
FÖP NÖDINGE 2030
Översiktsplan för Ale kommun, 

en fördjupning för Nödinge

 DEL 1 - PLANFÖRSLAG

Samrådshandling 2015-09-28



2

MEDVERKANDE
Fördjupningen av översiktsplanen för Nödinge har upprättats av sektor 
samhällsbyggnad, Ale kommun. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp 
under ledning av planenheten. 

Handläggare och projektledare: 
Emely Lundahl, planarkitekt och Magnus Lövdahl, planarkitekt

Medverkande i arbetsgruppen:
Charlotte Lundberg, planarkitekt
Elin Celik, planarkitekt
Ivana Markovic, planarkitekt
Robin Pettersson, planarkitekt
Signe Wirdby, bygglovshandläggare
Göran Fransson, kommunekolog
Torbjörn Andersson, projektledare samhällsbyggnad
Jonathan Dahl, projektledare infrastruktur
Ann-Charlotte Svensson, VA ingenjör

Projektledningsgrupp Utveckla Ale:
Björn Järbur, kommunchef
Carita Sandros, sektorschef  sektor samhällsbyggnad
Lars Lindström, mark- och exploateringschef
Anne Kolni, kommunikationschef
Pia Areblad, näringslivschef
Helene Ramert, ekonomichef
Magnus Blombergsson, verksamhetschef  plan och bygg/stadsarkitekt
Dragan Danilovic, bygglovschef
Andrea Vernerson, projektutvecklare
Anna-Karin Gmoser. projektutvecklare

Medverkande externa konsulter:
Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av Ramböll
Trafikutredning utförd av Sweco
VA- och dagvattenutredning utförd av Sweco
Sociotopvärdesmodell och inventering utförd av Naturcentrum
Vibrationsutredning utförd av Metron

Viktoria Fagerlund, rådgivare och processtöd, Norconsult AB
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer, idéskiss och illustrationer

Praktikanter:
Anton Samson och Helen Ashman, praktikanter på planenheten, har 
medverkat i arbetet och sammanställt del 2 - förutsättningar. 



3
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SAMMANFATTNING
Nödinge är en av Ale kommuns huvudorter. Ortens utbud av handel 
och service har stor betydelse även för omlandet och intilliggande orter. 
Denna fördjupning av översiktsplanen för Nödinge anger principerna och 
ramarna för ortens framtida utveckling. 

Målet är att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av Nödinge till 
en attraktiv småstad där bostäder, kommersiell och offentlig service ges 
möjligheter att utvecklas och där det ska vara lätt att leva. Särskild vikt läggs 
vid att utveckla varierade boendemiljöer, attraktiva offentliga rum och 
fungerande trafik- och parkeringslösningar. Trygghet, närhet och identitet 
är tre ledord som ska känneteckna utvecklingen av småstaden Nödinge. 
Målet är att möjliggöra en fördubbling av befolkningen i Nödinge fram till 
2030.

Planen utgår ifrån sex grundprinciper: stationsnära utbyggnad, prioritera 
gående och cyklister, sammanhängande trafikstråk, koppla ihop norr och 
söder, attraktiva mötesplatser och sammanhängande grönstruktur. Fokus 
ligger på de centrala delarna i anslutning till pendeltågstationen. Dagens 
funktionsuppdelade struktur med separata områden för bostad, skola och 
handel föreslås förändras till mer funktionsblandad småstad som skapar 
förutsättningar för ett levande folkliv. Den befintliga trafikstrukturen, som 
har sin bakgrund i 1960-talets planeringsideal med återvändsgator och 
separering av olika trafikslag, utvecklas till en sammanhängande nätstruktur 
genom att gator och stråk knyts samman.
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LÄSANVISNING
För att underlätta läsningen av fördjupningen av översiktsplanen för 
Nödinge har dokumentet delats i tre delar, Planförslag, Förutsättningar 
och Konsekvenser. Sist i detta dokument finns en begreppsförsklaring där 
innebörden av en del begrepp som används återkommande i dokumenten 
förklaras. 

Del 1 - Planförslag
I denna del redovisas planens syfte och mål, tidigare kommunala och 
regionala ställningstaganden samt de förslag och rekommendationer som 
planen föreslår. 

Del 2 - Förutsättningar
I denna del redovisas och analyseras förutsättningarna för planeringen. 
Historia, samhälleliga och fysiska förutsättningar samt tekniska frågor 
belyses.

Del 3 - Konsekvenser
I denna del redovisas de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser 
som ett genomförande av planen kan komma att medföra. 

Inledning

VAD ÄR EN FÖP?
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan 
(ÖP) som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan anger 
kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen 
ska redovisa hur riksintressen och andra allmänna intressen tillgodoses. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för 
kommande planering och beslut som gäller mark- och vattenanvändningen, 
till exempel vid detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen utgör också 
ett underlag för dialog med statliga myndigheter, medborgare och andra 
berörda. 

För områden i kommunen som behöver en mer detaljerad redovisning 
av ställningstaganden, till exempel en tätort, kan en fördjupning av 
översiktsplanen (FÖP) göras. En FÖP behandlar samma frågor som en 
översiktsplan och tas fram på samma sätt.

I detta kapitel finns läsanvisningar och generell information om vad en fördjupning av översiktsplanen 
(FÖP) innebär och hur processen att ta fram en FÖP ser ut. Här redogörs också för syfte och mål med 
denna FÖP, vilket tidsperspektiv och befolkningsmål som planeringen utgår ifrån samt hur medborgarna 
har involverats i processen.
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Hur förhåller sig FÖP Nödinge till ÖP07?
Kommunens översiktsplan, Ale ÖP07, antogs 2007. Sedan dess har 
förutsättningarna och målen för Nödinges framtida utveckling förändrats 
med pendeltågsstation, motorvägsavfarter och en ökad tillväxt. Vid 
antagandet ersätter därför FÖP Nödinge den kommunövergripande 
översiktsplanen inom det avgränsade geografiska området som framgår av 
markanvändningskartan. Utanför gränsen för FÖP Nödinge gäller fortsatt 
Ale ÖP 07 fram tills dess att denna ersätts med en ny översiktsplan.

Varför FÖP Nödinge?
Nödinge är en av Ale kommuns huvudorter. Ortens utbud av handel och 
service har stor betydelse även för omlandet och intilliggande orter. En 
fortsatt hög befolkningstillväxt är nödvändig för möjligheten att kunna 
bibehålla och utveckla det serviceutbud som finns idag och kan fungera 
som tillväxtmotor även för kommunens övriga tätorter. De senaste åren 
har det byggts mycket bostäder i Nödinge. Utbyggnaden av väg och järnväg 
gör att kommunen räknar med ett fortsatt högt intresse för inflyttning och 
utbyggnad på orten. Genom att satsa på stationsnära utveckling i Nödinge 
tar kommunen också ett viktigt ansvar för den regionala utvecklingen. För 
att möjliggöra en hög befolkningstillväxt och en fortsatt utveckling av 
Nödinge till en hållbar och attraktiv småstad behövs en helhetssyn kring 
den framtida utvecklingen.

PLANPROCESSEN
När ett planförslag har upprättats hålls samråd med medborgare, 
myndigheter, och andra berörda. Förslaget tillgängliggörs så att alla 
som vill har möjlighet att framföra synpunkter. Efter samrådet tar 
kommunen ställning till de inkomna synpunkterna och besvarar dessa i en 
samrådsredogörelse. Planförslaget arbetas om och ställs ut på nytt. Efter 
utställningen görs endast mindre justeringar. Synpunkter som kommit 
in vid utställningen sammanfattas och besvaras innan planen antas av 
kommunfullmäktige.
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SYFTE OCH MÅL
Syftet med FÖP Nödinge är att skapa en ram för Nödinges utveckling som 
är vägledande för beslut om framtida infrastruktur, bebyggelse och mark- 
och vattenområdens användning. Planen underlättar därmed framtida 
detaljplanearbete genom att visa på kommunens vision för utvecklingen.

Ambitionen är att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av Nödinge. 
Ett övergripande mål är att Nödinge ska utvecklas till en attraktiv småstad 
där bostäder, kommersiell och offentlig service kan ges möjligheter att 
utvecklas och där det ska vara lätt att leva. I planen läggs därför särskild vikt 
vid att utveckla goda boendemiljöer, attraktiva offentliga rum, fungerande 
trafik- och parkeringslösningar. I området närmast pendeln överges dagens 
funktionsuppdelade struktur med separata områden för bostad, skola eller 
handel till förmån för mer blandat folkliv, arkitektur och markanvändning. 
I målet ingår en fördubbling av dagens befolkning i Nödinge fram till år 
2030.

AVGRÄNSNING
Fördjupningen omfattar hela centrala Nödinge. Den geografiska 
avgränsningen framgår av markanvändningskartan, se bilaga. Särskilt fokus 
läggs på de centrala delarna, närmast pendeltågstationen, där det finns stora 
möjligheter att utveckla orten i linje med de regionala överenskommelser 
som finns. 

PLANERINGSHORISONT OCH
BEFOLKNINGSTILLVÄXT
Ett av målen med fördjupningen av översiktsplanen är att Nödinges 
nuvarande befolkning ska fördubblas från 5644 invånare år 2013 till drygt 
11 000 invånare. Det bedöms som rimligt fram till år 2030 vilket är planens 
tidsperspektiv. Det kräver en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 
5 procent. Detta kan jämföras med en befolkningsökning på 2,9 procent 
mellan åren 1998 och 2013. Då uppfördes främst småhus med relativt låg 
befolkningstäthet. Denna plan föreslår en tätare struktur genom att i första 
hand komplettera med flerbostadshus inom befintlig tätort. Det skapar 
möjligheter för ett betydligt större antal bostäder på motsvarande yta, utan 
att använda orörda markområden.

En målbild har tagits fram för hur befolkning och verksamheter bör 
fördelas inom orten. Som utgångspunkt används en uppdelning av orten 
i tre zoner utifrån avstånd till stationen. Zonindelningen bygger på aktuell 
forskning om människors rörelsebeteenden. Avstånd inom 600 meter 
upplevs som rimligt gångavstånd, upp till 1200 meter väljer många fortsatt 
att gå eller ta cykeln och inom 2 kilometer är cykeln fortfarande ett rimligt 
alternativ. När avstånden överstiger 2 kilometer blir folk i allmänhet mer 
benägna att använda bil för sina resor. Byte av kollektivt transportmedel 
(buss - pendel) minskar drastiskt användandet av kollektivresandet och 
ökar bil-och parkeringsbehoven.

