktiviteter och en attraktiv närmiljö och att 
skapa förutsättningar för handeln att växa. Gymnasiet, 
den nya pendelstationen och en ny samlad offentlig för-
valtning är viktiga målpunkter för strukturen i centrum.

En struktur utifrån två stråk
Förslaget bygger på att skapa två stråk. Det ena förbinder 
pendelstationen och gymnasiet och föreslås samla en stor 
del av den offentliga servicen som då får en god koppling 
till kollektivtrafi ken. Husens bottenvåningar i stråket bör 
reserveras för handel och kommersiell service. Platsen vid 
pendelstationen är mycket viktig i Nödinge 2020. I anslutning 
till pendelstationen bör ett utbud som riktas mot pendelrese-
nären skapas. Stråket upp mot gymnasiet föreslås förlängas åt 
andra hållet ned mot älven med exempelvis ett naturrum och 
restaurang nere vid vattnet som målpunkt. På så sätt skulle 
tillgänglighet mellan centrum och älven kunna förbättras.
 Det andra stråket går i nord-sydlig riktning och är 
en vidareutveckling av dagens handel. Handelsstråket före-
slås förlängas söderut och korsa stråket mellan gymnasiet 
och pendelstationen. Kvartersstrukturen i den södra delen 
bör möjliggöra en vidareutbyggnad söderut. Om en stark 
handelsdragare sedan kan lokaliseras till den norra delen får 
stråket en tydligare avslutning i denna del.
 Dagens markparkering framför handelshuset föreslås 
utökas mot söder och kompletteras med parkering i parke-
ringshus integrerat med handel i bottenvåningarna. I arbetet 
har olika lägen för en större livsmedelsaffär prövats. Om 

parkeringsplatsen tas i anspråk föreslås denna ersättas genom 
ny markparkering eller integrerat i parkeringshus eller takpar-
kering på livsmedelsbutiken.
 Dagens bensinstationer kommer i förslaget att hamna 
mitt i centrum. En viktig fråga att ställa är om en bensinsta-
tion hör hemma på Ale Torg år 2020. En fl ytt innebär en stor 
kostnad, men öppnar också möjligheter att få en bättre sam-
mankoppling av handelsytorna. Om bensinstationerna fl yttas, 
bör de läggas i god anslutning till av- och påfarterna i norra 
delen för exponering mot E45 och bra tillgänglighet. Ett sätt 
är att spränga in dem i berget i norra delen eller att fl ytta dem 
längre norrut till trafi kmotet.

En starkare koppling mellan handeln och det 
omgivande samhället
För att Ale Torg bättre ska kopplas ihop med bebyggelsen 
innanför föreslås nya bostäder i ett stråk upp längs Rödklö-
vergatan. Detta innebär att dagens parkering skulle bebyggas. 
Parkeringarna kan ersättas genom parkeringsgarage under 
byggnaderna. Ytterligare bostäder föreslås dels genom kom-
plettering i lucktomter på Klöverstigen och dels genom att 
bebygga en del av grönytorna vid fotbollsplanen innanför. I 
förslaget har också prövats att bygga över handelshusets last-
gata med nya bostäder för att förändra utemiljön och skapa 
en ny bostadsgata.

En attraktiv närmiljö
Den ena delen i att skapa ett välfungerande centrum är att 
hitta rätt grundstruktur att bygga upp bebyggelsen kring och 
som ger möjlighet för en bra etablering av handel och an-
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dra verksamheter. Den andra delen är att skapa en attraktiv 
närmiljö så att människor trivs. I det framtida centrum bör 
gator och platser utformas med hänsyn till hela människans 
behov. Genom förtätning är tanken att ge Rödklövergatan 
och Vitklövergatan en tätare och mer stadsmässsig karaktär. 
Träd och grönska bör också användas för att göra utemiljön 
mer tilltalande.
 Många har ställt frågan var torget ligger i Nödinge. 
Tanken om att skapa en ny torgplats har därför också prö-
vats i arbetet. Ett torg bör inte vara för stort men framför allt 
måste det vara väl integrerat med samhället och fyllas med ett 
bra innehåll. I förslaget kommer korsningen mellan stråken 
att bli den naturliga mötesplatsen i strukturen.

Strategi för markanvändningen i centrum
Ett av målen med strukturstudien har varit att hitta nya möj-
ligheter att förtäta. Förtätning kan ske genom att bygga på 
höjden, att effektivisera den pågående markanvändningen 
genom att bygga bort odefi nierade ytor eller genom att fl ytta 
verksamheter och på så sätt få tillgång till ny mark. En utökad 
handel, offentlig service och fl er bostäder ställer dock krav på 
fl er parkeringsplatser vilket också tar mark och resurser i an-
språk. Fler bostäder ställer också krav på mer plats för rekrea-
tion. Några grundfrågor är därför hur den utrymmeskrävande 
parkeringen ska lösas, hur tät bebyggelse vi vill skapa i centrala 
Nödinge, men inte minst vilken karaktär centrala Nödinge ska 
ha år 2020. Med en restid på ca 18 minuter från Göteborgs 
Central till Nödinge är det nära till att tänka sig Nödinge som 
en stadsdel i Storgöteborg. Detta ställer också en förväntan på 
en mer stadsmässig bebyggelse i de centrala delarna.
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Förslag för centrala Nödinge 2020

Förslag till struktur centrala Nödinge år 2020
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Fem stadsbyggnadsprinciper för 
utvecklingen av centrala Nödinge 
fram till år 2020

Den offentliga miljön i ett samhälle måste skapas utifrån 
en sammanvägning av människans samlade behov och de 
olika krav hon ställer på sin fysiska närmiljö. Den fysiska 
närmiljön har stor betydelse för hur attraktivt ett sam-
hälle uppfattas.
 Visionen för centrala Nödinge bygger på fem 
stadsbyggnadsprinciper som tillsammans bär visionen 
om utvecklingen av centrala Nödinge fram till 2020. 
Principerna anger planeringsaspekter som är viktiga för 
ett attraktivt och livskraftigt centrum.

•   Tänk kollektivtrafi k!
•   En levande handel, kommersiell och offentlig ser-
    vice är en viktig del i ett levande samhällscentrum
•   Ett centrum med hög tillgänglighet.
•   Fler boende i centrum ökar förutsättningarna för 
    ett levande centrum.
•   Skapa en attraktiv närmiljö.
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Nödinge 2020 - Tänk kollektivtrafi k!
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STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE - SLUTRAPPORT

För att knyta kollektivtrafi ken till cen-
trum föreslås platsen framför pendel-
stationen utgöra starten på ett gång-
stråk upp mot gymnasiet.
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Nödinge 2020 - Tänk kollektivtrafi k!
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En viktig förutsättning för att skapa det hållbara samhället 
är att samhällsutvecklingen utgår från kollektivtrafi kens 
förutsättningar. Vi måste tänka kollektivtrafi k i samhälls-
planeringen och prioritera den kollektive resenären! Den 
fysiska miljön har stor betydelse för hur attraktiv resan 
upplevs och det är viktigt att den gestaltas med omsorg. 
Platsen där pendelstationen möter samhället bör göras 
attraktiv, bekväm och trygg. Att tänka kollektivtrafi k inne-
bär också att förtäta med bostäder i närheten av pendel-
stationen för att utnyttja kollektivtrafi kens fördelar.

Med de nya pendeltågen får nödingeborna en restid på en dryg 
kvart in till centrala Göteborg fyra gånger per timme. Detta 
motsvarar restiden från Majorna eller Mölndal centrum in till 
centrum i Göteborg. Med ökade bensinpriser och en ambition 
i Göteborg att minska biltillgängligheten kommer Alependeln 
att få en stor betydelse för resande att på ett snabbt och smidigt 
sätt ta sig till och från arbetsplatser, nöje mm.
 Pendelstationen består av stenklädda byggnader som 
rymmer trapphus och hissar. Dessa förbinds med en glasad 
övergång över järnvägen och E45. Även platsen framför är 
mycket viktig plats med tanke på hur många människor som 
kommer att röra sig där. För att stationsbyggnaden ska hänga 
samman med det omgivande samhället föreslår strukturstudien 
att platsen bildar starten på ett gångstråk in i samhället och upp 
mot gymnasiet. Genom att komplettera med ett serviceutbud 
som passar resenären blir miljön trygg och välkomnande. Här 
bör fi nnas möjlighet att uträtta ärenden, kanske fi nns utrymme 
för gym eller liknande verksamheter. Ju mer service som kan 
erbjudas, även kvällstid, ju mer attraktiv kommer miljön att 
upplevas.

Platsen där pendelresenären möter samhället bör göras bekväm, trygg och inbjudande. Här bör också samlas ett attraktivt service-
utbud. Möjlighet fi nns också att förlänga den glasade övergången över Nödingevägen för ytterligare betona kopplingen till samhäl-
let och skapa en trafi ksäkrare lösning. Idébild Västtrafi k / Frenning och Sjögren Arkitekter.

Pendelstationen som fondbyggnad och start på stråket in mot samhället och upp mot gymnasiet. I anknytning till pendelstationen 
bör ett attraktivt serviceutbud samlas. Idébild Västtrafi k / Frenning och Sjögren Arkitekter.
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STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE - SLUTRAPPORT

Strukturstudien föreslår att dagens handelsstråk stärks. En utvecklad yta för dagligvaruhandel är en viktig del i detta. Möjligheten att 
tillskapa nya handelsytor mellan gångytan och parkeringen har också skisserats (till höger i bild). Stråket skulle också kunna byggas 
in för att få en mer väderskyddad miljö. Illustrationen visar handelsstråket från norr. 
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I takt med att Nödinge växer ökar förväntningarna och 
kraven på ett större handelsutbud. En attraktiv handel 
innebär en mer levande centrummiljö med fl er män-
niskor i rörelse. En viktig del i utvecklingen av centrala 
Nödinge är därför att skapa förutsättningar för handeln 
att expandera.

Handel och kommersiell service
Tillkommande handelsytor föreslås i första hand i bottenpla-
nen utmed de två huvudstråken, medan kontor och service 
kan placeras i de övre planen. Det befi ntliga handelsstråket 
föreslås stärkas genom nya, mindre affärsbyggnader mel-
lan gångstråket och parkeringen. Syftet är att skapa en dub-
belsidig handel, minska upplevelsen av parkeringsytan och 
ge miljön en annan karaktär. Lokalerna skulle kunna rymma 
kioskverksamhet eller liknande.
 Södra delen rymmer en stor expansion för både 
handel, kommersiell service, kontor och bostäder. Möjlighet 
för etablering av hotell- och konferenslokaler bör också kunna 
prövas. Det bör här prövas om befi ntliga markparkeringar 
kan ersättas med parkeringshus integrerat med bebyggelsen 
för att frigöra byggbar mark.
 Möjligheten att utöka dagligvaruhandeln har efter-
frågats. Olika lösningar för detta har studerats, dels som en 
utveckling inom den befi ntliga byggnaden och dels genom en 
ny lokalisering. Nya platser som har prövats är dels i anslut-
ning till pendelstationen och dels som avslutning på handeln 
i den norra delen intill det nya trafi kmotet. Om livsmedels-
handeln skulle fl yttas från det befi ntliga handelshuset skulle 
detta innebära att de fl esta varutransporter hit försvinner. En 
dagligvaruhandel bör vara placerad så att de krav den ställer 
på sin närmiljö, inte minst avseende tillgång till parkeringar 
och inlastningsmöjligheter, kan tillgodoses men också så att 
den övriga handeln får en bra draghjälp. Oavsett placering 
bör parkeringsbehovet lösas med en del markparkering kom-
pletterat med parkeringsdäck.
 Om McDonalds skulle kunna omlokaliseras till en av 
de nya mindre byggnaderna i anslutning till parkeringen skul-
le detta ge ytterligare plats för markparkering samtidigt som 
restaurangen blir mer lättillgänglig. Idén innebär naturligtvis 
kostnader som får vägas mot behovet av markparkeringar.