Redan idag finns en tydlig skillnad mellan de tre olika zonerna med den 
tätast befolkade zonen inom 600 meter från stationen och en successivt 
ökad gleshet längre bort. Planen syftar till att eftersträva en ökad täthet i 
samtliga zoner med särskilt fokus närmast stationen.
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Befolkning per exploate-
ringszon i december 2013

Zon 1 <600m
1822 personer
32,5 personer/ha

Zon 2 600-1200m
2625 personer
15,6 personer/ha

Zon 3 1200-2000m
1997 personer
5 personer/ha

Totalt inom 
exploateringszonerna
6444 personer
10,4 pers/ha

Vision för befolkning per 
exploateringszon 2030

Zon 1 <600m
5000-6000 personer
90-110 personer/ha

Zon 2 600-1200m
3000-3500 personer
18-21 personer/ha

Zon 3 1200-2000m
3000-3500 personer
7,5-9 personer/ha

Totalt inom 
exploateringszonerna
11 000 - 13 000 personer
18 - 21 pers/ha

Exploateringszoner och statistikområden i Nödinge

Zon 1 - 0-600m

Zon 2 - 600-1200m

Zon 3 - 1200-2000m

1200m

2000m

Exploateringszoner
Avstånd från pendeltågstation 
i Nödinge

Avstånd från pendeltågstation 
i Nol Gräns för statistikområden för 

Nödinge och Nol

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Exploateringszoner i Nödinge

ca 1200 av befolkningen i den 
yttre zonen bor statistiskt sett i 
Nol och ingår inte i statistiken för 
Nödinge men är medräknade här.
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MEDBORGARDIALOG
Dialogarbetet kring utvecklingen av Nödinge har pågått under en längre 
tid. Strukturstudier har tagits fram i två omgångar, 2009 och 2014. De har 
fokuserat på de centrala delarna med övergripande förslag och principer 
för ortens utveckling. Under dessa arbeten har dialog skett i olika former 
med medborgare, fastighetsägare och näringsidkare.

Enkäter och workshops
Varje halvår håller kommunen ortsutvecklingsmöten, öppna för alla som 
vill delta. Dessa har i Nödinge använts för kunskapsinhämtning från 
deltagarna som aktiverats i form av enkäter, workshops, gruppsamtal med 
mera. Deltagarna har fått reflektera över vad de tycker är positivt och 
negativt med sin ort idag, vilka platser som är viktiga, vad som behöver 
utvecklas och hur vardagslivet fungerar. Det har varit diskussioner kring 
begreppet småstad och vad det innebär. Ett forskarteam från Mistra Urban 
Futures projekt om Urbana stationssamhällen har deltagit och gjort enkäter 
om inställningen till ett framtida Nödinge och resvanor.  

Heldagsdialog
Parallellt med arbetet med FÖP Nödinge pågår ett projekt kring 
medborgardialog som syftar till att utveckla kommunens dialogarbete. 
Nödinge har använts som pilotprojekt. Målet har varit att nå så många som 
möjligt. En heldagsdialogen hölls den 28 april 2015 med tjänstemän, politiker 
och föreningar i olika aktiviteter. Dagen utgick från en utställningslokal vid 
Ale torg med en modell över centrala Nödinge. Besökande fick ändra i 
modellen med byggnader, vägar och parker och på så sätt ge förslag för 
framtidens Nödinge. De olika förändringarna i modellen samt skriftliga 
förslag, enkätsvar och intervjuer dokumenterades. För de som inte hade 
möjlighet att delta på plats kunde synpunkter lämnas via kommunens 
Facebooksida och en ny hemsida, www.utvecklaale.se, som lanserades i 
samband med dialogdagen. 

För skolorna gjordes en särskild satsning under samma dag då tjänstemän 
var på plats i låg- mellan- och högstadiet för att prata med eleverna om 
framtidens Nödinge. Det stora engagemang som allmänhet, näringsidkare, 
politiker, föreningsaktiva och tjänstemän har för utvecklingen av orten ska 
vara en del i det fortsatta arbetet med FÖP Nödinge - som syftar till att ge 
möjligheter till ett tryggt folkliv i det framtida Nödinge.

Sammanfattning av idéer och tankar som kommit fram
Majoriteten vill att Nödinge utvecklas till en småstad med utökad service 
och handel. Medborgarna värnar om naturen och vikten av att behålla 
närheten till denna. Många efterfrågar fler sociala mötesplatser som större 
allmän lekplats, ett torg och en park samt mer grönt i centrum. Flertalet vill 
se utbyggnad av gång- och cykelbanor och parkeringshus i centrum. 
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Bland skoleleverna handlade många av förslagen om aktiviteter. I låg- och 
mellanstadiet låg särskilt fokus på fysisk aktivitet som fotboll, ridning, bad 
och lek samt möjligheten att vara ute i naturen. Bland de äldre barnen och 
högstadieeleverna låg fokus något mer på utbudet av affärer, restauranger 
och caféer vid Ale torg.

Överlag är de flesta positiva till ett växande Nödinge, men det finns också en 
viss oro. Framförallt handlar oron om att den offentliga servicen, sjukvård 
och skolor, inte ska växa i samma takt. Det finns en viss oro för att fler 
invånare kan komma att innebära mer kriminalitet och skapa otrygghet. 
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Utgångspunkter för planeringen
Kommunen är skyldig att ta hänsyn till och samordna FÖP Nödinge med relevanta nationella och regionala mål 
samt planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. De viktigaste regionala målen redovisas nedan 
tillsammans med huvuddragen i kommunens vision. De platsspecifika förutsättningarna för Nödinge redogörs 
för i del 2 - Förutsättningar. En bedömning av förslagets påverkan på miljömålen görs i del 3 - Konsekvenser.

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA   
LIVET
Vision Västra Götaland - Det goda livet 2005 är en regional utvecklingsplan 
mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden 
Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Syftet med planen 
är att stärka utvecklingen i Västra Götaland och göra det till en hållbar, 
attraktiv och konkurrenskraftig region att leva i. 

GÖTEBORGSREGIONENS STRUKTURBILD 
De 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund, 
GR, har i en strukturbild skapat en överenskommelse kring en hållbar 
utveckling. Ale kommun har ett unikt läge längs ett av huvudstråken 
med fem nybyggda pendeltågsstationer varav en i Nödinge. Den hållbara 
tillväxtpotentialen finns i älvstråket, och särskilt i det relativt låglänta 
Nödinge. Genom att satsa på stationsnära utveckling i Nödinge tar 
kommunen ett viktigt ansvar för den regionala utvecklingen.

K2020
K2020 är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, GR, Göteborgs 
Stad, Västtrafik och Trafikverket och syftar till en gemensam framtidsbild 
för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Kollektivtrafikprogrammet från 

2009 är vägledande för planering och beslut inom respektive organisation. 
Ett av målen är att minst 40 procent av resorna i regionen ska göras med 
kollektivtrafik senast 2025 vilket ställer krav både på kollektivtrafikens 
utformning och på placering av bostäder och arbetsplatser. En utveckling 
av bebyggelse i stationsnära läge i Nödinge skapar goda förutsättningar för 
att fler väljer kollektiva färdmedel.

GR:s strukturbild
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HÅLLBAR TILLVÄXT
Hållbar tillväxt är en uppdatering av mål- och strategidokumentet Uthållig 
tillväxt från 2006 framtaget av GR med syfte att utveckla Göteborgsregionen 
till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa som är attraktiv att leva och 
verka i samt besöka. Uppdateringen till Hållbar tillväxt som gjordes 2013 
innehåller mål och strategier med fokus på regional struktur, med särskilt 
fokus på infra-, bebyggelse- och grönstruktur.

Strategins huvuddrag för att utveckla det goda livet:
• Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och ta vara på de möjligheter 

en fortsatt regionförstoring ger
• Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva, verka i samt besöka 

Göteborgsregionen
• Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 

storstadsområdets möjligheter
• Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv 

kollektivtrafik.

ALE VISION 2025 - LÄTT ATT LEVA
Ale vision 2025 - Lätt att leva definierar kommunens långsiktiga viljeriktning 
att Ale ska bli en av landets bästa kommuner att leva och verka i och där 
människor och företag trivs och utvecklas tillsammans. Visionen bygger 
på ett antal delmål: aktiv fritid, befolkningstillväxt, delaktiga invånare 
och medarbetare, lust att lära i skolan, sysselsättning för alla, underlätta 
människors vardag och värna om livsmiljön.

Ale kommun strävar efter en ökning av byggnationer och komplettering av 
befintliga boendeformer med mål om en jämnare demografisk profil. Det 
ska finnas attraktiva boenden för människor i alla åldrar med närhet till 
kollektivtrafik och befintliga huvudstråk. En god befolkningstillväxt leder 
också till en hållbar utveckling av skolor, kollektivtrafik, handel, föreningsliv 

och annan service. Utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt med en god 
hushållning av naturresurserna och skydd av miljön för att värna en bra 
livsmiljö för framtida Alebor. Invånarna ska erbjudas en aktiv fritid med 
ett bra utbud av mötesplatser, kultur- och fritidsaktiviteter. Utvecklingen 
ska ske i dialog med invånarna som kan bidra med kunskap och erfarenhet 
som utvecklar kommunens processer och verksamheter.
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Planförslag

PRINCIPER FÖR SMÅSTADEN NÖDINGE
Nödinge ska utvecklas till en hållbar, mer stadsmässig och levande småstad 
som präglas av korta avstånd och trygghet. Ortens utveckling har en stor 
betydelse för hela kommunen och de värden som skapas blir en tillgång 
för hela Ale. För att ge möjlighet för dagens handel och service att leva 
kvar och utvecklas krävs en ökad befolkning som förbättrar underlaget. De 
positiva värden som finns ska värnas och bli en del av den nya strukturen.  
Planförslaget ger förutsättningar att utveckla värden som hållbart resande, 
attraktiva mötesplatser, upplevelsen av trygghet och mer identitetsskapande 
arkitektur. Komplettering med funktionsblandad bebyggelse i centrala 
lägen ger kortare avstånd mellan bostäder, rekreation, arbetsplatser och 
handel samt bidrar till ett rikare folkliv. Närhet och god tillgänglighet till 
pendeltågsstationen skapar förutsättningar för hållbart resande för såväl 
boende och verksamma som besökare. Småstaden Nödinge identifieras av 
ledorden Trygghet – Närhet – Identitet.

Trygghet
Trygghet uppnås främst genom naturligt folkliv - att vi ser varandra. I 
Nödinge finns i dag ett rikt föreningsliv som är en viktig utgångspunkt för 
fungerande sociala nätverk. En tydlig skillnad mellan privata och offentliga 
zoner, markerade målpunkter, överblickbarhet och attraktiv belysning har 
stor betydelse för hur trygga vi känner oss. För att öka folklivet över dygnet 
ska utvecklingen gå mot en mer funktionsblandad stad där bostäder, 
rekreation, service och handel blandas inom samma områden och kvarter. 

I detta kapitel redogörs för principer och förslag som ska ligga till grund för kommande planering i Nödinge. 
Först redovisas generella principer och ställningstaganden som ska genomsyra all planering i Nödinge. Därefter 
redovisas riktlinjer och rekommendationer för olika sakfrågor samt konkreta förslag för ortens olika delområden.
 