Strukturstudien föreslår att handel och kommersiell och offentlig service samlas i ett 
nord-sydligt stråk. Bilden ovan är från Stockholm.

Offentlig service
När Nödinge växer ökar också kraven på en mer utvecklad offentlig service. En ut-
gångspunkt för arbetet har därför varit att pröva tanken att samla kommunal och statlig 
service för att öka servicen och skapa möjligheter att samutnyttja resurser och lokaler. 
En ny samlad offentlig service skulle också innebära fl er människor i centrum och 
bättre underlag för lunchrestauranger och handel mm.
 Den offentliga servicen bör placeras intill eller i närheten av gymnasiet för att 
ligga centralt, med bra tillgång till kollektivtrafi k och lättillgängligt för kommuninvå-
narna. Det är dock viktigt att bra handelslägen inte tas i anspråk. Centrum  bör också 
rymma utrymme för att utveckla förenings- och idrottsverksamheten.
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Nödinge 2020 - Ett centrum med hög tillgänglighet

En förutsättning för att centrala Nödinge ska kunna ut-
vecklas är att tillgängligheten till centrum är god även i 
fortsättningen. Det ska vara lätt att nå handeln på torget 
och det ska vara tydligt var det fi nns plats att parkera. 
Men går det att förtäta i centrum och samtidigt behålla 
en god tillgänglighet?

Förslag till ny trafi kmatning av centrala Nödinge
Efter ombyggnaden av väg och järnväg kommer centrum att 
få två avfarter från E45. Det norra motet blir huvudinfart 
med möjlighet till både på- och avfart för både söder- och 
norrgående trafi k. Det södra motet blir en renodlad avfart 
för trafi ken söderifrån.
 För att förbättra trafi ksituationen vid Rödklövergatan 
(för gatunamn se sid 10) och skapa ett jämnare trafi kfl öde i 
centrum föreslås Fyrklövergatan och Rödklövergatan kopp-
las ihop. Korsningen Norra Kilandavägen/Rödklövergatan 
föreslås också byggas om till en cirkulationsplats i ett östli-
gare läge. En idé är också att räta ut Vitklövergatan för att 
skapa en tydligare riktning och möjliggöra en bättre mark-
användning. För att hålla nere hastigheterna på gatorna inne 
i Klöverstigens bostadsområde föreslås gaturummen ges en 
karaktär av stadsgator med längsgående parkering. Vitklöver-
gatan bör inte i det här skedet kopplas ihop med Rödklöver-
gatan, men strukturen möjliggör detta i framtiden. Den nya 
bostadsgatan bakom lastgatan som föreslagits bör inte vara 
öppen för genomfartstrafi k.

Gång och cykel
Dagens gång- och cykelnät är väl utbyggt i Nödinge, men för 
att skapa ännu bättre tillgänglighet bör ett mer sammanhål-
let nät skapas. Dagens gång- och cykelbana nere vid Ale Tog 
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föreslås fl yttas in till bostadsgatan bakom handelshuset. På 
detta sätt minskar konfl ikterna mellan fotgängare och cyklis-
ter vid handelsstråket. Vid utbyggnaden av E45 kommer även 
gång- och cykelväg att byggas utmed lokalvägen. Detta ger 
en bättre koppling söderut mot Bohus och Surte och norrut 
mot Nol, Alafors och Älvängen. Bostadsutvecklingen i Backa 
och framöver i Södra Backa kommer att ställa krav på goda 
gång- och cykelvägar in till centrum och pendelstationen. 
Möjligheten till ytterligare en koppling över Hållsdamms-
bäcken bör då prövas.

Riktlinjer för parkering
Kommunen har ett övergripande ansvar för trafi kplanering 
och kraven på parkering. Kommunen beslutade därför i 
början av 2008 om nya riktlinjer för parkering. Riktlinjerna 
anger inga absoluta krav på parkering, utan ska ses som ett 
underlag för planeringsarbetet och rekommendationer om 
parkeringsbehovet vid byggnation av bostäder och olika typer 
av verksamhet. Riktlinjerna anger följande nyckeltal:

- fl erbostadshus 1,3 bilplatser per lägenhet
- kontor  27-34 bilplatser per 1000 kvm BTA
- handel  23-94 bilplatser per 1000 kvm BTA
   (Parkeringsbehovet varierar beroende på typ av
   handel.)

Förutom antalet platser är det också viktigt att parkeringen 
utformas på ett sätt så att man får ett bra fl öde, att onödig 
rundkörning kan undvikas och att miljön blir trygg och säker. 
Upplevelsen att parkeringen vid Ale Torg idag ständigt känns 
upptagen beror delvis på att det är för få parkeringar men 
också på ett dåligt fl öde inne på parkeringen. Idag kör man 

in på återvändsgator och tvingas sedan vända och köra ut om 
det är fullt. Parkeringarna bör därför omstruktureras för att 
skapa ett bättre fl öde för att minska upplevelsen av att det 
inte fi nns några lediga parkeringar. Parkeringen bör ha en bra 
närhet, men parkeringsytorna bör gestaltas så att de inte ger 
ett ödsligt intryck.
 För att minska stora parkeringsplatser inne i bostads-
området Klöverstigen skulle man kunna tillåta längsgående 
parkering i gaturummet. Detta skulle ge en jämnare fördel-
ning av parkeringarna samtidigt som det bidrar till en trafi k-
säkrare miljö.

En strategi för parkering och markanvändning
En stor del av ytorna i centrum används idag till markpar-
kering, vilket tar stora ytor i anspråk. Att förtäta innebär en 
konkurrens om vad marken i centrum ska användas till. Om 
en del av parkeringen skulle kunna läggas i parkeringshus 
skulle markanvändningen effektiviseras. Parkeringshus inne-
bär dock en högre kostnad. Det fi nns också en risk att mil-
jöerna inte känns lika trygga och bekväma. Parkeringshus i 
handelscentra utnyttjas till exempel ofta inte lika mycket som 
markparkering.
 I strukturstudien har idén om parkeringshus prö-
vats för att undersöka vilka möjligheter detta ger att förtäta. 
Strävan har då varit att hitta lösningar där parkeringshusen 
kan integreras i den övriga bebyggelsen och att skapa en mer 
stadslik miljö.
 En viktig utgångspunkt för parkeringsfrågan är också 
att hela centrum inte kommer att byggas ut samtidigt. I en 
etappvis utbyggnad bör ny obebyggd mark i varje etapp gö-
ras tillgänglig för tillfällig markparkering. 



STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE - SLUTRAPPORT
17

Fe
m

 s
ta

ds
by

gg
-

na
ds

pr
in

ci
pe

r

Nödinge 2020 - Ett centrum med hög tillgänglighet

Längsgående parkering ger en jämnare fördelning av parke-
ringsplatserna i ett område och bidrar till ett mer stadsmäs-
sigt gaturum. Bilden ovan visar längsgående parkering vid 
Eriksberg i Göteborg.
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Nödinge 2020 - Fler boende i centrum
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I strukturstudien har möjligheterna att förtäta med nya bostä-
der prövats på fl era ställen. Bilden visar den föreslagna struk-
turen sett från öster med E45, järnväg och älven i bakgrunden.

STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE - SLUTRAPPORT
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Nödinge 2020 - Fler boende i centrum
Vårt samhälle behöver utvecklas så att bilberoendet 
minskar. Den ökande bilismen ger inte bara en negativ 
påverkan på miljö och hälsa. Trängseln på vägarna ökar 
också, vilket leder till sämre framkomlighet. Vi behöver 
därför förtäta med fl er bostäder i anslutning till kollek-
tivtrafi ken för att skapa attraktiva alternativ till bilen.

Behovet att förtäta med bostäder i centrum kommer som en 
direkt följd av att utgå från kollektivtrafi kens förutsättningar i 
samhällsplaneringen och av att vilja stärka handel och cen-
trumfunktioner.
 En trygg miljö och närhet till service och natur är 
viktiga delar i att skapa goda och attraktiva boendemiljöer. 
I Nödinge bör fi nnas både hyresrätter, kooperativ hyresrätt, 
bostadsrätter, seniorboende, grupp- och vårdboende. Kanske 
kan det också i framtiden fi nnas utrymme för studentbos-
täder i Nödinge. Fler boende ger en tryggare, mer levande 
centrummiljö och ett större underlag för handeln. För att 
kunna förtäta behövs dock tillgång till ny mark. Ju mer mark 
som kan frigöras för bebyggelse, ju mer kan vi förtäta.
 I strukturstudien har förtätning prövats på ett fl ertal 
platser. Målet bör vara en blandad bebyggelse med butiker i 
bottenplanet invid stråken. Detaljplanen för den södra delen 
av Ale Torg rymmer bostäder med ca 135 lägenheter. Dessa 
ligger i anslutning till pendelstationen. I strukturstudien har 
en annan bebyggelsestruktur i anslutning till pendelstationen 
prövats. Tanken har varit att med nya stadskvarter skapa ett 
stråk upp mot gymnasiet. Kvarteren rymmer möjlighet till 
lägenheter i de övre. Närheten till kollektivtrafi ken är natur-
ligtvis en stor möjlighet, men trafi ken skapar också problem 
genom buller. En viktig fråga i det fortsatta arbetet blir 
därför att studera hur boendemiljöerna kan utformas för att 
klara en god boendemiljö.
 På grönytan i den östra delen har en idé med stadsrad-
hus prövats. En mer visionär tanke är att bygga över inlast-
ningen till handelshuset med stadsradhus. Slutligen har också 
en idé att bygga på parkeringen längs Rödklövergatan med 
fl erfamiljshus prövats.

Fler boende i centrum ökar förutsättningarna för en levande 
stadsmiljö. En förutsättning för strukturstudien har därför 
varit att hitta möjligheter att förtäta. Fler boende ger också 
en tryggare, mer levande centrummiljö och ett större under-
lag för handeln. Bostadsmiljöer från Växjö, Helsingborg och 
Husie gård i Malmö. 
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En möjlighet som prövats är att bygga över parkeringen på Rödklövergatan. Idén bygger på att parkering ordnas i parkeringsdäck 
under byggnaderna för att ersätta både den befi ntliga parkeringen och den tillkommande bebyggelsens behov.

   bef. bostadshus             |      gång/cykel       |    gata med längsgående        |       nya stadsradhus          |       lastgata     |   centrumhuset
          parkering

En idé som prövats är att bygga över inlastningen till handelshuset med stadsradhus. Syftet är att förändra baksidan till en ny bostadsgata 
som bidrar till att knyta ihop centrum. Husen får egna ingångar från gatan, utegårdar mot väster och terrasser på taket.

Nödinge 2020 - Fler boende i centrum
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 bef. bostadshus       gata       nya bostäder med p-däck i botten   gång/cykel  bef. bostadshus

till vänster 
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Skolor och barnomsorg i centrala Nödinge
Förskolorna och skolklasserna för de lägre åldrarna genere-
rar mycket trafi k eftersom barnen ofta skjutsas till skolan. 
Detta skapar trafi kproblem särskilt när förskolorna ligger i 
återvändsgränder. Dagens trafi kströmmar till förskola, skola 
leder till att Rödklövergatan och Vitklövergatan blir tungt 
belastad.
 I framtiden bör eftersträvas att denna typ av verk-
samhet lokaliseras så att biltrafi ken minimeras och så att det 
blir lätt och naturligt att nå dem för gående och cykeltrafi k. 
Nya förskolor bör dock inte placeras inom strukturstudiens 
avgränsning utan istället läggas i närheten av de nyplanerade 
utbyggnadsområdena vid Södra Backa och Ale Höjd. Skola 
och förskola bör placeras så att de kan nås på ett enkelt och 
naturligt sätt både för bilar och för fotgängare och cyklande. 
En mycket viktig faktor är att barnens skolvägar blir trygga 
och trafi ksäkra. Det ska också fi nnas möjlighet att nå lek och 
rekreationsytor utan att komma i konfl ikt med trafi ken.
  I strukturstudien har möjligheten att fl ytta förskole-
verksamheterna längre ut från Klöverstigen prövats för att få 
en bättre trafi ksituation och för att förbättra kontakt mellan 
Ale Torg och det inre samhället. En omlokalisering av två 
förskolor och ersätta dem med nya lokaler i bättre trafi klägen 
skulle minska trafi ken på Vit- och Rödklövergatan och för-
enkla för föräldrarna som ska hämta och lämna sina barn på 
förskolan. En yta för en ny skola skulle också kunna reserve-
ras uppe vid dagens parkområde vid Klöverstigen. Skol- och 
förskolebehovet behöver dock utredas noggrannare och dis-
kuteras i ett större perspektiv än vad som ryms inom struk-
turstudiens avgränsning.

Ju fl er boende i centrum 
desto viktigare blir det med 
tillgång till miljöer för lek 
och rekreation. Behovet av 
att förtäta måste därför vä-
gas mot behovet av grönytor. 
Till vänster parkmiljö från 
Sundbyberg. 
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Nödinge 2020 - Skapa en attraktiv närmiljö

Platsen framför gymnasiet har natur-
liga förutsättningar som samlings-
punkt i centrum. Genom att lägga en 
ny samlad offentlig service vid eller i 
närheten av denna kan platsen fyllas 
med innehåll.

STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE - SLUTRAPPORT
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Nödinge 2020 - Skapa en attraktiv närmiljö

Lek och rekreation
Tillgången till lekytor och närrekreation är viktiga värden i 
det goda boendet. Fler bostäder ställer också krav på grön- 
och lekytorna i området. Kraven på en attraktiv och väl-
gestaltad närmiljö med naturliga mötesplatser, tillgång till 
promenadstråk och grönområden med utrymme för lek och 
aktiviteter ökar i takt med att samhället förtätas.
 Många har efterfrågat en stadspark i centrum med 
plats för aktiviteter för alla åldrar och möjlighet att strosa. 
Centrala Nödinge har dock begränsade byggbara ytor, även 
med de förändringar som föreslås i strukturstudien. Det blir 
svårt att tillgodose behovet av en stadspark om ambitionen 
samtidigt är att förtäta. Strategin bör därför istället vara att ta 
vara på och utveckla kontakten med de närmiljöer som redan 
fi nns men som kanske inte utnyttjas så mycket. Detta gäller 
både Hållsdammsbäckens ravin och älvstrandsområdet. Am-
bitionen bör också vara att utveckla mindre, mer förädlade 
grönytor i den bebyggda miljön, gärna i kombination med 
lek och uteaktiviteter. Behovet av grönytor för rekreation bör 
också kunna kombineras med skolans idrotts- och fritidsytor.

Behovet av grönytor i centrum har framhållits fl era 
gånger under arbetet. Grönstruktur har alltid varit en 
viktig del i den attraktiva stadsmiljön. Träd och vegeta-
tion gör närmiljön mer mänsklig och attraktiv att vistas 
i och har dessutom en positiv klimatpåverkan. Gröns-
struktur är viktigt både för det goda boendet, för de som 
arbetar i centrum men också för att skapa en trivsam 
handelsmiljö.

Närmiljön har stor betydelse för samhällets attraktivitet. Den 
offentliga miljön är allas gemensamma vardagsrum. Ge-
nom en genomtänkt planering och medveten utformning av 
grönytor kan stadsrummen göras mjukare och mer mänsk-
liga. Viktigare gatustråk kan accentueras genom trädrader och 
platser som upplevs för stora kan ges en mänskligare skala. 
Träd och grönska i lämplig omfattning kan bryta ned den 
visuella ödsligheten på parkeringsytan framför handelshuset. 
Tillgängligheten för parkering bör dock inte försvåras.

Gör Hållsdammsbäcken mer tillgänglig
Hållsdammsbäcken och dess ravin är en stor tillgång för 
centrala Nödinge. Hela miljön har mycket höga bevarande-
värden. Bäcken är klassad som riksintresse och rymmer ett 
tiotal fi skarter varav lax, öring och ål är de mest skyddsvärda. 
Lövskogen i bäckravinen har en stor variation av trädslag med 
stort inslag av ädla lövträd. Området har också ett rikt fågelliv 
där forsärla och strömstare tillhör de mer ovanliga arterna.
 Den vackra ravinen är en stor tillgång för centrum, 
men ravinen är otillgänglig och det fi nns få ställen att passera 
över, vilket bland annat försvårar kopplingen mellan centrum 
och Södra Backa. Bäcken bör kunna göras mer tillgänglig, 
till exempel genom att anlägga en stig längs vattendraget och 
nere vid vattnet på lämpliga sträckor. Vissa delar bör kunna 
utvecklas till mer parklika områden, medan andra skyddas och 
ges möjligheten att utvecklas naturligt. Möjligheten att anlägga 
en ny gång-/cykelbro bör också utredas. För att skydda na-
turmiljön och kunna utveckla den som närrekreationsområde 
behöver en skötselplan tas fram.

Träd och grönytor i det offentliga rum-
met gör stadsrummen mjukare och mer 
mänskliga. Bild från Hammarby Sjö-
stad i Stockholm.

De närmiljöer som redan fi nns i 
centrum bör tas bättre till vara 
och utvecklas. Detta gäller inte 
minst Hållsdammsbäcken och älv-
stranden. Till vänster vattenmiljö 
i bostadsområdet Biskopshagen i 
Växjö.
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Uppdraget för strukturstudien har varit att studera möj-
ligheterna att utveckla centrumområdet. Fokus har inte 
legat på älvstranden, men det är ändå viktigt att i visio-
nen ta med tankar om hur älvstranden kan utvecklas.

I utvecklingen av centrumområdet bör älven ses som en 
stor tillgång. Tillgängligheten till stranden är idag begrän-
sad, både visuellt och fysiskt. Om älvstranden kan knytas till 
centrum skulle den kunna bli en del av grönstrukturen och 
en tillgång för närrekreation. En förutsättning är dock att 
förändringarna utgår från de unika värden som fi nns vid älv-
stranden och att konfl ikt inte uppstår med naturintressena.

Unika naturvärden vid älvstranden
Strandområdet i höjd med Ale Torg och centrumområdet 
innehåller unika naturvärden. Här fi nns en särskild fl ora med 
rara arter, en unik insektsfauna, många grod- och kräldjur 
och ett rikt fågelliv. Den betade strandängen mellan Nödinge 
och Nol har en för Göta älv unik våtmarksfl ora med mycket 
stor betydelse för fågellivet. Strandängen bedöms vara en av 
de värdefullaste strandängarna utmed östra sidan av älven.
 Området omfattas av strandskydd, ingår i riksintresse 
för naturvården och friluftslivet samt som ett klass 1-område 
med unika naturvärden i Ale kommuns naturvårdsprogram. 
Flera av de arter som fi nns inom området är fridlysta, rödlis-
tade och/eller omfattas av EU:s habitatdirektiv. De två riksin-
tressanta och ekologiskt särskilt känsliga vattendragen Hålls-
dammsbäcken och Lodingebäcken med vandrande havsöring 
och lax mynnar ut i Göta Älv. Vandrande fi sk är mycket 
känslig för störningar under de delar av året de är aktiva.
 Området ingår i det s k strandängsprojektet, ett kompen-
sationsprogram för de intrång som utbyggnaden av E45 och 
järnväg skapar och som har varit en förutsättning för att få 
tillåtlighet för utbyggnaden. Området skyddas genom plan-
bestämmelse i den detaljplan som togs fram i samband med 
projekteringen av väg och järnväg.

En mer tillgänglig älvstrand
Önskemål har framförts att bättre knyta strandområdet till 
centrum och göra det mer tillgängligt för närrekreation och 
aktiviteter. För att etablera en kontakt med stranden före-
slår strukturstudien att det i förlängningen av stråket ner till 
pendelstationen skapas en passage till älvstranden. Här skulle 
kunna ordnas sittplatser och skapas möjligheter till närrekrea-
tion, fritidsaktiviteter som inte är så känsliga för översväm-
ningar och fi skemöjligheter. Detta skulle göra älvstranden 

Nödinge 2020 - Skapa en attraktiv närmiljö
tillgänglig för alla. Gångstråk kanske kan anläggas på spång-
ar som inte påverkas av förändringar av vattennivån i älven. 
Ett läge för ett naturrum, restaurang eller mindre konferens-
anläggning har också skisserats. Alla åtgärder måste dock 
anpassas så de inte ger någon negativ påverkan på områdets 
naturvärden eller försvårar djurhållningen.

Tankar om en större småbåtshamn
En idé om att utveckla småbåtshamnen har framförts under 
arbetet med strukturstudien. Genom att skapa en gästhamn 
skulle båtturister på älven få en möjlighet att kunna angöra 
och handla och på samma gång upptäcka Nödinge. Området 
är dock svårt att bebygga på grund av översvämningsriskerna 
och dåliga stabilitetsförhållanden. Dessutom har omgivande 
mark mycket höga naturvärden som måste beaktas. En ut-
vidgning av småbåtshamnen väcker ett fl ertal frågor som inte 
har rymts i strukturstudien. Frågan bör därför studeras i en 
särskild förstudie. En utgångspunkt bör dock vara att båt-
hamnen byggs ut i befi ntligt läge.
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En tanke har varit att 
skapa möjlighet till 
badplats vid älven. 
Bildexemplen är från 
Bjerreds kallbad-
hus till vänster och 
Kastrups havsbad till 
höger.
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STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE
B2

Hur bör centrum struktureras för att skapa en attraktiv 
och välfungerande miljö? Hur centralt bör den nya pen-
delstationen ligga? Var bör andra nya starka målpunkter 
som kommunhus och en större livsmedelsaffär placeras 
och hur påverkar de hur man kommer att röra sig i cen-
trum? Här följer en sammanfattning av de tankar kring 
strukturen som ligger till grund för förslaget. Den röda 
cirkeln representerar läget för den kommande pendel-
stationen.
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Strukturen och utformningen av centrum måste utgå ifrån både de krav som handeln ställer på den fysiska strukturen och vad 
samhället i övrigt förväntar sig av närmiljön. Att kombinera förväntningar från dessa har varit målet och utmaningen i struk-
turstudien.

Hur Ale Torg och platsen runt pendelstationen ska ut-
formas och hur väl de kommer att fungera är två vik-
tiga frågor för Nödinge. Centrums utformning måste ta 
hänsyn dels till handelns behov och dels till de krav och 
förväntningar som följer av att vara en av kommunens 
två huvudorter.