Närhet
I småstaden är avstånden till service, handel och andra funktioner korta. 
I Nödinge är det avståndsmässigt nära mellan olika funktioner och olika 
delar av orten, men det upplevs inte så, vare sig av gående, cyklande eller 
bilister. Bristande kopplingar, barriärer, storskaliga miljöer, gles bebyggelse 
och den funktionsuppdelning som finns idag bidrar till att avstånden 
upplevs som längre än de egentligen är. För att stärka upplevelsen av 
närhet behöver framförallt de centrala delarna av orten utvecklas mot 
en mer småskalig struktur med tydligare kvarter och förstärkta stråk. 

Identitet
Genom  fler  invånare  och  en  tätare  bebyggelsestruktur  ändras  delvis 
Nödinges identitet. De värden som uppskattas av befintliga invånare 
som närheten till naturen, ett rikt förenings- och friluftsliv, goda 
pendlingsmöjligheter och tryggheten i det lilla samhället föreslås förstärkas, 
medan en upplevd identitetslöshet kan ersättas av ett nytt,  mer stadslikt 
centrum.  
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Stationsnära utbyggnad
För att ge  goda förutsättningar för boende, 
verksamma och besökande att välja  
kollektivtrafik som transportmedel föreslås 
ny och kompletterande bebyggelse nära 
pendeltågstationen. Planen är zonindelad 
beroende på avstånd till stationen. 
Zonindelningen bygger på forskning om 
människors rörelsebeteende som visar att 
avstånd inom 600 meter upplevs som rimligt 
gångavstånd, upp till 1200 meter väljer många 
att gå eller ta cykeln och inom 2 kilometer är 
cykeln fortfarande ett rimligt alternativ. Efter 
det ökar bilåkande och behov av att byta resesätt 
markant. För att nyttja det stationsnära läget på 
bästa sätt eftersträvas en tätare bebyggelse ju 
närmre pendeltågstationen man kommer.

Prioritera gående och cyklister
Att gå och cykla ska vara de självklara valen av 
färdsätt i Nödinge så att biltrafiken kan minska 
och Nödinge kan utvecklas till en hållbar 
småstad. Det ska vara enkelt, tryggt och säkert 
att ta sig fram som gående och cyklist. Att 
Nödinge är platt gör cykeln till det mest effektiva 
färdsättet för resor inom orten. Cykelstråken ska 
utgöras av en cykelboulevard som är separerad 
från bilar och gående för snabba resor till 
pendeltågstationen, huvudcykelstråk som länkar 
samman de viktigaste målpunkterna och övriga 
cykelstråk som erbjuder ett finmaskigt nät som 
täcker hela orten. För att underlätta att göra 
ärenden på vägen ska service och målpunkter 
placeras i anslutning till cykelboulevarden.

Sammanhängande trafikstråk
Det ska vara enkelt att orientera sig och ta 
sig mellan olika platser i småstaden. Dagens 
återvändsgator minskar inte biltrafiken men 
gör orten svårorienterad och svårtillgänglig.  
Gatunätet ska knytas samman och blir 
tillgängligt för alla trafikslag. Längs  huvudstråk 
för gång- och cykel sker biltrafiken på gåendes 
och cyklisters villkor, så kallade gåfartsgator. 
Fler människor och färdsätt delar på 
gaturummet. Den snabba och enkla vägen för 
biltrafiken är fortsatt på Norra Kilandavägen.



17

Koppla ihop norr och söder
De norra och södra delarna av Nödinge knyts 
samman för att tillgängliggöra ortens olika delar 
och målpunkter för alla. Det är också ett sätt att 
möjliggöra en ökad social samhörighet i hela 
Nödinge. Hållsdammsbäckens barriäreffekt 
minskas genom fler möjligheter att ta sig över 
den. Ett mer varierat bostadsutbud eftersträvas 
på båda sidor om bäcken.

Attraktiva mötesplatser
I småstaden ska det finnas ett stort utbud av 
attraktiva mötesplatser och målpunkter för att 
tillgodose olika behov för social gemenskap. 
Mötesplatserna ska utformas och gestaltas så 
att invånare och besökare själva kan påverka 
innehåll och användning över tid. Behovet av 
trygghet i det offentliga rummet ska särskilt 
beaktas vid gestaltning och lokalisering av 
stråk, platser och bebyggelse.

Sammanhängande grönstruktur
Värdefulla tätortsnära naturområden ska 
bevaras och utvecklas för rekreation och 
biologisk mångfald. Områdena knyts samman 
genom visuella kopplingar och gröna stråk 
med möjlighet för människor, djur och växter 
att röra sig i grönska genom Nödinge. Parker 
och bostadsnära gröna miljöer kompletterar 
de befintliga naturområdena och fungerar 
även som identitetsskapande målpunkter, 
mötesplatser och lockar till fysisk aktivitet.
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BEBYGGELSE OCH GESTALTNING
Gestaltningen av bebyggelse och platser ska ges ett modernt formspråk 
och präglas av höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning. 
Innovativa lösningar för att uppnå ett långsiktigt hållbart byggnadssätt 
uppmuntras så som gröna tak och väggar, solpaneler och andra energi- och 
klimatlösningar. Sådana lösningar får gärna prägla utformningen av den 
byggda miljön. Blandade upplåtelseformer samt bostäder av varierande 
storlek ska eftersträvas. För att få ett levande stadsliv är en god utformning 
av gator, torg, parker och byggnader (särskilt bottenvåningarna) av 
avgörande betydelse. De vanligast grundläggande elementen i det offentliga 
rummet så som markbeläggningar och utrustning (bänkar, bord, lampor, 
papperskorgar med mera) bör ges en enhetlig utformning som skapar 
igenkänning och som binder samman Nödinge som ort. Byggnadernas 
bottenvåningar ska ges särskild omsorg vad gäller utformningen med 
tydliga entréer mot gatorna och så öppna fasader som möjligt för att skapa 
kontakt mellan livet på gatan och livet i husen. Möjligheten att blanda och 
integrera bostäder och verksamheter är av stor vikt för att få en levande 
och trygg stadsmiljö. 

Variation, mångfald och flexibilitet är ledord som ska prägla utformningen 
av såväl offentligt rum som bebyggelse. För att uppnå detta ska ett 
gestaltningsprogram tas fram som en del av den fortsatta planeringen av 
Nödinge och som ska vara vägledande för utformningen av Nödinge.

Småstadens centrala delar
I småstadens centrala delar eftersträvas en tät, stadsmässig bebyggelse. 
Arkitektoniskt ska ny bebyggelse ges ett uttryck typiskt för vår tid. Nödinges 
identitet som en modern ort bör förstärkas. En tydlig kvartersstruktur 
ska eftersträvas. Gatustrukturen ska koncentrera rörelsemönster till 
huvudstråk med service och mötesplatser. Sidostråk ska naturligt leda till 
huvudstråken. Det innebär att entréer, portar och verksamhetslokaler bör 
vändas mot huvudstråken. Bottenvåningar ska ha ”aktiva fasader” - alltså 
med ingångar, fönster och varierad utformning. Byggnader ska i huvudsak 

placeras i direkt anslutning till gaturummet, utan förträdgårdar. Undantag är 
vid små torg- eller parkytor som varierar det offentliga rummet.  Kvarteren 
ska ha en storlek på omkring 50-70 meter.

I bullerutsatta lägen och längs huvudstråk ska en sluten kvartersstruktur 
eftersträvas för att skapa lugna, bullerskyddade boendemiljöer på gårdar. I 
de delar av småstaden som inte ligger utmed huvudstråk eller är utsatta för 
buller kan smitvägar skapas genom kvarteren för att ge kontakt mellan de 
olika gårdarna.

Karta med centrala Nödinge och pendeltågstationen markerade med rött 
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Generellt eftersträvas en våningshöjd på mellan 3-5 våningar med möjlighet 
till avvikelser i kvartershörn och vid vidgade gaturum. Hög bebyggelse 
i 6-12 våningar kan prövas i anslutning till höjdområden där husen får 
visuellt stöd i den bakomliggande terrängen. Här skapas fina utsiktslägen 
över småstaden och älvdalen.

För att ytterligare stärka småstadskänslan ska bebyggelse och miljöer 
utformas med en variation när det gäller exempelvis fasaduttryck, 
byggnadshöjder, takutformning och offentliga rum. Variation ska 
eftersträvas såväl inom som mellan kvarter och stadsdelar.

För att småstaden ska vara flexibel och levande ska det på kvartersnivå 
finnas utrymme och möjlighet för flera olika funktioner. När bostäder 
blandas med service och arbetsplatser skapas förutsättningar för att 
platser är befolkade både dag och kväll vilket lägger grunden för ett aktivt 
stadsliv och att människor känner sig trygga. Ny bebyggelse längs med 

Exempel på stadsmässigt slutet kvarter Exempel på stadsmässigt halvt slutet kvarter Exempel på komplettering med eller omvandling till 
flerbostadshus i befintlig småhusbebyggelse

Planillustration 
som exemplifierar 
kvartersstrukturen

50-70m

50
-7

0m
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huvudstråken och vid målpunkter ska utformas med förhöjd bottenvåning 
för att möjliggöra etablering av verksamheter i bottenplan. På så sätt 
skapas en flexibel bebyggelse med möjlighet att förändra byggnadernas 
och småstadens innehåll över tid.

Förbipasserande och besökare får sitt första intryck av Nödinge från E45 
och järnvägen. Dagens parkeringsplatser och låga längor ska ersättas av 
en högre bebyggelse för att markera en ny småstadsidentitet. Bebyggelsen 
närmast väg och järnväg ska utformas som en stadsfront och ska inte 
upplevas som en baksida. Denna bebyggelse bör spegla innehållet i 
småstaden och ges ett varierat uttryck. Bebyggelsen mot E45 måste 
dessutom utformas så att den erbjuder hela Nödinge bullerskydd.

Utveckling av befintliga bostadsområden
Stora delar av bebyggelsen i Nödinge utgörs av småhusområden med 
olika ålder och karaktär samt flerbostadshusområdet vid Klöverstigen med 
cirka 700 lägenheter. Inom varje bostadsområde finns idag ofta bostäder 
av liknande storlek samtidigt som det ofta behövs olika typer av bostäder 
och upplåtelseformer för livets olika skeden. Därför föreslås befintliga 
bostadsområden med ensidigt utbud av bostadstyper kompletteras med 
nya bostadstyper. Mindre, ej störande verksamheter bör också tillåtas 
för att öka möjligheter för service, nya arbetsplatser och föreningsliv att 
utvecklas. Att nyttja befintlig infrastruktur i befintliga områden bidrar 
till en ekonomisk hållbarhet och minskar utglesningen av Nödinge. Ett 
mer mångfasetterat lokalt boende- och lokalutbud möjliggör också ett 
mer levande socialt liv över dagen och bidrar till en tryggare, mer levande 
boendemiljö för framtiden.

Se beskrivningen av delområdena i kapitlet Mark- och vattenanvändning.

Utformning av offentliga rum
Det offentliga rummet ska utformas med ett stort inslag av grönska, såväl 
på gator och torg som i parker. Olika markbeläggningar bör användas för 
att särskilja och tydliggöra olika ytor och deras funktioner. Exempelvis bör 
plattor, marksten eller gatsten användas på gågator, gåfartsgator och torg 
där biltrafik inte är tillåtet eller ska anpassa sig till gåendes villkor. 
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NÄRINGSLIV OCH KOMMERSIELL SERVICE
Fler arbetsplatser och ett gott kommersiellt serviceutbud i Nödinge är 
väsentligt för hela Ale kommuns invånare och för att nå ett mer hållbart 
samhälle. Befolkningstillväxt är en förutsättning för befintlig handel 
att vara kvar, växa och locka fler att nyetablera sig. Butiker och olika 
serviceinrättningar är beroende både av köpkraften hos lokalbefolkningen 
och förbipasserande. Service och handel ska fortsatt lokaliseras synligt 
från väg och järnväg och nära stationen. Planen föreslår att  dagens 
handelsområde med karaktär av externhandelsplats börjar ändras till en 
mer attraktiv småstadsmiljö där besökare vill uppehålla sig längre. Det är 
också en förutsättning för etableringar för den växande restaurang- och 
hotellbranschen i regionen. Det goda skyltläget längs väg och järnväg finns 
kvar. 

Fler boende i närområdet ökar ofta köptroheten och är ett av flera motiv 
till blandstadstanken. Ett annat är att öka möjligheten för nystartade 
mindre företag att växa lokalt. De flesta företag startar vid köksbordet, 
flyttar in i ett rum/garage för att sedan hyra en mindre lokal. Inte alla tar 
steget till större lokal i ett renodlat verksamhetsområde. Detaljplaneringen 
i hela Nödinge bör därför möjliggöra mindre, ej störande verksamheter i 
befintliga och nya bostadskvarter.

Inom planområdet planeras inte för några nya verksamhetsområden, men 
kompletteringsmöjligheter finns på Rödjans väg. Söderut tillskapas under 
2015 ny industrimark öster om Stora Viken-motet, cirka 2,5 kilometer från 
Nödinge pendeltågsstation.

OFFENTLIG SERVICE
En ökad befolkning behöver ökad tillgång till offentlig service som vård, 
omsorg, utbildning, kultur och fritid. Dessa bör i högre utsträckning 
integreras med boende och kommersiell service.

Skolor för äldre barn placeras i första hand längs de centrala delarna, genom 
utveckling av skolstråket, med hög tillgänglighet för elever, föräldrar och 
personal. Det ska vara enkelt att ta sig förbi skolorna till fots och som 
cyklist på väg till och från pendeltåget. Det ska också vara tryggt för barn 
att ta sig till och från skolan på egen hand genom väl utbyggda gång- och 
cykelvägar mellan skolområdet och övrig bebyggelse.

Förskolor placeras med fördel inom bostadsområden utifrån det 
behov som finns i småstadens olika delar. Närhet mellan förskolan och 
hemmet underlättar hämtning och lämning. Förskolor kan införlivas 
i kvartersstrukturen genom att exempelvis placeras i bottenvåningen 
på ny bebyggelse snarare än fristående då detta ger ett mer effektivt 
markutnyttjande och bidrar till en stärkt småstadskänsla. Vid planering av 
nya utbyggnadsområden ska behovet av och möjligheten att samlokalisera 
en förskola med bostadsbebyggelse studeras.

Olika typer av omsorgsboenden ska integreras i övrig boendemiljö och 
kan utgöra en del av en byggnad eller ett kvarter. Vårdlokaler med hög 
besöksfrekvens bör placeras centralt för att erbjuda en hög tillgänglighet 
för småstadens och kommunens övriga invånare.
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SAMNYTTJANDE
Samnyttjande av lokaler och mark innebär att fler delar på dyra resurser. 
Förutom ekonomiska fördelar innebär det oftast ökat folkliv och färre öde 
ytor som ökar den upplevda tryggheten. Exempel är lokaler, utemiljöer och 
parkeringsplatser. Modern teknik underlättar också samnyttjandet - att kunna 
se och reservera en bilplats minskar det totala antalet parkeringsplatser.

Offentliga lokaler som exempelvis Kulturrum och skolor ska kunna 
användas för andra ändamål vid sidan av den kommunala verksamhetens 
egna behov. Att föreningar och andra sammanslutningar kan använda 
skollokaler under kvällar och helger bidrar till en ökad trygghet då byggnader 
och miljöer befolkas under större delar av dygnet. Ett samnyttjande ökar 
förutsättningarna för ett större kulturutbud då tillgången på lokaler ökar.

Lekplatser kan samnyttjas om de utformas så att alla har tillgång till dem, 
även på privat kvartersmark. Ett kvarter kan ha en lekplats med aktiviteter 
för  mycket unga, medan grannkvarteret kanske har ett utegym för något 
äldre. Skolors och förskolors utemiljöer ska tillgängliggöras för allmänheten 
utanför skoltid, liksom elever kan använda småstadens naturområden, 
parkmiljöer och allmänna idrottsområden under dagtid.  Ett ömsesidigt 
samnyttjande  ökar folklivet och den sociala hållbarheten. Över tid bör 
parken vara flexibel med möjlighet till förändring, kanske ersätts stadsodling 
med boulebana eller en doftande rosenberså.

Samnyttjande kan begränsa antalet parkeringsplatser där bostäder, handel 
och pendel delar på platserna istället för att varje verksamhet tvingas ordna 
med egen parkering som sedan står tom stora delar av dygnet. Läs mer om 
parkering i kapitlet Trafik och parkering.

Samnyttjande kräver viss organisation och planering. Att dela på mark (bygga 
lekplatser, parkeringsplatser) kräver samordnad planering i detaljplan. Att 
dela på drift (exempelvis tillhandahålla en parkerings-app, ett lås- och 
hyressystem till lokaler) kräver en organisation. Hållbarhetsvinsterna 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt är dock stora.
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Gatan som offentlig miljö
Gatorna utgör en betydande del av Nödinges offentliga platser. Det 
innebär att gatorna måste vara tillgängliga för alla och utgöra attraktiva 
vistelserum som möjliggör möten. Goda offentliga miljöer bidrar också 
till att gående och cyklande kan öka. Byggnader på båda sidor om gatorna, 
låg fart, god möblering och vegetation är exempel på inslag som verkar för 
goda offentliga miljöer. Utformning av parkeringsplatser är särskilt viktigt 
då dessa tenderar att utgöra miljöer som upplevs otrygga och mindre 
attraktiva.  

Parkering som styrmedel
Parkering ses som ett verktyg för att styra användande av trafikslag där 
målet är att minska bilanvändandet. Ytor för cykelparkering ska prioriteras 
högre än ytor för bilparkering. Cykelparkeringar ska vara kraftigt tilltagna 
och finnas nära målpunkter och pendeltågsstationen. Bilparkering ska 
ordnas genom att platser samnyttjas av flera funktioner och användare 
och behöver inte ordnas inom fastigheten. Mobilitetstjänster ska kunna 
erbjudas till boende istället för parkeringsplatser som ett sätt att hålla nere 
behovet av antalet platser. Mobilitetstjänster kan exempelvis vara gratis 
pendlarkort, elcyklar eller bilpool.

STRÅK OCH PARKERING
I småstaden Nödinge ska det vara enkelt att röra sig på ett gent och säkert 
sätt mellan ortens målpunkter. Dagens trafikstruktur som ger ett stort 
utrymme till bilen ska ändras till en struktur som istället prioriterar gående 
och cyklister. Lokala resor inom Nödinge ska huvudsakligen ske till fots 
eller med cykel då avstånden är korta. Kombinationsresor med cykel och 
kollektivtrafik är en viktig pusselbit eftersom Nödinge i huvudsak är en 
utpendlingsort. Barriärer som gör att framkomligheten blir sämre kan 
överbryggas genom nya stråk.

Principer

Fokus på stråk
Stråk för rörelse ska utgöra gena, trygga och lättorienterade förbindelser 
mellan målpunkter. I Nödinge utgörs de viktigaste målpunkterna 
av pendeltågstationen, handelsstråket och skolstråket. Stråken ska 
länka samman alla delar av Nödinge och kan stärka kopplingen över 
Hållsdammsbäcken. Att säkra stråk i strategiska lägen möjliggör för flexibla 
trafikstrukturer där man efter tid kan ändra vilka trafikslag som nyttjar 
vilka stråk. Genomfartstrafik ska lokaliseras till ett par huvudstråk så att 
belastningen på de finmaskiga stråken nära målpunkterna blir låg.

Cykelinfrastruktur ger cyklister
Cykelinfrastruktur är en av de viktigaste faktorerna för att främja en ökning 
av andelen resor gjorda med cykel. De viktigaste stråken till stationen ska 
ha ett utrymme särskilt utformat för cyklister, helt separerade från gående, 
bilar och andra fordon, som cykelboulevarder. De övriga cykelstråken 
ska binda samman målpunkter som torg, skolor och förskolor med 
bostadsområden. Cykelnätet ska ha vägar breda nog för att klara lådcyklar 
och höga cykelflöden.
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Förslag

Cykelboulevard
Cykelboulevarden ska utgå från pendeltågsstationen och löpa österut 
längs Vitklövergatan, förbi skolorna och genom Nödinge. En liknande 
boulevard men något mindre föreslås längs med Rödklövergatan. Längs 
med cykelboulevarderna ska cykelvägarna vara helt separerade från gående 
och motortrafik så att farten kan hållas hög. Standarden på cykelvägarna på 
boulevarderna måste vara hög. En bredd på 2,5 meter i varje riktning eller 
3,6 meter vid dubbelriktning krävs för att klara höga flöden och lådcyklar.

Huvudcykelstråk
Huvudcykelstråk ska förbinda Nödinges norra och södra delar och kopplas 
samman med cykelboulevarderna. Två nya huvudcykelstråk föreslås; ett 
som sträcker sig längs med den nya förstärkta Södra Klöverstigen och 
vidare över Hållsdammsbäcken, och ett som förbinder Patron Ahlmans 

Allé med Fyrklövergatan över Hållsdammsbäcken längre öster ut och 
som även sträcker sig norrut mot Nol. I söder länkas huvudcykelstråken 
samman vid Klockarevägen och Backavägen mot ny bebyggelse i Södra 
Backa/Stenkil, och i norr möts stråken längs Rödklövergatan och Norra 
Kilandavägen. Österut fortsätter ett huvudcykelstråk längs med Gamla 
Kilandavägen mot Vimmersjön. Ett annat viktigt cykelstråk är stråket som 
passerar rakt genom Klöverstigsområdet, vidare förbi Da Vinciskolan och 
över Hållsdammsbäcken. 

Även huvudcykelstråken ska separeras från gående och motortrafik men 
graden av separering kan anpassas till tillgänglig markyta då flera av stråken 
är befintliga. Cykelstråket som går rakt genom Klöverstigsområdet är en 
sträckning där det kan vara svårt att separera cykelvägen helt. Bredden bör 
vara 2 meter i varje riktning eller 3,6 meter vid dubbelriktning där det är 
möjligt. 