Handeln behöver rätt kommersiell struktur
En attraktiv handel är en viktig förutsättning för utvecklingen 
av centrala Nödinge. För att handeln ska fungera krävs en 
tydlig exponering, inte minst mot E45. Detta innebär att köp-
centrumet även i fortsättningen behöver en framsida åt detta 
håll. Parkering och affärer måste synas tydligt för att locka 
folk. Handeln har även ett behov av att inlastningen av varor 
ska kunna ske på ett enkelt sätt och utan att transporterna 
kommer i konfl ikt med den övriga trafi ken.

Nödinge som en av kommunens två huvudorter 
behöver en mer stadsmässig och attraktiv när-
miljö och en samlande plats
Nödinge som en av kommunens två centralorter ställer delvis 
andra krav på miljön i centrum. Närmiljön måste kännas 
inbjudande och attraktiv. Den fysiska strukturen för området 
runt pendelstationen och för Ale Torg har stor betydelse för 
hur Nödinge uppfattas som samhälle. Ale Torg är idag ansik-
tet utåt för Nödinge och bidrar starkt till intrycket av samhäl-
let som helhet. I framtiden kommer många människor att 
röra sig vid platsen runt den nya pendelstationen som därför 
också får en stor betydelse för intrycket av Nödinge som 
samhälle.

En sammanvägning av två behov
Dessa två centrumbehov har idag väldigt lite koppling till 
varandra. Handeln är avskild från bostadsmiljön som endast 
ligger några meter innanför. Skulle det gå att skapa en natur-
lig koppling i strukturen så skulle de två också kunna gynna 
varandra på ett bättre sätt.

Tankar om strukturen - två centrumbehov

Ta
nk

ar
 o

m
 

st
ru

kt
ur

en



STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE
B4

B
ila

ga
 - 

un
de

rla
g,

 fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r m

m
Nödinge centrum kännetecknas av ett externhandels-
centrum och en förortsstruktur med bilen i centrum. 
Gymnasiet har haft en stor betydelse för Nödinges 
identitet. Även utvecklingen av handeln på Ale Torg har 
bidragit till samhällets utveckling. De olika delarna i 
centrum hänger dock inte riktigt ihop och bebyggelsen 
skapar inte ett sammanhang. Här följer en beskrivning 
av dagens centrum och de behov till förändring som 
kommit fram i arbetet.

Handel på Ale Torg
Ale Torg är kommunens centrum för detaljhandel. Här fi nns 
förutom dagligvaruhandel ett brett handelsutbud. Utform-
ningen av Ale Torg har skapat bra förutsättningar för handeln. 
Det kommersiella utbudet behöver nu utvecklas ytterligare för 
att klara konkurrensen från omgivningen och för att kunna 
erbjuda ett mer komplett handelsutbud. Önskemål har fram-
förts om biograf, bowling, gym och liknande aktiviteter som 
kan bidra till att skapa en levande miljö även efter affärstid. 
Parkeringsytan framför handelshuset upplevs otillräcklig. En 
bidragande orsak är strukturen på parkeringen som bör ses 
över. Idag tvingas bilar som letar efter parkering köra in på 
återvändsgränder och vända om det är fullt, vilket bidrar till 
känslan av att parkeringen är otillräcklig. Många anser också 
att den stora parkeringsytan är alltför ödslig och behöver mju-
kas upp med träd eller annan grönstruktur.

Bostäder i centrum
De fl esta bostäderna i centrum ligger inom Klöverstigen som 
byggdes 1968–1972. Området har under åren genomgått 
fl era upprustningar. Idag fi nns ca 700 lägenheter med 1500 
hyresgäster. Bebyggelsen upplevs som relativt låg i jämförelse 
med handelshuset och gymnasiet.

Tankar om strukturen - behov av förändring
Förtäta centrum
Centrumområdet behöver kopplas tydligare till sin omgiv-
ning. Sambanden mellan viktiga målpunkter såsom pendelsta-
tionen, gymnasiet och handeln behöver bli tydligare. I cen-
trum fi nns stora öppna och delvis outnyttjade ytor men det 
saknas en samlande plats. Områdena vid infarterna är visuellt 
skräpiga. Handel och parkering vänder sig ut mot E45 och 
hänger därför inte samman med den bakomvarande bebyg-
gelsen. Inlastningen av varor sker bakom handelshuset och 
är dold från bostadsområdet. Detta är ett bra sätt att dölja 
inlastningen, men minskar även kopplingen mellan handeln 
och bostadsområdet. Centrumområdet bör kunna förtätas. 
Genom en tätare och högre bebyggelse och blandning av 
arbetsplatser, service, handel och bostäder kan ett attraktivt 
och mer stadsmässigt centrum skapas med ett brett utbud 
och där människor trivs, har nära till rekreation, arbete och 
goda kommunikationer. Det bör också eftersträvas en mer 
sammanhängande struktur. Placering och utformning av ny 
bebyggelse bör ske på ett genomtänkt sätt liksom utform-
ningen av gator, platser och den övriga offentliga miljön.

Vägar och trafi k
Nödinge har idag goda kommunikationer med sin omvärld. 
Expressbussar går med kvartstrafi k in till Göteborg. Åker 
man buss till Älvängen kan man resa vidare norrut med 
Norge-/Vänerbanan. Vägarna i centrum understryker dock 
samhällets avlånga struktur. Det fi nns få korsförbindelser 
som knyter ihop och skapar cirkulation. Närheten till väg och 
järnväg innebär också störningar. Trafi ken bullrar och både 
väg och järnväg är transportleder för farligt gods. Buller och 
riskfrågan har utretts i samband med planeringen av utbygg-
naden av infrastrukturen.

Gång- och cykelstråken i centrum och dess närhet behöver 
också utvecklas. Bland annat har önskemål om en ny förbin-
delse över Hållstammsbäcken framförts. Detta skulle bidra 
till att bättre knyta ihop samhällets olika delar och skapa en 
bättre helhet. Placeringen av cykelbanan mellan bilparkering-
en och affärerna bör också ses över.

En bättre grönstruktur
Grönområdena i centrum har fl era gånger under arbetet 
framhållits som viktiga för trivseln. Hållsdammsbäcken som 
rinner genom Nödinge är en stor tillgång men är svårtill-
gänglig. Det fi nns få ställen att passera över vilket försvårar 
kopplingen mellan centrum och Södra Backa. Synpunkter har 
framförts att miljön vid bäcken är skräpig, att den borde ord-
nas upp och göras mer tillgänglig för allmänheten. Centrum 
saknar även en bra koppling med älven. Om älvstranden kan 
knytas bättre till centrum i framtiden kan den bli en del av 
grönstrukturen och en tillgång för närrekreation.

Skola och barnomsorg i centrala Nödinge
Ale gymnasium och kulturhus har under sina dryga tio år 
varit en viktig del i centrala Nödinge. Gymnasium och kultur-
hus har berikat centrum både som byggnad och med inne-
håll. I centrum ligger förutom gymnasiet även Kyrkbyskolan 
med årskurserna 6–9 och Nödingeskolan med årskurserna 
F–5 och Mellangårdens och Rödklövergatans förskolor. 
Förskolorna och skolklasserna för de lägre åldrarna genererar 
mycket trafi k eftersom barnen ofta skjutsas till skolan. För 
centrala Nödinge fi nns behov av en skola för 300–400 elever 
och ny förskola med minst 4 avdelningar.
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Tankar om strukturen - behov av förändring

Bild från dagens centrumområde
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Dagens handelshus skapar tillsammans med E45 och 
järnväg en utsträckt struktur. Infrastrukturen liksom den 
befi ntliga bebyggelsen bakom begränsar möjligheterna 
för centrum att växa mer samlat. Centrumområdet riske-
rar därför att bli utsträckt. Med en alltför stor spridning 
i strukturen riskerar handel, service och andra viktiga 
funktioner att inte kunna samverka. Hur avlångt kan el-
ler bör centrum vara för att fungera på ett bra sätt?

Den nya pendelstationen och centrums utveckling
Kommunens ambition är att Nödinge på sikt ska utvecklas 
bort från bilberoende och mot ett mer hållbart samhälle. 
Detta kräver bland annat att samhället byggs upp med ut-
gångspunkt i det kollektiva resandet och den nya pendelsta-
tionen. En viktig fråga att ställa sig i detta sammanhang är 
hur centrum ska utvecklas kring den nya pendelstationen. 
Om centrum i första hand utvecklas norrut kommer statio-
nen att hamna i ena änden av strukturen. Om centrum istäl-
let tillåts att växa söderut kan det nya centrumet mer samlas 
kring denna. Hur påverkas tillgängligheten till kollektivtrafi -
ken av detta och hur påverkar läget för stationen livet i cen-
trum?

Utveckla centrum inåt eller över E45 och ned 
mot älven?
Ett sätt att få ett mer samlat centrum är att bygga inåt. Cen-
trum skulle då utvecklas från E45 och logistiken i det befi nt-
liga handelshuset måste vändas. En sådan utbyggnad innebär 
därför en stor påverkan på den befi ntliga bebyggelsestruktu-
ren. Dagens affärsexponering mot E45 riskerar att ersättas av 
en baksida med inlastning.
 Det har också framkommit en önskan om att koppla 
centrum på ett starkare sätt till älven. Kan centrum byggas 
ned mot vattnet? Finns det tillräckligt stor exploateringsvilja i 
Nödinge för att både bygga nere vid älven och invid pendel-
stationen eller riskerar detta att utarma centrumplatsen?

Tankar om strukturen - pendelstationen och handelns utveckling

Kan och bör centrum utvecklas inåt? Finns möjligheten att bygga ut centrum mot vattnet?

Hur utsträckt kan och bör centrum bli? Hur centralt bör den nya pendelstationen ligga?

Hur utsträckt bör centrum bli?
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Den kommande pendelstationen påverkar strukturen 
i centrum. Här kommer många människor att röra sig. 
Platsen är därför en av de viktigaste i centrum att fun-
dera över. En attraktiv närmiljö är viktigt för pendelre-
senären, men också att platsen på ett tydligt sätt ingår 
i den övriga miljön. Genom pendelstationens närhet 
till gymnasiet fi nns en möjlighet att skapa ett tydligt 
gångstråk mellan de två platserna (illustrerat med den 
vertikala gula pilen i bilderna). I stråket kan ett utbud 
av både kommersiell och offentlig service samlas och 
längre upp även bostäder. Två strategier är tänkbara för 
att strukturera centrum.

En samlande punkt vid den nya pendel-
stationen.....
En strategi för strukturen i centrum skulle kunna vara att 
samla de viktigaste målpunkterna vid pendelstationen och 
utveckla centrum framför allt runt denna punkt. En ny och 
större livsmedelsaffär i detta läge skulle vara ytterligare ett 
sätt att stärka platsen. Fördelen med att samla allt vid en plats 
är att man tydligt tar ställning och utvecklar platsen vid pen-
deltågsstationen. Nackdelen med att samla allt vid en plats är 
att handeln i den norra delen kan hamna i skymundan.

.....eller ett stråk mellan två starka noder?
En annan strategi skulle kunna vara att komplettera platsen 
vid pendelstationen med en ny nod i den norra änden av det 
befi ntliga handelshuset. Denna strategi innebär att dagen 
handelsstråk stärks och en korsningspunkt uppstår mellan de 
två stråken. Den nya noden måste dock få en tillräckligt stark 
funktion för att fungera. Den får heller inte placeras för långt 
bort från pendelstationen för att hela centrum ska samverka.
 Fördelen med två noder är att det skapas ett fl öde som 
gynnar all handel. Om de två noderna kommer för långt ifrån 
varandra fi nns dock risken att centrumet blir splittrat och för 
utspritt.

En samlande punkt eller ett stråk mellan två starka noder?

Tankar om strukturen - pendelstationen och handelns utveckling

Centrumfunktionerna organiserade utifrån en stark samlande plats vid den nya pendelstationen.

Centrumfunktionerna organiserade utifrån ett stråk mellan två starka noder.
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Tankar om strukturen - pendelstationen och handelns utveckling

Utformningen av Ale Torg har stor betydelse inte bara 
för handeln, utan också för omgivningens intryck av 
Nödinge. Parkering med hög tillgänglighet är en mycket 
viktig förutsättning för en levande handel. Å andra sidan 
begränsar den stora parkeringsytan mot E45 möjlighe-
terna att skapa en attraktiv centrummiljö. En viktig fråga 
att ställa sig är därför vilken karaktär handeln bör ha 
och hur öppen eller sluten bebyggelsen bör vara ut mot 
E45.

En levande handel är en mycket viktig förutsättning för en 
attraktiv centrummiljö i Nödinge. Handeln bidrar starkt till 
liv och rörelse i centrum. Företrädare för handeln har under 
arbetet framhållit vikten dels av en tydlig exponering mot 
E45 och dels av tillgången till attraktiva parkeringsmöjlighe-
ter som två förutsättningar för att handeln på Ale Torg ska 
fungera. Utvecklingen av handel på Ale Torg de senaste åren 
har också visat att strukturen har fungerat på ett bra sätt. 
Den stora parkeringsytan upplevs dock av många som en 
torftig miljö.
 En strategi att skapa en attraktivare utemiljö och 
utveckla handeln skulle kunna vara att bygga på parkerings-
platsen. Målet skulle då vara att skapa ett inre, mer skyddat 
handelsstråk med affärer på båda sidor. Bebyggelsen mot 
E45 kan naturligtvis göras mer eller mindre ”tät” så att den 
inte skärmar av för mycket. Fasaderna på byggnaderna ut 
mot E45 bör kunna användas för skyltning. Strategin kräver 
att en stor del av parkeringen löses med platser i parkerings-
hus.
 En nackdel är att kontakten med och exponeringen 
mot E45 minskar, vilket i sin tur riskerar att minska kundun-
derlaget. En viss mängd parkering bör kunna ordnas i p-hus, 
men markparkering kommer även fortsättningsvis att vara 
viktig för handeln. Risken fi nns också att en oattraktiv bak-
sida skapas ut mot E45 i och med att inlastningen vänds åt 
denna sida. Behovet av exponering mot E45 och parkering 
får dock inte leda till en utarmad närmiljö. Det bör därför 
prövas att bryta upp den stora ytan med inslag av grönska.

Bebygga platsen framför handelshuset eller exponera handeln mot E45?

Bör parkeringsytan framför handelshuset bebyggas för att stärka dagens handelsstråk med affärer på båda sidor?

Bilden illustrerar en fortsatt exponering av handelsytorna mot E45.
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Inomhus- eller utomhus?
Centrum bör få ett utökat utbud av 
service, tjänster, kultur och upplevelser, 
arbetstillfällen och boende. Detta ska-
par förutsättningar för en mer levande 
centrummiljö. Men vilken sorts miljö är 
önskvärd för det framtida Ale Torg?
 Ett sätt att utöka handelsytorna 
är att bygga om dagens köpcentrum 
med affärsentréer ut mot gångstråket till 
en inomhusgalleria. På så sätt kan man 
skapa en klimatskyddad inomhusmiljö 
med möjlighet till många butiker i tydliga 
handelsstråk. Exemplet till höger är taget 
från Allums köpcentrum i Partille.
 Motsatsen till handelsgalleria är 
den klassiska köpgatan i staden. Dessa 
utomhusmiljöer är mer offentliga och 
tillgängliga dygnet runt. Bildexemplet till 
vänster är taget från Uppsala.

Tankar om strukturen - pendelstationen och handelns utveckling

Höga hus i centrala Nödinge? 
Nödinge skulle i framtiden kunna betraktas som en 
stadsdel i Göteborgs storstadsområde, då man 2012 
kommer kunna ta sig in till centrum med pendeltåg på 
ca en kvart. Med en starkare koppling till Göteborg 
och den övriga regionen kan man förvänta sig en ökad 
efterfrågan på centrala bostäder. Centrumområdet bör 
kunna förtätas, men även tåla en högre bebyggelse.
 Hur höga kan eller bör då husen vara i det fram-
tida Nödinge? Hur höga hus tål centrala Nödinge och 
hur högt är ett högt hus? Dagens detaljplan i den södra 
delen av centrum innehåller en byggrätt på 18 våningar. 
I förslaget Ale Torg Nord föreslogs ytterligare en bygg-
rätt på 18 våningar. Är det en för hög exploatering för 
centrala Nödinge?
 Det fi nns ett fl ertal exempel på viljan att bygga 
på höjden. Detta är både ett sätt att förtäta och att mar-
kera en plats i stadsstrukturen. En viktig faktor är att det 
högre huset får en plats att markera. Genom rätt place-
ring kan ett högre hus bidra till att göra staden tydlig.

Ta
nk

ar
 o

m
 

st
ru

kt
ur

en



STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE
B10

B
ila

ga
 - 

un
de

rla
g,

 fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r m

m
Lokalbehov, parkering mm inom strukturstudiens avgränsning

Bostäder

Parkeringsbehov enligt kommunens riktlinjer

       boende    besökande     totalt
Flerbostadshus (bpl/lgh)     1,2       0,1             1,3
Småhus (bpl/lgh)                          2
Småhus m gemensam park.    1,5       0,2             1,7

Befi ntliga bostäder
Ca 430 lägenheter (Södra Klöverstigen)
ca 460 bpl (motsvarar 1,07 bpl/lgh)

Förslag tillkommande bostäder
Förslaget rymmer helt utbyggt ca 340 nya lägenheter. Detta 
innebär ett behov av ytterligare ca 500 bpl enligt nedan.

Flerbostadshus
           antal lgh         antal p enligt riktlinjerna
Södra Klöverstigen         ca 170 lgh ca 220 p
Nya bostäder i centrum   ca 100 lgh ca 130 p

Totalt         ca 270 lgh ca 350 p

med ett ev. höghus        + ca 30 lgh       + ca 40 p      

I förslaget fi nns fullt utbyggt utrymme för en utökning av 
parkering för de befi ntliga bostäderna med ca 40 p.

bpl = bilplatser
lgh = lägenheter

Skola/förskola

Parkeringsbehov
Parkeringsbehov för förskolor beräknas vara 4-5 parkering 
per avdelning. Korttidsparkering för cirka 15 procent av elev-
antalet skall anordnas så att föräldrar kan hämta och lämna 
sina barn.

Befi ntlig skola
       antal p-platser

Skola F-9         160 p
Ale gymnasium        138 p

Totalt          298 p

Enligt förslaget

För centrala Nödinge fi nns redan idag behov av en ny skola 
för 300–400 elever och ytterligare fyra avdelningar förskole-
verksamhet. Med en utbyggnad med fl er bostäder i centrala 
Nödinge ökar detta behov ytterligare. Skola och förskola bör 
placeras så att de kan nås på ett enkelt och naturligt sätt både 
för bilar och för fotgängare och cyklande. En mycket viktig 
faktor är att barnens skolvägar blir trygga och trafi ksäkra. 
Det ska också fi nnas möjlighet att nå lek och rekreationsytor 
utan att komma i konfl ikt med trafi ken.

Gemensam parkering        49 p
med gymnasiet 
Ale gymnasium         60 p
Längsgående parkering        48 p

Totalt          157 p

Totalt inkl befi ntligt       326 p

Kollektivtrafi k och pendelresenärer

Parkeringsbehov
I arbetet med Banaväg i Väst har parkeringsbehovet för 
pendelresenärer i Nödinge bedömts till 80 parkeringsplatser. 
Med tanke på den föreslagna förtätningen kan denna behöva 
utökas i framtiden.
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Lokalbehov, parkering mm inom strukturstudiens avgränsning

Bilden visar tänkbara lägen för förtätning med bostäder i centrum samt trafi kmatning och par-
kering för dessa. I första hand bör boendeparkering ordnas i mindre grupper nära hemmet och 
som längsgående parkering längs bostadsgatan.

Bilden visar tänkbara lägen för skola/förskola i centrum samt trafi kmatning och parkering. 
I första hand bör dock trafi kalstrande verksamhet lokaliseras utanför centrumområdet.
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Lokalbehov, parkering för handel, kommersiell service och kontor

Handel, kontor och kommersiell ser-
vice

Parkeringsbehov enligt kommunens riktlinjer

Verksamhet   bpl/1000m² BTA *      snitt **

Handel (Parkeringsbehovet varierar beroende på typ av handel)
- Butiker    32-51        45
- Stormarknad  51-71        61
- Sällanköpshandel   19-38        30

Kontor   27-34        30

* BTA = Bruttoarea
** Har använts för beräkning av parkeringsbehovet i strukturstudien

     handelsytor   kontorsytor          antal parkeringar       behov enligt riktlinjerna
Ale Torg 7 (befi ntligt)       9 000 m²  4 000 m²               585 p             491 p (dp)
Norra delen         7 250 m²                 295 p             404 p
Södra delen         8700 m²  12 000 m²            500 p             594 p
 

Samutnyttjande 10%                     -149 p

Totalt     24950 m²  16000 m²             1380 p            1340 p

Sammanställning ytor och antal parkeringar

Handelsytor

Bef  handelsytor   ca 9 000 kvm
Förslag tillkommande ca 15 000 kvm

Kontorsytor

Bef  kontorsytor   ca 4 000 kvm
Förslag tillkommande ca 12 000 kvm

Cirka 500 parkeringsplatser föreslås inrymmas i däck i halv- 
och helplan med infart från cirkulationsplatsen från söder. 
Markparkeringen framför handelshuset föreslås utökas från 
dagens 349 parkeringar till 585 parkeringar. För att minska 
upplevelsen av en stor parkeringsyta föreslås den delas in i 
mindre delar genom trädplantering. Förslaget bygger också 
på en bättre trafi kmatning inne på parkeringen.

Jämförelse med andra handelsplatser
Förslaget ger fullt utbyggt (inklusive befi ntliga ytor) cirka 
41 000 m² handel och kontor och 1 380 p-platser, vilket ger 
ett nyckeltal på 33,7 bpl per 1 000 m² BTA.

För att få en uppfattning om vad som är ett rimligt parke-
ringsbehov har en jämförelse gjorts med närliggande handels-
platser avseende antal parkeringsplatser kontra handelsyta.

Ale Torg 7 (befi ntlig handel)
349 parkeringsplatser för 13 000 m² handels- och
kontorsyta. Nyckeltal: 26,9 bilplatser per 1 000 m² BTA.

Förslaget Ale Torg Nord
1 357 parkeringsplatser för 40 300 m² handels- och kontor-
syta. Nyckeltal: 33,7 bilplatser per 1 000 m² BTA.

Allums köpcentrum, Partille
Ca 1 900 parkeringsplatser för ca 50 000 m² handelsyta.
Nyckeltal: 38 bilplatser per 1 000 m² BTA.