Sektion för cykelboulevarden med längsgående trädplanteringar som förstärker stråkets riktning och skapar struktur 
i gaturummet
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Strategiska stråk
För att få en fungerande trafikstruktur behöver ett antal stråk förstärkas 
genom Nödinge. Stråken består av flera gator som tillsammans skapar 
länkar som binder samman olika delar av orten. En del kompletteringar i 
infrastrukturen behövs för att stråken ska fungera.

Skolstråket med förlängning mot Vimmersjön
Stråket, som delvis omfattar cykelboulevarden, föreslås fungera som 
en tydlig axel i öst-västlig riktning med stark koppling till Ale Torg 
och pendeltågsstationen. Utmed stråket finns merparten av Nödinges 
skolor och medborgarservice och längst österut finns stora idrotts- och 
rekreationsområden vid Vimmersjön. Stråket utformas med helt separata 
cykelvägar för att gynna ett snabbt resande med cykel. 

På sträckan från pendeltågstationen fram till Gamla Kilandavägen, på 
cykelboulevarden, samsas övriga trafikanter som gående och bilister om 
utrymmet inom gångfartsområden.  Gångfartsområden ger stort utrymme 
och hög prioritet till de många gående men tillåter samtidigt bilar och 
servicetrafik att sakta köra förbi, i max 7 km i timmen.  Att tillåta biltrafik 
gör att tillbakakörning efter hämtning och lämning vid skolorna inte blir 
nödvändig och att körsträckan därmed blir kortare. Cykelboulevardens 
hela gaturum är brett och i mitten finns utrymme för en aktivitetsyta 
vars användning kan variera längs med sträckan. Exempelvis kan ytan 
innehålla funktioner som odling, park, cykelparkering och liknande. Den 
icke hårdgjorda ytan fungerar även som buffert vid stora vattenmängder. 
Stråket ramas in av en trädplantering för att förstärka känslan av boulevard. 

Österut fortsätter stråket längs med Gamla Kilandavägen mot Vimmersjön. 
Stråket sträcker sig hela vägen förbi infarten till Dammekärrs motionsområde 
och vidare till Torpavägen med separata gång- och cykelvägar för att 
underlätta möjligheten att ta sig till rekreationsområdena kring Dammekärr 
och Vimmersjön som gående eller cyklist. Idag saknas både gång- och 
cykelväg öster om idrottsområdet Vimmervi. Längs Gamla Kilandavägens 
huvudstråk tillämpas en högre grad av separering av samtliga trafikslag.

Rödklövergatan
Rödklövergatan förlängs österut mot Fyrklövergatan och västerut 
mot Nödingevägen. Stråket föreslås få en liknande utformning som 
Vitklövergatan och fungera som ytterligare ett stråk som kopplar samman 
Nödinge i öst-västlig riktning. Stråket utgör en cykelboulevard.

Illustration över cykelboulevarden med aktivitetsyta i mitten
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Södra Klöverstigen
Stråket, som idag främst används för varuleveranser till butikerna och 
verksamheterna i den långa handelsbyggnaden vid Ale torg, föreslås 
öppnas upp till en gata som gör torget tillgängligt från fler håll. Gatan ska 
utformas så att den får en stadskaraktär och inte längre upplevs som en 
bakgata. Om Ale torg förändras till en mer stadsmässig kvartersstruktur 
möjliggörs fler stråk i öst-västlig riktning. Den nya gatan kopplas vidare 
mot Norra Kilandavägen i norr och länkas samman med de övriga gatorna 
i den södra delen av Nödinge, potentiellt ända till Klockarevägen.  På så 
sätt blir stråket en del av det nya finmaskiga gatunätet. Verksamheter med 
stora varuleveranser ska placeras i anslutning till Nödingevägen eller andra 
stråk i utkanten av Ale torg så att tung trafik styrs dit istället för till Södra 
Klöverstigen.

Fyrklövergatan – Patron Ahlmans Allé 
För att länka samman hela Nödinge, från norr till söder, föreslås ett nytt 
stråk mellan Fyrklövergatan och Patron Ahlmans Allé. Stråket korsar 
Vitklövergatan och Hållsdammsbäcken väster om kyrkan vid Storgårdens 
förskola. På så sätt möjliggörs helt nya rörelsemönster i Nödinge med ökad 
tillgänglighet mellan de norra och södra delarna av orten. Stråket föreslås 
öppnas upp för samtliga trafikslag. 

Klöverstigarna, Hållsdammsbäcken och Kullens väg
Gångstråket som redan finns genom Klöverstigarna förstärks och rätas ut 
i och med den planerade ombyggnaden av Da Vinciskolan där det går över 
Hållsdammsbäcken och vidare via Klockarevägen till Kullens väg i södra 
Nödinge. Stråket utgör en mycket viktig länk i gång- och cykelnätet som 
kopplar samman norra och södra Nödinge. Stråket är primärt inte avsett 
för biltrafik. Gång- och cykelbron över Hållsdammsbäcken är befintlig.

Förlängning av Klockarevägen
Gång- och cykelbanan som förbinder Klockarevägen med Backavägen/
Prästvägen föreslås byggas ut till ett större stråk för samtliga trafikslag. 
Därmed ökar de körbara länkarna i södra Nödinge vilket gör att trafiken 
ges möjlighet att spridas ut.  

Säterivägen – Ängarnas väg 
Från det befintliga golfbaneområdet i söder till Norra Kilandavägen i norr 
går ett stråk som passerar Ängarnas väg och som till stora delar utgörs av 
gång och cykelbana. Då norra Nödinge bebyggs är det möjligt att fortsätta 
detta stråk mot Nol.  

Ringled  
Huvudgatorna i Nödinges norra del fungerar som en halv ringled kring 
orten och utgörs av Nödingevägen, Norra Kilandavägen och Gamla 
Kilandavägen. Längs dessa huvudgator går merparten av genomfartstrafiken 
av bilar och här ska separerade gång- och cykelvägar finnas. Utbyggnad 
av gång och cykelväg behövs längs en sträcka på Norra Kilandavägen. I 
Nödinges södra del finns få möjligheter att bygga ut en motsvarande ringled. 
Istället förväntas trafiken sippra genom ett par olika stråk - Klockarevägen, 
Prästvägen och Backavägen. 

Trafikområdet södra avfarten E45
Den södra avfarten från E45 föreslås flyttas söderut så att en cirkulationsplats 
kan tillskapas söder om Hållsdammsbäcken. På så vis fördelas trafiken 
utanför de centrala delarna av orten vilket frigör mer centralt belägen mark 
som istället kan bebyggas. Det ger också en möjlighet att skapa en tydligare 
entré till småstaden. 
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Alternativ till södra avfarten E45 och Ale torg
Utöver huvudförslaget har två möjliga alternativ till gatustruktur arbetats 
fram för området kring Ale torg. I det första alternativet ligger avfarten 
och rondellen närmast E45 kvar i befintligt läge medan den östra rondellen 
görs om till en mer stadsmässig korsning. Gatorna rätas ut och kopplas 
samman med Nödingevägen och nya Södra Klöverstigen. 

I det andra alternativet skapas en gata rakt genom Ale torg likt 
Göteborgsvägen i Surte och Älvängen. Fler trafikrörelser vid butikerna gör 
gatan livligare men riskerar att domineras av motortrafik. Avfarten från 
E45 behålls i befintligt läge medan de båda rondellerna behöver justeras 
och slås samman till en.
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Trafikflöden bilar
För att förstå effekterna för trafikflöden för bilar med de nya föreslagna 
stråken har en trafikanalys utförts som tar hänsyn till var befintliga och 
kommande arbetsplatser och bostäder finns (Sweco 2015-05-22). Flödena 
är beräknade för fordon per vardagsdygn. Analysen bygger på ett antagande 
om att Nödinges befolkning fördubblas och har ungefär samma resvanor 
som idag samt på en generell uppräkning av framtida trafikrörelser. I 
framtiden när fler bor nära pendeltågsstationen och har ännu bättre 
möjlighet för cykelresor och andra mobilitetstjänster erbjuds, förväntas 
dock andelen bilresor minska kraftigt vilket innebär att trafikmängderna 
sannolikt blir lägre än vad trafikmodellen visar. 

Analysen visar att merparten av biltrafiken även fortsättningsvis kommer 
att ske på huvudgatorna med ökningar på Nödingevägen, Norra och 

Kollektivtrafik
En matarbuss kan utgöra ett gott komplement till att gå och cykla till 
pendeltågsstationen och inom Nödinge, särskilt vintertid för de som inte 
har möjlighet att röra sig längre sträckor. Bussen bör gå i en slinga genom 
de centrala delarna av orten, förslagsvis längs med Norra Kilandavägen, 
Prästvägen och Backavägen. Den bör även trafikera skolstråket. Bussen 
bör gå på el och vara liten.  

Gamla Kilandavägen. Gatorna förväntas ha tillräcklig kapacitet för en 
sådan ökning. Viss ökning förväntas också på Rödklövergatan och västra 
delen av Klockarevägen. Om Klockarevägens östra del öppnas upp för 
biltrafik förblir den ändå en av de minst trafikerade gatorna i Nödinge. 
Dock kan skillnaden upplevas stor då ingen biltrafik går på den delen av 
Klockarevägen idag. Inte heller Patron Ahlmans Allé kommer få någon 
nämnvärd genomfartstrafik. Vitklövergatans västra del vid Ale kulturrum 
kommer fortsatt att ha en del trafik då många arbetar på och besöker platsen. 
Få bilar förväntas dock köra hela vägen längs skolstråket som därmed kan 
förbli ett gaturum som fungerar på de gåendes och cyklisternas villkor.

Parkering

Cykelparkering
Vid bostad och arbetsplats faller det sig naturligt att cykelparkering ordnas 
vid eller i fastigheten. Vid bytespunkter i kollektivtrafiken behöver de 
ordnas nära bytespunkten och vid handel och fritidsmål kan de ordnas 
vid respektive anläggning eller i samordnade lösningar. Vid större 
bilparkeringsanläggningar ska cykelparkering anordnas för att möjliggöra 
kombinationsresor.

Pendelcykelparkering
Utöver cykelparkeringsbehovet ovan tillkommer cykelparkering för 
pendeltågsstationen. Dagens cykelparkering med ca 150 platser är väl 
använd och det finns ett behov av utbyggnad. En utbyggnad av cirka 600 
platser kan erbjuda så pass goda parkeringsmöjligheter att fler väljer att cykla 
till pendeltågsstationen för att därifrån fortsätta resan med kollektivtrafik. 
För att erbjuda säkra och väderskyddade platser med möjlighet att parkera 
låd- och elcyklar samt kunna ladda dessa bör cykelparkeringshus byggas. 
Cykelparkering kan med fördel kombineras med cykelservice. Område för 
detta måste ordnas i nära anslutning till stationen.