Bäckebols köpcentrum, Göteborg
Ca 2 500 parkeringsplatser för ca 42 000 m² handelsyta.
Nyckeltal: 59,5 bilplatser per 1 000 m² BTA.
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Lokalbehov, parkering för handel, kommersiell service och kontor

Lo
ka

lb
eh

ov
,

pa
rk

er
in

g 
m

m

Förslag till handelsytor på Ale Torg 2020. Trafi ken matas i huvudsak från trafi kmotet i den norra delen. Skissen bygger på att skapa närhet mel-
lan de olika handelsdelarna. I bilden fi nns utrymme för en ny livsmedelshandel både i anslutning till pendelstationen och i den norra delen.
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Hösten 2007 lämnade Ale Exploatering AB ett förslag 
till kommunen om hur Ale Torg skulle kunna växa med 
mer handelsyta, kontor, fl er bostäder och en utökning 
av parkeringsytorna. Förslaget Ale Torg Nord innehöll 
tillkommande byggrätter motsvarande cirka 7 700 m² 
handel, ca 8 600 m² kontor och 90 nya bostäder (cirka 
6 400 m²). Förslaget bygger på att den idag outnyttjade 
byggrätten för ett höghus i anslutning till pendelstatio-
nen i den södra delen kompletteras med ytterligare ett 
höghus i den norra delen. De två byggnaderna är tänkta 
att annonserar platsen mot E45.

Förslaget Ale Torg Nord väckte ett antal frågor. Hur ser den 
moderna förorten ut? Hur kan och bör närheten till den nya 
pendeltågsstationen utnyttjas? Kan vi frigöra mark för för-
tätning i centrum? Hur får vi ett grönare Ale Torg på män-
niskans villkor? Vilka alternativa utvecklingsmöjligheter fi nns 
för centrum och vad ger de för för- och nackdelar?
 För att frigöra mer mark och utöka handeln i centrala 
Nödinge föreslog Ale Torg Nord att en bit av berget i norr 
sprängdes bort. Detta skapade utrymme för att fl ytta trafi ken 
i den norra delen av torget och Norra Kilandavägens påfart 
på E45 norrut. Bilparkeringen löstes i första hand genom en 
utökning av markparkeringen mot E45, kompletterat med 
parkeringshus och p-däck ovanpå den nya livsmedelshandeln 
i norr. För att få en bättre logistik för parkeringarna har även 
läget för OK/Q8 justerats. Livsmedelshandeln Lidl blir i 
denna lösning mer naturligt integrerad i handelsstrukturen.
 Förslaget har i första hand utgått ifrån att hitta en så 
bra exploateringsekonomi som möjligt, det vill säga så låg 
kostnad som möjligt för att skapa själva byggrätten. Inlösen 
har om möjligt undvikits. För att klara de inlösenkostnader 
som ändå uppstår föreslogs en ny byggrätt med bostäder i 18 
våningar. Detta innebär att exploateringskostnaderna slås ut 
på ett större antal kvadratmeter. Förslaget leder som tidigare 
konstaterats till ett mer utsträckt centrum som domineras av 
en ytterligare större markparkering. En risk med att placera 
en ny och större livsmedelsbutik för långt norrut är att det 
blir för utsträckt och att de inte kommer att samverka utan 
fungera som två centrum.

Förslaget Ale Torg Nord

Förslaget Ale Torg Nord bygger på att placera en 
större livsmedelsaffär i den bortre änden av torget, 
delvis insprängt i berget. Detta skapar utrymme för 
en utökning av parkeringen framför allt i markplan

Förslagsställare Lund & Valentin arkitekter och 
Ale Exploatering.
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Förslaget Ale Torg Nord

Situationsplan över förslaget Ale Torg Nord, Förslagsställare Lund & Valentin arkitekter och Ale Exploatering.
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I uppdraget ingick att hålla en fortlöpande dialog med 
intressenter och allmänheten i lämpliga former. Samråd 
har därför hållits i olika sammanhang kring skisser och 
idéer. Möten har hållits med stödgruppen som bildades 
av företrädare för utvecklingen av Ale Torg i början av ar-
betet. Två seminarier har hållits med en inbjuden grupp 
berörda och allmänheten har informerats dels vid ett 
ortsutvecklingsmöte. Synpunkter som framförts har varit 
en viktig grund för skissarbetet. Här följer en samman-
fattning av samrådsarbetet och framförda synpunkter.

Samråd och samverkan
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Stödgrupp för arbetet
Tidigt i arbetet bildade representanter för Fastighets AB Bal-
der som äger Ale Torg, Ale Exploatering AB som utvecklade 
och tidigare förvaltade Ale Torg, Alebyggen som äger och 
förvaltar bostadsområdet Klöverstigen, PEAB som delägare 
i Ale Exploatering samt företrädare för Ale Torgs centrum-
förening en referensgrupp för strukturstudien som de kall-
lade ”stödgruppen”. Detta samarbete har varit en viktig del 
i strukturstudiearbetet. Skisser och idéer har diskuterats, inte 
minst utifrån handelns behov och förutsättningar och struk-
turen kring pendelstation och handelsfunktioner.

Samråd med ICA Etablering
Särskilt samråd har hållits med företrädare för ICA Etable-
ring för att diskutera förutsättningarna för en utökad daglig-
varuhandel, olika möjliga lägen för detta och deras för- och 
nackdelar. 

Samråd med andra företrädare för handel och 
kommersiell service
Samråd har hållits med företrädare för Lidl, McDonalds och 
OK/Q8 för att få deras synpunkter på framlagda idéer. Kon-
takt har även tagits med representant för Svensk Handel för 
att få synpunkter på handelsfrågorna.

Samråd med barn- och ungdomsförvaltningen
Förändringar i centrala Nödinge påverkar naturligtvis beho-
vet av skola och barnomsorg. Samråd har därför hållits med 
Barn- och ungdomsförvaltningen om barnomsorg och skola 
i Nödinge idag och i framtiden. Detta har resulterat i idéer 
kring placering av förskola och skola i centrala Nödinge.

Samråd med Västtrafi k
Samråd har hållits med företrädare för Västtrafi k angående 
vilka krav pendelresenären ställer på sin närmiljö, kopplingen 
mellan pendelstationen och centrummiljön och möjlighe-
terna att samordna utformningen av stationsbyggnaden med 
idéerna i strukturstudien. Västtrafi k har vid dessa tillfällen 
framhållit behovet av att utgå från kollektivtrafi kens förut-
sättningar och vikten av att pendelstationen får en central 
placering i det framtida centrum.

Samråd om älvstranden
Kommunen fi ck tidigt i arbetet förslag från Grefab om att 
anlägga en småbåtshamn i anslutning till pendeltågsöver-
gången. Idén är intressant men här fi nns också mycket starka 
naturintressen.

Samråd med Alebyggen
Samråd har även hållits separat med Alebyggen angående 
förnyelse av bostäderna vid Klöverstigen öster om handeln 
och möjligheterna att förtäta området.

Information till allmänheten
En information om arbetet hölls på ortsutvecklingsmötet 
hösten 2008 i Ale gymnasium. Vid tillfället visades inga skis-
ser men uppdraget och tankarna kring strukturen presentera-
des.

Dialoggrupper i samband med kommunens ar-
bete med ny översiktsplan
I samband med arbetet med kommunens översiktsplan fram-
kom en del synpunkter kring Nödinges framtida utveckling. 
Två dialoggrupper var aktiva under arbetet. De synpunk-
ter på Nödinge centrum som framfördes då har varit en av 
utgångspunkterna för strukturstudien. Några av samhällets 
styrkor som framhölls var goda kommunikationer med om-
världen i kombination med närheten till naturen. Man ansåg 
dock att Nödinge har en förortsstämpel och att bilen har 
fått styra samhällsplaneringen för mycket och efterfrågade 
att Nödinge i framtiden utvecklas till ett mer stadsmässighet 
samhälle.
 Som utgångspunkt för utvecklingen av Nödinge ansåg 
man att samhället borde förtätas och bostäder blandas med 
arbetsplatser, service, handel mm så att en attraktiv små-
stadsdel skapas. Miljö, natur och grönområden i centrum bör 
värnas och samhället utvecklas bort från bilberoendet. Man 
förespråkade också en tätare och högre bebyggelse så att en 
mer stadsmässighet skapas.
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”Våga tänk helt nytt!” - arbetsseminarium augusti 2008

Synpunkter kring fyra teman om miljön i centrum

”Bra offentlig och kommersiell service”
Om Ale Torg ska utvecklas krävs en ständig förnyelse och 
utveckling av handelsplatsen. Detta innebär en aktiv förvaltning 
med kontinuerliga anpassningar för att möta nya marknadsför-
utsättningar och strukturomvandlingar inom handeln. Både den 
yttre och inre miljön måste hålla en hög standard för att Ale Torg 
ska kännas attraktivt.
 En utökad kommersiell och offentlig service förutsätter 
att samhället växer. Då växer också underlaget för handel, kultur 
och nöjen. En förtätning krävs så att Nödinge kan bli ”den lilla 
metropolen i Ale”. Fler boende på och invid torget skulle också 
ökar tryggheten i närmiljön. Ytterligare ett sätt att öka underlaget 
är att tydligare koppla samman Nol och Nödinge.
 Den kommersiella servicen behöver utökas och koncen-
treras. Dagens utbud bör kompletteras med caféer, restauranger, 
biograf  mm. Handelsutbudet bör breddas med skoaffärer, barn-
affärer, cyklar mm, gärna klimatskyddat. Den offentliga servicen 
behöver utökas med polis, vårdcentral inklusive tandvård och 
badhus. Tillgängligheten i form av parkeringsplatser är viktig för 
handeln. En bra livsmedelhandel är viktigt för den övriga han-
deln. Denna skapar tillsammans med övriga butiker och service-
funktioner ett attraktivt köpcentra. Intrycket från E45 är mycket 
viktigt för handeln. Det behövs en tydligare skyltning. Dagens 

För att tidigt få in synpunkter på dagens centrum och 
vilka förväntningar som fi nns på den framtida miljön ar-
rangerades två seminarier där olika berörda inbjöds att 
delta. På det första seminariet i augusti 2008, ställdes 
frågor som: vad är bra, vad är mindre bra och vad sak-
nas i centrala Nödinge och vad är viktigt för att centrum 
ska bli mer attraktivt? Här följer en sammanfattning av 
de viktigaste synpunkterna. På det andra seminariet 
diskuterades tre skisser över strukturen vid pendel-
stationen och för Ale Torg. Detta redovisas på sidorna 
B20–B21.

Uppstartseminarium
I augusti 2008 bjöd kommunen in företagare, fastighetsägare, 
boende, skolungdomar, föreningar och representanter från 
översiktsplanens dialoggrupper för att diskutera problem 
och förändringsbehov i centrala Nödinge. Representanter 
för stödgruppen deltog också tillsammans med kommunala 
tjänstemän och politiker. Totalt hörsammade ca 50 personer 
inbjudan.
 Alla deltagare delades in i arbetsgrupper som sedan fi ck 
diskutera förväntningar och krav på centrummiljön utifrån fyra 
teman. Kvällen avslutades med att varje grupp gjorde en kort 
presentation av sitt arbete. Anteckningar från mötet fördes och 
fi nns tillgängliga hos kommunen. Synpunkter som kom fram 
har varit en viktig utgångspunkt för skissarbetet i strukturstu-
dien. Här följer en sammanfattning av diskussionerna.

parkeringsyta borde kunna förändras och effektiviseras genom 
att bygga parkeringshus. Intrycket och tillgängligheten mot älven 
bör också utnyttjas bättre, exempelvis genom att bygga ut små-
båtshamnen. Centrum behöver bli grönare med park, utomhus-
scen och fontän och fl er mötesplatser. Hållsdammsbäcken bör 
kunna utnyttjas bättre. Idag går det inte att promenera utmed 
bäcken och miljön upplevs som snårig.

”Ett attraktivt boende”
Det goda boendet i Nödinge ska vara praktiskt, bekvämt 
och trivsamt. Genom att bygga på höjden kan utsiktsläget 
mot älven utnyttjas. Det goda boendet ställer också krav på 
utbudet i närsamhället. Det ska fi nnas ett centralt och nära 
serviceutbud och närhet till grönområden. Ett levande torg 
med mötesplatser och café, restaurang, träning mm, men 
även aktiviteter på kvällstid bidrar till en mer attraktiv boen-
demiljö. Kopplingen mellan centrum och gymnasiet bör vara 
tydligare. Gärna blandade boendeformer med bland annat 
bostadsrätter och kooperativ hyresrätt och bostäder som 
inriktar sig mot yngre och äldre.

”Att arbeta i centrala Nödinge”
Även den som har sin arbetsplats i centrala Nödinge stäl-
ler krav på utbud och miljö i centrum, exempelvis ett större 
utbud av bra lunchrestauranger och möjligheter att träffas 
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Vad saknas?

- Grönområde, stadspark för alla åldrar (30)
- Kompletteringsutbud (20)
- Torg saknas (11)

Vad är viktigt att utgå ifrån i arbetet?

- Använd älvstranden och närheten till älven (35)
- Bygg på höjden - olika höjder (23)
- Gymnasiet (20)
- Förändra parkeringen, p-hus (18)
- Skapa mänsklig rörelse på torgytan (17)
- Tänk helt nytt (15)
- Omdana bostadsområdena (12) 
- Skapa identitet (12)
- Fler bostäder runt torget (12)
- Bra belysning (9)
- En levande miljö även på kvällen (8)

och umgås efter jobbet. Många efterfrågade möjligheten att 
utföra ärenden under lunchen och efter jobbet. Ale Torg har 
idag ett relativt stort utbud, men detta bör utvecklas ytterli-
gare med exempelvis skor, väskor, inredning, tandläkare och 
service. Fler som arbetar i centrum ökar också förväntning-
arna på den offentliga miljön. Kraven på en attraktivare och 
mer välgestaltad närmiljö ökar också med fl er naturliga mö-
tesplatser och tillgång till promenadstråk, grönområden och 
varför inte möjlighet att komma ner till älvstranden.

”Att vara ung i Nödinge”
De yngre som deltog utmanade resten av gruppen: Våga tänkt 
helt nytt! Centrum är alldeles för grått. Det behövs fl er färger 
och mer grönska. Förstör inte med fl er ”grå” motorvägar! Det 
måste också fi nnas något att göra i centrum för ungdomar som 
inte är kopplat till idrottsverksamhet. Man vill ha fl er platser 
att träffas på, exempelvis fi k, bowlinghall, simhall och gym. På 
torget borde fi nnas glasskiosk, något att titta på och samlas vid. 
Varför inte en fontän, men också fl er restauranger.
 Bygg gärna mer på höjden och varför inte studentlägen-
heter. Ett större utbud av butiker med längre öppettider som 
har ungdomspriser efterfrågades också, liksom en park för alla 
och där det fi nns möjlighet att strosa och med aktiviteter för alla 
åldrar. Varför inte skapa bättre kontakt med älven och ordna 
sittplatser, fi skemöjligheter mm.

”Våga tänk helt nytt!” - arbetsseminarium augusti 2008
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Sammanfattning
Slutsatsen från seminariet är att Ale Torg behöver bli inte 
bara en bra handelsplats, utan också en mötesplats för män-
niskor. Förutom butiker behövs servicefunktioner, restau-
ranger och andra mötesplatser, men också andra mer fritids-
betonade aktiviteter och nöjen för att människor ska trivas. 

Faktorer att ta med i det fortsatta arbetet

Vid slutet av kvällen poängsattes alla synpunkter utifrån vad 
man ansåg som viktigast för det fortsatta arbetet. Nedan 
anges de högst värderade.

Vad är bra i centrala Nödinge idag?

- Ale gymnasium (10)
- Bäckravinen (9)
- Serviceutbudet (8)

Vad är mindre bra?

- Skräpig gestaltning (9)
- Stagnation på torget (5)
- Alla butiker har inte söndagsöppet (7)
- Otryggt, grått, trist (5)

Handelsplatsen behöver också bli grönare genom träd och 
annan grönstruktur. Detta kräver dock ett betydligt större 
kundunderlag med fl er boende i anslutning till torget och att 
Nödinge växer som samhälle.
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De tre skisserna värderades utifrån gemensamma kriterier och 
redovisades med hjälp av ”värderosor”, vilket gav en bra över-
blick över förslagens för- och nackdelar.

och så att servicen samordnas. Många hade synpunkter på 
hur pendelstationen ska ansluta till centrum. 
 Frågan om var i strukturen ett torg bör placeras dis-
kuterades också mycket. Tanken att lägga det uppe vid gym-
nasiet attraherade en del, samtidigt som andra ifrågasatte om 
det då inte riskerade att bli en baksida. Några ansåg att torget 
borde ligga nere vid pendelstationen. Ett torg bör inte vara 
för stort. Det är också mycket viktigt att aktiviteter samlas 
där så det inte blir en öde plats. Andra frågor som framhölls 
var att intrycket av centrum från E45 är viktigt, liksom att 
skapa möjligheter att bygga bostäder med utsiktslägen över 
älven.

Förslag Blå - Ale Torg Nord
Förslag Blå motsvarar Ale Torg Nord och  bygger på att skapa två 
starka noder (pendelstation och en större livsmedelshall) med ett han-
delsstråk emellan samt en utökad markparkering med en tydlig expone-
ring mot E45. Ny mark att bygga på frigörs genom att spränga bort en 
del av berget norr om torget och fl ytta Norra Kilandavägen. En större 
dagligvaruhandel har placerats i den norra delen med ett kontorshus 
ovanpå. Ett höghus med bostäder byggs på respektive sida om handels-
huset. Parkeringsbehovet löses genom en utökning av markparkeringen 
mot E45 och parkering ovanpå livsmedelsaffären. I den södra delen 
följer förslaget gällande detaljplan. Förslaget ger ett utsträckt centrum.

Synpunkter från seminariet
Förslaget upplevdes av de fl esta som långsträckt och utspritt. 
De långa avstånden riskerar att leda till att man tar bilen mel-
lan de olika handelsdelarna, vilket är sämre för konsument 
och kan leda till ökad biltrafi k inom området. Frågan ställdes 
om detta verkligen blir ett attraktivt kommuncentrum. För-
delar med förslaget är att parkerings- och angöringsfrågan är 
välstuderad.

Arbetsseminarium i november 2008 om tre skisser kring centrum
I november 2008 bjöd kommunen in till en uppföljning 
av augustiseminariet för att diskutera tre skisser kring 
strukturen vid pendelstationen och Ale Torg. Skisserna 
diskuterades i grupper och värderades utifrån följande 
kriterier: attraktivt att handla i centrum, attraktivt att bo 
i centrum, attraktivt som arbetsplats och en fungerande 
helhet.

De viktigaste skillnaderna i skisserna var hur en ny dagligva-
ruhandel bör placeras i centrum i förhållande till pendelsta-
tionen och övrig handel, var ett torg med offentlig service 
bör placeras och vad detta får för konsekvenser för struktu-
ren. Det konstaterades under kvällen att oavsett vilken struk-
tur som väljs måste kraven på tillkommande handelsytor, nya 
bostäder, parkering (antal, attraktiv utformning) krav på tra-
fi ksäkerhet och tillgänglighet mm klaras. Att parkeringsfrågan 
löses på ett bra och fungerande sätt är en förutsättning för att 
kunna utveckla torget. Grupperna ansåg att närheten mellan 
ett eventuellt torg och handelsplatsen är viktig. Centrum bör 
utformas så att de två funktionerna kompletterar varandra 
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Förslag Grön
Förslaget bygger på att samla alla viktiga målpunkter inklusive en ny 
dagligvaruhandel och nytt kommunhus i en plats invid pendelstationen. 
Handeln exponerar sig mot E45 med en utökad parkering.

Synpunkter från seminariet
Förslaget skapar ett bra sammanhang mot gymnasiet. Frå-
gor ställdes kring möjligheterna för varutransporter till livs-
medelshandeln vid pendelstationen. Förslaget bör ge en hög 
trygghetskänsla och ett mer samlat intryck än förslag Blå. 
Att samla allt kring en punkt skapar närhet. Viss tveksamhet 
framfördes kring idén att bygga bort det fi na grönområdet 
mot gymnasiet. En nackdel kan vara att torget hamnar för 
långt bort från handeln. Det fi nns även en risk att den norra 
delen av handelsområdet blir dött på kvällen. Tanken att gå 
från pendelövergången genom en byggnad gillades inte av 
alla.

Arbetsseminarium i november 2008 om tre skisser kring centrum

Förslag Röd
Förslaget bygger på att skapa två starka noder (pendelstation och en 
större livsmedelshall) med ett handelsstråk emellan, men mer samlat 
än förslag Blå. Gymnasiet har ramats in av en grönyta. Kommunhuset 
placeras vid pendelstationen för att stärka denna nod.

Synpunkter från seminariet
Många ansåg att förslag Röd var det bästa förslaget på grund 
av att behovet av grönska i centrum beaktats, samt att cen-
trum bättre kopplas mot pendelstationen genom att torget 
ligger närmare. Att lägga dagligvaruhandeln i bortre änden 
skapar en rörelse förbi handelshuset. Torgets placering inne-
bär att varutransporter kommer att passera förbi parken 
och torgytan. Det fi nns också en risk att torget blir för stort 
och utan stopp. Flera ifrågasatte idén att pendelövergången 
landar i en byggnad och inte på en plats. Kanske är det bättre 
att fl ytta ner torget till pendelstationen. Det är också viktigt 
att samla aktiviteter runt torget. I det fortsatta arbetet ansåg 
många att en mix mellan det röda och gröna förslaget borde 
prövas, men utan att bygga på markparkeringen.
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Strukturstudiens uppgift har varit att visa på möjligheter 
till expansion fram till 2020. De viktigaste delarna har i 
detta tidsperspektiv bedömts vara att koppla samhäl-
let till pendelstationen, att skapa möjligheter att utöka 
handeln och att skapa en tätare struktur. Med ett längre 
tidsperspektiv fram till 2050 öppnas ytterligare möjlig-
heter att förändra bebyggelsestrukturen. Hur mycket 
Nödinge kommer att växa inom 40–50 år kan man dock 
bara spekulera i.

Fortsatt expansion efter 2020

Inför en fortsatt utbyggnad bör man ställa sig frågan hur 
centrum bör expandera. För det första bör de fem stads-
byggnadsprinciperna ligga till grund för planeringen. En 
fortsatt expansion bör exempelvis utgå ifrån att pendel-
stationen får ett fortsatt centralt läge. För det andra bör 
en fortsatt förändring av bebyggelsen utgå från att den 
rumsstruktur som förslagits och som grundläggs i ut-
byggnaden till 2020 förstärks ytterligare. Här skisseras 
några alternativa utbyggnadsstrategier för Nödinge 2050.
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Fortsatt expansion efter 2020

Expansion norrut?
I arbetet med Ale Torg Nord skisserades en möjlighet 
att expandera centrum mot norr. Detta föreslogs ske 
genom att spränga bort en bit av berget och fl ytta 
Norra Kilandavägens anslutning mot E45 norrut. 
Marken ligger bullerutsatt mot E45 och järnväg men 
skulle kunna rymma handel, kontor eller liknande. 
En expansion mot norr leder liksom expansion mot 
söder till att centrum blir mer utsträckt och centrum 
förskjuts bort från pendelstationen.