Madenbussen i Älvängen 
är ett exempel på en liten 
eldriven buss. 
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• Parkeringsnorm
För den mest centrala bebyggelsen i Nödinge bör 
riktlinjerna för parkeringstal sänkas. Detta gäller 
främst för område 1-5 i denna handling där avståndet 
till pendeltågstationen generellt inte överstiger 600m. 
Följande riktlinjer bör tillämpas inklusive besöksparkering:

• Parkeringsköp 
Parkeringsköp innebär att fastighetsägaren istället för 
att ordna parkering inom fastigheten gör det någon 
annanstans eller i en gemensam parkeringsanläggning. 
Parkeringen ska då ordnas inom ett rimligt avstånd. 
Parkeringsköp medges i kommunens Riktlinjer för 
parkeringstal. 

Små lägenheter:   0,3 bilplatser per lägenhet
Lägenheter mindre än 55 m2 i flerbostadshus 

Stora lägenheter:   0,5 bilplatser per lägenhet
Lägenheter större än 55 m2 i flerbostadshus 

Handel:     30 bilplatser per 1000 m2 BTA
Kontor:     15 bilplatser per 1000 m2 BTA
Grundskola:     5 bilplatser per 1000 m2 BTA

• Samnyttjande
Samnyttjande innebär att en parkeringsplats kan användas 
för flera funktioner som exempelvis handel, bostäder 
och pendling under olika tider på dygnet. I centrala 
Nödinge är beläggningsgraden knappt 50% på samtliga 
parkeringsplatser inklusive boendeparkeringar. Det 
innebär att det endast står en bil på en parkeringsplats 
knappt hälften av dygnets alla timmar. Potentialen i 
samnyttjandet är därför stort i Nödinge. Teoretiskt sett kan 
det ge upp till 50 % reduktion av antal parkeringsplatser. 
I praktiken betydligt mindre då tillgänglighet, ojämn 
fördelning mellan brukargrupper och liknande gör att 
blandningen mellan olika grupper inte blir optimal. En 
rimlig ambitionsnivå är att uppnå en reduktion med cirka 
25 %.

• Mobilitetstjänster 
Att erbjuda mobilitetstjänster i form av medlemskap i 
bilpool, västtrafikkort, gratis el-cykel och liknande är 
viktiga incitament till att sänka antalet parkeringsplatser. 
Det är rimligt att reducera p-normen med 20 % när 
sådana alternativ ordnas. Mobilitetstjänster medges i 
kommunens Riktlinjer för parkeringstal. 

• Parkeringsavgift och tidsreglering
Samtliga parkeringsplatser i småstaden bör vara 
avgiftsbelagda genom direktbetalning eller månadshyra. 
Platser närmast viktiga målpunkter ska vara 
korttidsplatser.

Bilparkering
Bilparkeringarna upptar stora markytor i dagens Nödinge. För att göra 
plats åt småstaden med bostäder, arbetsplatser, handel, service, parker och 
torg måste parkeringsbehovet tillgodoses på innovativa sätt. Nedan följer 
ett antal strategier för att dels minska marken som parkeringsplatserna tar i 
anspråk men också för att minska behovet av antal parkeringsplatser.  
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• Markreservat och parkeringshus
För att effektivisera markanvändningen måste markparkeringar 
till stor del ersättas av parkeringshus. För detta bör kommunen 
ordna markreservat i planeringsskedet och successivt medge en 
utbyggnad av parkering när och om behovet uppstår. Strategiska 
lokaliseringar är utmed E45 för att samtidigt skydda övrig 
bebyggelse mot risk och buller. Accepterat gångavstånd till 
parkering kan liknas vid accepterat gångavstånd till hållplats för 
kollektivtrafik. Tillgänglighetsparkering och avsatta områden för 
på- och avstigning/lastning inom fastigheten eller nära målpunkten 
blir extra viktigt. Kantparkering är ett sätt att möjliggöra 
parkeringar på korta avstånd utan att så mycket markyta tas i 
anspråk. Markparkering vid Ale Torg bör endast tillåta korttids- 
och tillgänglighetsparkering. 

Ett överslag har gjorts angående hur mycket bilparkering som behövs om 
planerad bebyggelse som redovisas i denna handling byggs. Antal platser 
och åtgång av markyta redovisas för varje delområde för områdena 1-5 
under kapitlet Mark- och vattenanvändning. Överslaget har gjorts med en 
uppskattning av att handelslokaler kommer att öka något kring Ale torg och 
att offentlig service byggs ut i takt med den ökade befolkningen. Överslaget 
utgår även från att ett samnyttjande av parkeringsplatser tillämpas och en 
25 % reduktion av det totala antalet platser uppnås. Tre olika alternativ 
redovisas där tre olika parkeringsnormer tillämpas för att lättare kunna 
jämföra effekterna av minskad och ökad parkering. Rekommendationen är 
att tillämpa parkeringsnorm A. Bostäder avser lägenheter i flerbostadshus. 
Åtgång av yta avser ytan på marken (BYA) och har beräknats utifrån att all 
parkering uppförs i parkeringshus om tre parkeringsbara våningar. Därtill 
kommer tillgänglighets- och på- och avstignings/lastningsparkering. Lägre 
parkeringsnorm för små lägenheter har inte tagits med i beräkningen.
 

P-norm A:   
Bostäder: 0,5 bilplatser per lägenhet 
Handel:  30 bilplatser per 1000 m2 BTA
Kontor:   15 bilplatser per 1000 m2 BTA
Skola:   5 bilplatser per 1000 m2 BTA

P-norm B:
Bostäder: 0,6 bilplatser per lägenhet 
Handel:  40 bilplatser per 1000 m2 BTA
Kontor:   20 bilplatser per 1000 m2 BTA
Skola:   7 bilplatser per 1000 m2 BTA

P-norm C:
Bostäder: 0,7 bilplatser per lägenhet 
Handel:  50 bilplatser per 1000 m2 BTA
Kontor:   25 bilplatser per 1000 m2 BTA
Skola:   11 bilplatser per 1000 m2 BTA

Antal bilparkeringsplatser:  1700 st
Markåtgång:    4,3 ha
Markåtgång i 3-vån p-hus:  1,4 ha 

Antal bilparkeringsplatser:  2200 st
Markåtgång:    5,4 ha
Markåtgång i 3-vån p-hus:  1,8 ha 

Antal bilparkeringsplatser:  3400 st
Markåtgång:    8,4 ha
Markåtgång i 3-vån p-hus:  2,8 ha 
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Utformning av parkeringsplatser
För att cykeln ska bli ett attraktivt alternativ ska cykelparkeringar i stor 
utsträckning byggas så att de erbjuder väderskydd och upplevs som säkra. 
Det ska vara möjligt att låsa in sin cykel och känna sig trygg med att den 
får stå kvar. Detta är av särskild vikt vid exempelvis pendeltågsstationen 
och andra långtidsparkeringar. God belysning är viktigt för trygghet och 
funktion. Cykelparkeringarna kan också ges ett arkitektoniskt uttryck som 
skapar mervärde för orten.

Bilparkeringsplatser ska utformas på ett så flexibelt vis att de efter behov kan 
användas till något annat. Det kan gälla ytan där parkeringsplatserna finns 
men också parkeringshusen som kan byggas om. Vissa markparkeringar 
kanske kan användas till fotbollsspel under kvällstid och ett parkeringshus 
kan byggas om till lokaler. 

Markparkering ska uppföras i flera mindre delar snarare än stora. Fler än 
30 platser bör inte anläggas på en parkeringsplats. Parkeringsytorna bör 
utformas med genomsläppligt material som exempelvis armerat gräs och 
minst 10 % ska bestå av planteringar eller grönska.
 
Parkeringshusen ska innehålla levande bottenplan och kan beroende på 
läge kombineras med handel, verksamheter och bostäder. Dess entréer 
ska göras tilltalande och inte skapa otrygga baksidor. Dess arkitektoniska 
uttryck kan skapa mervärde och identitet för orten. Cykelparkering ska 
anläggas vid varje större bilparkering.

Exempel på utformning av parkeringsplatser med inslag av grönska
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OFFENTLIGA RUM OCH GRÖNSTRUKTUR
När Nödinge växer ökar behovet av attraktiva och funktionella offentliga 
rum för boende och verksamma att se och vistas i. De offentliga rummen, 
som gator, parker, torg, natur- och rekreationsområden är allas vardagsrum. 
De skapar förutsättningar för möten och social gemenskap. Många vistas 
där några gånger varje dag och ofta under långa perioder. De ska vara 
inbjudande, tillgängliga och användbara för så många som möjligt genom 
att erbjuda en stor variation i utformning och funktion. Upplevelse av 
grönska och tillgång till kvalitativa rekreativa miljöer har en positiv inverkan 
på människors hälsa och välbefinnande. Många och varierade grönytor är 
också värdefulla för biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet. 

Principer

Bevara och utveckla tätortsnära natur
Värdefulla tätortsnära naturområden ska bevaras och utvecklas för 
rekreation och biologisk mångfald. De är viktiga för folkhälsan och för 
upplevelsen av tätorten som grön och naturnära. Flera av områdena kan 
utvecklas och tillgängliggöras med stigar, mötesplatser och utsiktsplatser 
av olika slag.

Närhet till grönska och rekreation
För att alla som bor och verkar i småstaden ska ha nära till gröna miljöer 
ska flera mindre parker och grönytor tillskapas i närheten av bostäder och 
arbetsplatser. De ska utformas för att erbjuda en variation av upplevelsevärden 
och aktiviteter. Gator och torg ska utformas med betydande inslag av 
grönska som även nyttjas som en del av dagvattenhanteringen. Grönska i 
stadsmiljön har också positiv inverkan på luftkvaliteten. 

Gröna mötesplatser
Parker, grönytor, gator och torg ska utformas för att fungera som 
mötesplatser för stadens invånare och besökare. Mötesplatserna ska 
koncentreras till strategiskt valda platser nära målpunkter och bostäder. För 
att erbjuda något för så många som möjligt ska en variation av mötesplatser 
eftersträvas. 

Sammanlänkande gröna stråk
Grönområdena inom och i utkanterna av Nödinge ska knytas samman med 
gröna stråk som skapar möjlighet att röra sig genom en grön miljö inom 
staden och ut till naturen i utkanterna. Stråken fungerar även som korridorer 
för växt- och djurlivet. Gröna stråk kan utgöras av torg och gatumiljöer 
med betydande inslag av grönska, långsträckta parkstråk eller system av 
flera mindre grönytor som kopplas samman med trädplanteringar. Det bör 
finnas möjlighet att röra sig till fots och/eller med cykel i eller längs med 
stråken med platser för att stanna till och vila, mötas, odla eller leka på.
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Förslag

Stadspark
Centralt i småstaden skapas utrymme för en stadspark. En centralt 
belägen park med plats för en variation av olika aktiviteter skapar en tydlig 
mötesplats som ökar möjligheten till ett levande stadsliv och en förstärkt 
småstadskänsla. Parken ska utgöra en grön lunga i småstaden och utformas 
för att möta flera behov vad gäller aktiviteter och upplevelser. Parken 
placeras centralt för att vara tillgänglig för så många som möjligt och 
skapa ett tydligt visuellt, grönt inslag i stadsmiljön. För att upplevas som 
en stadspark ska parken inramas av en stadsmässig bebyggelse. Se avsnittet 
om Riktlinjer för tillgänglig grönyta för en mer detaljerad beskrivning. 