Expansion mot älven?
Idén att bygga nere vid älvstranden har framförts 
av fl era i arbetet. Att centrum skulle få kontakt med 
vattnet skulle innebära ett stort värde. Man bör dock 
betänka att området har höga naturvärden, är bul-
lerstört, regelbundet översvämmas och är svårt att 
bebygga med hänsyn till stabilitetsproblemen. Risken 
fi nns också att älvstranden ”privatiseras”. En över-
byggnad ner mot vattnet innebär också en risk att 
sprida ut centrum för mycket. Möjligheten bör inte 
uteslutas, men det är tveksamt om denna strategi är 
trolig även i ett längre tidsperspektiv.

Att bo vid vattnet lockar många människor. Ovan Teglvae-
rkshavnen i Köpenhamn. Till vänster bostäder från Stockholm 
med utsikt över vattnet.
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Förslaget Ale Torg Nord byggde bland annat på att placera 
en större livsmedelsaffär i den bortre änden av torget, delvis 
insprängt i berget. Detta skapar utrymme för en utökning av 
parkeringen framför allt i markplan. Förslagsställare Lund & 
Valentin arkitekter och Ale Exploatering.
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Efter 2020 - Expansion söderut?
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Efter 2020 - Expansion söderut?
En tanke som har prövats i arbetet har varit att fl ytta 
den södra avfarten från E45 söderut. Då skulle också 
rondellen invid pendelparkeringen fl yttas söderut och 
lokalvägen rätas ut och läggas parallellt med E45. På 
så sätt skulle ytterligare byggbar mark i centrum kunna 
frigöras.

Området bör kunna rymma handel i delen närmast E45 och 
bostäder i den inre delen med handel i bottenplanet. Detta 
ställer krav på att bebyggelsen som föreslagits för platsen vid 
pendelstationen utformas så att en fortsatt expansion blir 
möjlig. En expansion söderut innebär att centrumområdet 
blir mer utsträckt, men ändå samlat runt pendelstationen i 
motsatts till en expansion norrut.

På längre sikt skulle ny mark skulle kunna göras tillgänglig för bebyggelse genom att den södra av-
farten från E45 fl yttas söderut och vägsystemet byggs om. Detta skulle öppna en möjlighet för centrum 
att expandera söderut.
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Efter 2020 - Förnyelse av Klöverstigen

STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE
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Bilden illustrerar en expansion av centrum 
inåt och hur Klöverstigen skulle kunna om-
gestaltas med en ny kvartersstruktur och nya 
stadsgator som bättre knyter ihop centrum.
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Efter 2020 - Förnyelse av Klöverstigen

Bostadsområdet Klöverstigen byggdes under 1960-
talet och har under åren genomgått fl era upprust-
ningar. Området har en homogen struktur med långa 
lameller och entréer som vänder sig in mot gemen-
samma innergårdar. Bostädernas saknar koppling 
till övriga centrum. Ju äldre byggnaderna blir, ju mer 
kommer underhållet av dem att kosta. Det går därför 
inte att utesluta att det i en framtid till slut bli mer 
ekonomiskt fördelaktigt att riva en del av byggna-
derna och ersätta dem med nya.

Möjligheten fi nns då att skapa en helt ny bebyggelsestruk-
tur som är mer anpassad till staden och med en gatustruk-
tur som ansluter till förslaget för 2020. Bebyggelsen mot 
det föreslagna torget invid gymnasiet bör då ges en sådan 
utformning så att den nya platsen framför gymnasiet 
stärks och med ett offentligt eller kommersiellt innehåll 
i bottenvåningarna. Med en ny bebyggelse fi nns också 
möjligheten att öka exploateringsgraden. Området bör i 
en framtid kunna klara en exploatering på 4–6 våningar. 
På så sätt kanske centrala Nödinge på allvar kan förändras 
från förortsbebyggelse med anslutande köpcentrum till 
ett samhällscentrum i Göteborgs omedelbara närhet.

Med en förändring av Klöverstigens bostadsområde öppnas 
möjligheten till en högre och mer stadsmässig bebyggelse i 
centrum. Fler bostäder i centrum skulle innebära en större 
andel boende med bra tillgång till kollektivtrafi k och bättre 
underlag för handel och service.
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Strukturstudiens syfte har varit att se centrala Nödinges 
utveckling utifrån hela människans behov, att pröva 
olika alternativ och ta fram ett förslag till en framtida 
struktur. Alla frågor om det framtida Nödinge är inte 
lösta i och med att strukturstudien är genomförd. Detta 
är bara början på ett långt utvecklingsarbete. Är då idé-
erna som presenterats realistiska? Är detta möjligt att 
genomföra?

Fortsatt arbete

Fo
rt

sa
tt 

ar
be

te



STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE
B29

B
ila

ga
 - 

un
de

rla
g,

 fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r m

m

Fortsatt arbete

Ingen vision genomförs i sin helhet. De idéer som 
lagts fram behöver prövas mot gällande detaljplaner, 
kostnadskalkyler behöver tas fram, varje del i centrum 
måste studeras mer i detalj. Nya idéer kommer också 
att tillföras under det fortsatta arbetet och en del av 
de föreslagna kommer att väljas bort. Det viktiga in-
för fortsättningen är att besluta om den övergripande 
strukturen för området vid pendelstationen och Ale Torg 
för att klargöra planeringsförutsättningarna. En analys 
behöver också göras av hur en etappvis utbyggnad 
kan se ut. Som grund för detta och för fortsatt arbete 
bör tankarna om en sammanhållen struktur och de fem 
stadsprinciperna ligga.

En strategi för markanvändningen i centrum
Med tanke på de nya kommunikationerna med regionen bör 
det vara rimligt att tänka sig en totalt högre exploatering i 
Nödinge centrum. En del i strukturstudiens uppdrag har 
också varit att hitta möjligheter att förtäta, vilket har illustre-
rats på olika sätt. Men frågan om var, hur och hur mycket är 
något som även fortsättningsvis behöver diskuteras. Är det 
rimligt att förtäta på de öppna ytorna? Hur löser vi i så fall 
behovet av närrekreation? Ju fl er boende, ju större behov 
av ytor för rekreation för att inte bygga in ett stillasittande i 
samhället. Både barn och vuxna behöver vardagsmotionen, 
men närmiljön är kanske särskilt viktig för de unga. Hur 
parkeringsbehovet ska lösas i centrum är en av de frågor som 
diskuterats mest i arbetet. Är det rimligt att bygga parkerings-
hus i Nödinge? Hur stor del i så fall och fi nns det ekonomis-
ka förutsättningar? Hur ska p-hus utformas så att miljöerna 
inte blir otrygga?
 Med förtätning ökar konkurrensen mellan olika mark-
användningsintressen. Det behövs därför en strategi för 
markanvändningen i centrum. Bilparkering är en av de funk-
tioner som kräver mycket plats. Sättet att ordna bilparkering 
påverkar tillgången till byggbar mark, tillgången till parkering 
är viktig både för boende och handeln. Förslagen i struktur-
studien har utgått från kommunens riktlinjer för parkering. 
Om detta är rätt nivå för parkeringsbehovet i framtiden får 
diskuteras.

Placeringen av en utökad livsmedelshandel, 
strukturen vid pendelstationen och Ale Torg
Läget för en eventuell ny livsmedelshandel har stor inverkan 
på strukturen. I det tidigare resonemanget har för- och nack-
delar med olika lokaliseringar diskuterats. Om den ska läggas 
nära torget eller längre bort har också visat sig ha både för- 
och nackdelar. Denna fråga kan inte avgöras i strukturstudien 
eftersom det är den som vill etablera handeln som måste ha 
sista ordet om placeringen. Frågan om exakt placering får 
bestämmas i samråd med etableraren. För att komma vidare i 
arbetet behöver dock berörda fastighetsägare och kommunen 
besluta om huvudinriktningen för en eventuell livsmedels-
handel och för området vid pendelstationen och Ale Torg.

Ett högre hus i centrala Nödinge?
Hur höga husen bör vara i det framtida Nödinge har disku-
terats i arbetet liksom om det ska fi nnas något högre hus i 
centrum och i så fall var. Att bygga på höjden innebär inte 
bara ett sätt att förtäta utan också att markera en plats i stads-
strukturen. Genom rätt placering kan ett högre hus bidra till 
att göra centrum tydligare. Strukturstudien rekommenderar 
därför att ett eventuellt högre hus i första hand bör placeras i 
anslutning till stråket mellan gymnasiet och pendelstationen. 
Mer exakt placering och utformning får lösas i det fortsatta 
arbetet.

Skapa en attraktiv närmiljö
När den övergripande strukturen är bestämd är nästa viktiga 
del i arbetet att se till att centrummiljön svarar upp mot män-
niskans olika behov och krav på närmiljön. Ett gestaltnings-
program bör tas fram för den offentliga miljön. Målet bör 
vara att skapa förutsättningar för en mer stadsmässig karak-
tär. Programmet bör inkludera principer för utformning av 
gator, platser, grönytor och närmiljön i övrigt.

En etappvis utbyggnad
För att genomföra visionen behöver den brytas ned i enskilda 
projekt. En utbyggnad kommer också med nödvändighet att 
ske i etapper. Omvandlingen måste grunda sig en rimlig ex-
ploateringsekonomi för varje deletapp, utgå från marknadens 
efterfrågan och med målet att centrum ska fungera på ett bra 
sätt i varje steg.  Behovet av och tillgången till parkeringsplat-
ser kommer att vara en central fråga i hela genomförandet 
och lösningen kan se lite olika ut över tid. En strategi kan 
vara att successivt frigöra markyta som först används som 
tillfällig parkering och som bebyggs i en senare etapp. En 
analys av detta har dock inte gjorts.

Lokalprogram
Förslaget till utbyggnad har utgått från en översiktlig bedöm-
ning av yt- och lokalbehov för handel, kontor, bostäder mm 
(redovisas i bilaga). Inför fortsatt arbete behöver lokalbeho-
vet beskrivas mer utförligt i ett lokalprogram.

Påverkan på gällande detaljplaner
En detaljplan reglerar vad som får göras inom ett visst mark-
område. För att få bygga måste den planerade bebyggelsen 
stämma överens med bestämmelserna i planen. I centrala 
Nödinge fi nns både äldre stadsplaner från 1960–talet, men 
också nyare detaljplaner som exempelvis den nyligen antagna 
planen för utbyggnad av E45 och Norge-/Vänernbanan som 
vann laga kraft 2005-12-01. För området vid den nya pendel-
stationen gäller detaljplan 246 som vann laga kraft 2004-03-
29. En utveckling av centrumområdet kommer att innebära 
att justeringar av gällande planer behöver göras.

Roller i det fortsatta arbetetRoller i det fortsatta arbetet
Med en kommunalt beslutad vision och när alla nödvändiga 
förutsättningar är klarlagda är det dags att skapa intresse för 
ett genomförande hos fastighetsägare och exploatörer. Kom-
munens roll i det fortsatta arbetet är som initiativtagare i för-
ändringsarbetet, exempelvis i mer övergripande frågor som 
trafi klösningar och utformningen av det offentliga rummet. 
Ett genomförande förutsätter dock att berörda fastighetsä-
gare tar sitt ansvar och bidrar till att driva arbetet framåt.
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