Torg och centrala mötesplatser
Ett torg för att uppehålla sig på, med sittplatser, aktivitetsytor, utrymme 
för torghandel, uteserveringar, cykelparkering med mera ska anordnas nära 
stationen. Detta skapar förutsättning för ett aktivt folkliv och fungerar som 
en entré till småstaden. Utöver torget ska de centrala delarna av småstaden 
förses med mindre mötesplatser, exempelvis ytor för lek, aktiviteter och 
vila. Dessa platser kan både ges en mer urban karaktär med inslag av 
grönska likväl som ha en dominerande grön framtoning. 

Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken
Hållsdammsbäckens ravin och i viss mån även Lodingebäcken kan på ett 
försiktigt sätt göras mer tillgängliga genom att enkla stigar anläggs utmed 
bäckstråken. Riksintresset hindrar större anläggningsåtgärder. Enkla 
spångar skapas över bäckarna för att öka möjligheten att komma nära 
vattnet och kunna förflytta sig över bäckarna i den gröna miljön utan för 
stor påverkan på natur- och upplevelsevärdena.
 

Stadsparken blir en ny viktig mötesplats i småstaden

I anslutning till stationen skapas ett torg
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Mötesplats vid älven
Älvstranden är en kvalitet som är svår att nå och nyttja på grund av 
översvämningsrisk, naturvärden, geotekniska förhållanden och att älven 
som dricksvattentäkt måste skyddas från påverkan. En enkel mötesplats för 
grillning, picknick, fågelskådning och liknande kan skapas. Mötesplatsen 
placeras lämpligen i anslutning till småbåtshamnen eller närmare 
pendeltågsstationens övergång. För att platsen ska upplevas som trevlig att 
vistas på behövs en bulleravskärmning mot E45 och järnvägen. Enklaste 
sättet att ta sig till älvstranden är idag via pendeltågsstationen eller via den 
norra påfarten till E45. Inga nya kopplingar mot älvstranden planeras.

Vitklövergatan och Rödklövergatan
Dessa framtida huvudstråk utformas med separata cykelbanor och 
gångfartsgator för övriga trafikanter. I mitten av gaturummet planeras en 
aktivitetsyta med varierande bredd och innehåll. Längs med aktivitetsytan 
föreslås trädalléer planteras för att skapa en boulevard. Aktivitetsytan delas 
upp i sektioner med olika funktioner, aktiviteter och utformning som 
skapar variation när man rör sig längs boulevarden. Exempel på funktioner 
för aktivitetsytan kan vara park, cykelparkering, torgyta, planteringar, 
sittplatser och utegym. Ytan ska utformas så att den erbjuder en mängd 
upplevelser i form av exempelvis natur, blomfägring och folkliv och erbjuda 
vila i form av sittplatser på regelbundna avstånd. Aktivitetsytan ska också 
ha funktionen att ta omhand, rena och fördröja dagvatten och ska därför 
i så stor utsträckning som möjligt utformas med genomsläppliga material 
och multifunktionella ytor som har förmågan att fördröja, infiltrera och 
magasinera dagvatten. 

Sällskapslek

Friytor i en stadspark
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Grönstruktur Markanvändning Dagvatten

Grönområden Tät blandstadsbebyggelse

Främst �erbostadshus och radhus

Främst småhusbebyggelse

Huvudstråk för dagvattenhantering

Stadsparken, viktig plats för 
dagvattenhantering

Större instängda områden, 
risk för ansamling av dagvattenUtredningsområde

Verksamhetsområde

Grönområde/naturområde

Småbåtshamn

Pendeltågstation

Målpunkt

Planområdesgräns

Cykelboulevard

Viktigt tra�kstråk

Viktigt grönstråk

Koppling över vattendrag

Grönstråk av särskild vikt 
för dagvattenhantering

Exploateringszoner, 
600m/1200m/2000m

Gröna kopplingar 

Gröna stråk

Stadspark

Grönstråk av särskild vikt 
för dagvattenhantering

Grönområde med inslag 
av bebyggelse

Pendeltågstation

Pendeltågstation

Grönstruktur
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Pendeltågstation
STADSPARK STÖRRE NATUR- OCH 

REKREATIONSOMRÅDEN

Lek

Lek

Lek

Sällskapslek

Sällskapslek

Sällskapslek

Mötesplats

Mötesplats

Evenemang

Evenemang

Evenemang

Sport

Sport

Promenad

Promenad

Motion

Motion

Picknick
Picknick

Bad

Äventyrssport

Båtliv

600m

1200m

2000mSociotoper - sociala värden  i de offentliga rummen
Sociotoper är platser i den offentliga miljön som på olika sätt används och 
upplevs av människor, platser med sociala värden. Exempel är lekplatser, 
fotbollsplaner eller ett torg. Det är en värdering av de upplevelser och 
kvalitéer en plats har, eller vill tillskapa. 

Under arbetet med FÖP Nödinge har en modell tagits fram för att 
bedöma och analysera sociotopvärden i Nödinge. En inventering har 
genomförts enligt modellen som redovisas i en så kallad sociotopkarta i Del 
2 - Förutsättningar. Sociotopvärden bedöms enligt modellen utifrån platsens 
tillgänglighet, kvalité, upplevelsevärden och aktiviteter. 

Sociotopvärdena i Nödinge visar på många kvalitéer men också på tydliga 
brister. De områden som bedömts ha allra högst värden är framförallt de 
tätortsnära naturområdena samt golfbanan, kyrkogården, näridrottsplatsen 
och skolgårdar.

Idag saknas framförallt anlagd park som komplement till de mer naturliga 
grönområdena. Bristerna är stora kring Ale torg som idag nästan helt präglas 
av hårdgjorda trafikytor. Här saknas centrala, inbjudande och lättillgängliga 
offentliga platser att vistas på. 

Som ett stöd för kommande planering har bilden till höger tagits fram. 
Bilden utgår från de föreslagna exploateringszonerna och visar lämpliga 
typer av aktiviteter att planera för i de olika zonerna. Förslaget utgår ifrån 
att aktiviteter som behöver ligga nära bostäder och verksamheter för att 
användas regelbundet placeras centralt i staden. Aktiviteter som kräver mer 
yta som utomhusbad, sport-, motions-, och friluftsaktiviteter är sådant som 
människor kan tänka sig att förflytta sig längre sträckor för att ta del av och 
de behöver därför inte ligga lika nära. 
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Riktlinjer för tillgänglig grönyta
Tillgång till natur och grönska har positiva effekter på vår hälsa och 
välbefinnande. Närheten och tillgängligheten till grönytor är avgörande för 
hur ofta och hur länge vi nyttjar dessa miljöer. Det är därför angeläget med 
hög tillgänglighet till kvalitativa grönområden i anslutning till rörelsestråk 
och bostäder.

Planen föreslår en strategi som syftar till att flera mindre gröna miljöer skapas 
nära invånarnas naturliga visten. Dessa platser kan vara förhållandevis små 
men tillräckligt stora för att erbjuda de kvalitéer som behöver ligga nära för 
att användas regelbundet. 

Riktlinjerna utgår ifrån en klassificering av olika typer av gröna rum och 
syftar till att säkerställa tillgången till och kvalitéten på grönytor. Därför 
har sociotopvärden kopplats till varje grönytetyp. Dessa riktlinjer är att 
betrakta som miniminivåer som bör uppnås vid planering av all ny- och 
ombyggnation. 

Nedan beskrivs de olika typerna av grönytor som riktlinjerna utgår ifrån. 
 
Närpark
Ett litet grönt rum främst för de som bor eller verkar i det närmaste 
kvarteret. Närparken behöver inte ligga inom allmän platsmark men ska 
upplevas tillgänglig för det närmaste kvarteret. Det kan till exempel vara 
en bostadsgård eller en mindre lokal park. Närparken bör ha ett innehåll 
och en utformning som uppmuntrar till vistelse. Lämpliga aktiviteter att 
planera för är exempelvis lek (särskilt för små barn), sällskapslekar (boule, 
kubb), mötesplatser (sittplatser, grillplatser), platser för att sola och vila. 

Grannskapspark
En lite större lokal grönyta som upplevs mer offentlig och nyttjas främst av 
de närmaste kvarteren. Parken behöver inte ligga inom allmän platsmark 
men ska vara tillgänglig för allmänheten och ha en offentlig karaktär så 

att alla känner sig välkomna att vistas där. Lämpliga aktiviteter att planera 
för är i stort samma som för närparken men lekplatser anpassas lämpligen 
för lite större barn. Mindre motionsanläggningar (utegym) samt ytor för 
picknick är också lämpliga. 

Stadspark
En större park som lockar människor från hela staden. Den bör ligga 
inom allmän platsmark och ha en utformning och ett innehåll som har 
något att erbjuda alla stadens invånare. Den bör vara varierad med båda 
lugna och avskilda delar liksom mer livliga aktivitetsområden. Den bör 
också innehålla en variation av mötesplatser och sittplatser. Stadsparken 
bör ges extra omsorg vad gäller den estetiska utformningen. Lämpliga 
aktiviteter att planera för är lek och sällskapslek, mötesplatser, sittplatser, 
motionsanläggningar, picknick och promenader. Sportanläggningar som 
basketplaner kan också vara lämpligt men bör inte ta för stor del av parken 
i anspråk då andra aktiviteter och värden riskerar att stötas bort. Det 
kan vara lämpligt med en del friytor som kan användas för många olika 
aktiviteter och som kan användas vid olika typer av evenemang. 

Större natur- och rekreationsområden
De tätortsnära naturområdena bör så långt det är lämpligt med hänsyn till 
dess naturvärden vara tillgängliga för stadens invånare och besökare. Här 
finns möjlighet till längre utflykter och naturupplevelser i mer naturliga 
miljöer. Här finns också utrymme för större motions- och sportanläggningar.

Grönytefaktor
Parallellt med arbetet med FÖP Nödinge pågår arbetet med att ta fram 
en modell för hur kommunen ska arbeta med vad som brukar kallas för 
grönytefaktor. Grönytefaktor är ett system för att ställa krav på och beräkna 
mängden grönska i olika planerings- och byggprojekt. Hur grönytefaktorn 
kommer att användas ska utredas vidare under arbetets gång. 



40

Exempel på hur en närpark kan se ut

Typ Avstånd 
från bostad

Storlek Sociotopvärden

Närpark Inom 50 
meter

Minst 600m2 
(ca 25*25m)

Minst klass 4, visst sociotopvärde
Minst 1 upplevelsevärde och/eller aktivitet. 
Lämpliga aktiviteter: Lek, Sällskapslek, Mötesplats

Grannskapspark Inom 300 
meter

Minst 0,25 ha 
(2500m2, ca 
50*50m)

Minst klass 3, påtagligt sociotopvärde
Minst 2 upplevelsevärden och/eller aktiviteter. 
Lämpliga aktiviteter: Lek, Sällskapslek, Mötesplats

Stadspark Inom 1 km Minst 1 ha 
(10 000m2, ca 
100*100m)

Minst klass 2, högt sociotopvärde
Minst 3 upplevelsevärden och/eller aktiviteter. 
Lämpliga aktiviteter: Lek, Sällskapslek, Mötesplats, 
Motion, Sport, Picknick, Promenad, Evenemang

Större natur- 
och rekreations-
områden

Inom 3 km Minst 35 ha 
(350 000m2, 
ca 600*600m)

Minst klass 3, påtagligt sociotopvärde
Lämpliga aktiviteter: Lek, Motion, Sport, Picknick, 
Promenad, Evenemang, Äventyrssport, Bad, Båtliv
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DAGVATTEN
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Det är oftast regnvatten 
eller smältvatten. Dagvattnet kan vara en fin resurs i småstaden men kan 
också ställa till stora problem. I och med klimatförändringarna förväntas 
mängden dagvatten öka vilket kan orsaka problem med översvämningar 
och erosion. Dagvatten kan vara mer eller mindre förorenat från de ytor 
som vattnet sköljer över. 

För att effektivt ta hand om dagvattnet och samtidigt utnyttja det som 
en resurs föreslås dagvattnet i största möjliga mån hanteras ovan jord i 
öppna system. Öppna lösningar har generellt sett större kapacitet och 
reningsförmåga men tar ofta mer markyta i anspråk. Tillräckliga ytor 
behöver därför avsättas för dagvattenhantering tidigt i planeringen. 

Öppen hantering av dagvatten nära källan kan ske på många olika 
sätt exempelvis genom gröna tak, infiltrationsytor, genomsläppliga 
beläggningar, biofilter eller dagvattendammar. Därefter ska vattnet avledas 
i öppna, tröga avledningssystem som exempelvis svackdiken, diken och 
kanaler. Rätt utformat kan dagvattenhanteringen införlivas i den byggda 
miljön och tillföra kvalitéer för upplevelsen av det offentliga rummet.

Principer

Öppna dagvattenlösningar
Öppna system för omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas i första 
hand. För att säkerställa tillräckliga ytor behöver frågan hanteras och ytor 
avsättas tidigt i planeringen. 

Multifunktionella ytor
Ytor som vid torrt väder kan användas som exempelvis park, torgyta eller 
lekplats men vid regn och snösmältning tar om hand dagvatten kallas 

multifunktionella ytor. Det är ett effektivt sätt att nyttja marken och ändå 
skapa kapacitet för att omhänderta och rena stora mängder dagvatten. 
Multifunktionella ytor bör eftersträvas i största möjliga mån.  

Dagvattenhantering som kvalité i stadsmiljön
Med rätt utformning kan öppna dagvattenlösningar skapa stora 
upplevelsevärden i stadsmiljön. Vatten är ett ofta uppskattat inslag i parker 
och gaturum. En väl utformad öppen dagvattenhantering kan tillföra 
såväl rinnande vatten som dammar med vattenspeglar. Vegetationsytor 
med växter som renar och tar omhand dagvatten, så kallade biofilter, 
ger grönska och blomning samtidigt som de fyller en viktig funktion 
för dagvattenhanteringen. Dagvattensystemen ska utformas så att de är 
estetiskt tilltalande och bidrar positivt till upplevelsen av stadsrummet. 

Dränerande/genomsläppliga beläggningar
Olika sorters genomsläppliga beläggningar kan användas istället för asfalt 
och täta betongytor, som gräsarmeringar, olika typer av genomsläppliga 
betongstenar och genomsläpplig asfalt. Genomsläppliga markbeläggningar 
bör användas där så är möjligt för att möjliggöra infiltration och fördröjning 
av dagvattnet. Används lämpligen på parkeringar, gator och torg.  

Gröna tak
Gröna tak, alltså tak med vegetation, kan användas för att fördröja och 
minska mängden dagvatten från taken. De kan dessutom bidra med 
upplevelsevärden och tillföra grönska vilket har positiva effekter för miljön. 
För att gröna tak ska vara möjligt krävs dock att taket har rätt lutning och 
är dimensionerat för att klara tyngden. Gröna tak bör eftersträvas där så är 
möjligt. 
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Förslag

Vitklövergatan och Rödklövergatan
Huvudstråken längs Vitklövergatan och Rödklövergatan har identifierats 
som lämpliga för större samlade lösningar för dagvattenhantering. Gatorna 
föreslås utformas med ytor avsatta för hantering av dagvatten i öppna system 
med bland annat biofilter, dränerande beläggningar och multifunktionella 
ytor. Förhållandena är dock sådana att det inte är möjligt att skapa system 
med permanent vattenspegel utan systemet behöver utformas så att det 
under perioder med låg nederbörd kan vara torrlagt. 

Stadsparken
I stadsparken som föreslås anläggas centralt finns förutsättningarna 
att skapa ytor för dagvattenhantering som kan utformas som en del av 
parkmiljön. Inslag av vatten i parkmiljön kan innebära stora kvalitéer 
samtidigt som de fyller en viktig funktion för dagvattenhanteringen. Stor 
omsorg ska ges till gestatningen av anläggningarna så att de blir estetiskt 
tilltalande och bidrar positivt till upplevelsen och användningen av parken. 

Dagvattenstråk mot Nol och genom Södra Backa/Stenkil
Utanför de centrala delarna av Nödinge har två stråk identifierats som 
särskilt betydelsefulla för dagvattenhantering. Ett går genom det planerade 
bostadsområdet i Södra Backa/Stenkil (område 23). Det är ett låglänt stråk 
med diken som ansluter till Lodingebäcken. Det andra går genom den så 
kallade Röda dalen mellan Nödinge och Nol (område 11). Dalgången tar 
emot stora mängder dagvatten från omgivande landskap som leds vidare 
genom Nol där anläggningar för fördröjning av dagvatten har skapats. I 
dessa områden förslås att väl tilltagna ytor avsätts för att utvecklas som 
park- eller naturstråk med hantering av dagvatten som ett huvudsyfte.

Övre och nedre högra bilden: öppen dagvattenhantering i park- och boendemiljö 
Nedre vänstra bilden: multifunktionell yta för fördröjning av dagvatten
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Dagvattenstråk
Grönstruktur Markanvändning Dagvatten

Grönområden Tät blandstadsbebyggelse

Främst �erbostadshus och radhus

Främst småhusbebyggelse

Huvudstråk för dagvattenhantering

Stadsparken, viktig plats för 
dagvattenhantering

Större instängda områden, 
risk för ansamling av dagvattenUtredningsområde

Verksamhetsområde

Grönområde/naturområde

Småbåtshamn

Pendeltågstation

Målpunkt

Planområdesgräns

Cykelboulevard

Viktigt tra�kstråk

Viktigt grönstråk

Koppling över vattendrag

Grönstråk av särskild vikt 
för dagvattenhantering

Exploateringszoner, 
600m/1200m/2000m

Gröna kopplingar 

Gröna stråk

Stadspark

Grönstråk av särskild vikt 
för dagvattenhantering

Grönområde med inslag 
av bebyggelse

Pendeltågstation

Pendeltågstation
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
I detta avsnitt beskrivs kortfattat de förändringar som föreslås för de 
olika delområdena, som framgår av kartan, och de hänsynstaganden som 
behöver beaktas vid fortsatt planläggning.

1. Ale torg
Utbyggnadsområde för centrumfunktioner, offentlig service, handel, 
kontor och bostäder. Stationsområdet utgör navet i utvecklingen av 
Nödinge till en attraktiv småstad. För att området ska upplevas som tryggt 
och stadsmässigt ska en tydligare kvartersstruktur, med en kvartersstorlek 
på cirka 50-70 meter, eftersträvas med utrymme för flera olika funktioner. 
Området ska utformas med människan i centrum, inte bilen. Bostäder ska 
placeras så nära pendeltågsstationen som möjligt för att på bästa sätt utnyttja 
det stationsnära läget och för att skapa en småstad som lever dygnet runt. 
Befintlig markparkering placeras i stor utsträckning i parkeringshus längs 
med E45 för att frigöra mark för utveckling av småstaden. Bebyggelsen 
närmast E45 ger också skydd mot buller och har en riskreducerande 
effekt för resten av centrumområdet. Ytterligare skydd för buller och 
riskreducerande åtgärder kan behövas i anslutning till E45 eller järnväg 
beroende på vilka avstånd som planeras för respektive typ av bebyggelse. 
Detta studeras närmare i detaljplaneskedet. Exempel på bebyggelse som 
skulle kunna vara aktuellt i stråket närmast E45: parkeringshus, kontor 
och till viss del handel. Bebyggelsen längs med E45 ska utformas på ett 
stadsmässigt sätt så att det upplevs som en stadsfront mot väg och järnväg 
och som en del av småstaden in mot orten. 

Områdets utveckling kommer att ske i etapper. De befintliga, låga handels- 
och verksamhetslokalerna i anslutning till pendeltågsstationen föreslås 
rivas för att ge utrymme för en tätare och mer stadsmässig bebyggelse. 
Handelslängan föreslås på sikt antingen rivas eller brytas upp i flera delar för 
att stärka småstadskänslan och för att kunna skapa sammanhängande stråk 
mot bebyggelsen bakom. Om handelslängan ligger kvar ska den utformas 
utan tydlig baksida. Gatan mellan handelslängan och Klöverstigen blir ett 

nytt viktigt stråk. Nödingevägen ligger kvar i befintligt läge och fungerar 
fortsatt som huvudstråk för bil- och busstrafik.

För att öka både kollektivtrafikresenärernas och bilisters framkomlighet 
föreslås en förlängning av stationens gångbro över Nödingevägen. 
Det möjliggör en trivsammare, mindre trafikstörd miljö innanför 
Nödingevägen. Från pendeltågsstationen leder en cykelboulevard med 
separata cykelbanor och gångfartsgata med biltrafik på de gåendes 
villkor österut förbi skolstråket. I anslutning till pendeltågstationen och 
detta stråk skapas ett torg. Torget ska rymma funktioner som sittplatser, 
uteserveringar, torghandel och lek. Inom området ska även finnas andra 
ytor för mötesplatser och grönområden 

Nära stationen ska det finnas gott om plats för cykelparkering för att 
uppmuntra till hållbart resande. Pendelparkering för bilar föreslås ordnas i 
gemensamma parkeringslösningar i området för att möjliggöra samnyttjande 
av boendes, handelns och övriga verksamheters parkeringsbehov. 

Bebyggelse inom området ska utformas med höga arkitektoniska 
ambitioner och ge ett stadsmässigt intryck. Bebyggelsen bör vara mellan 
3-5 våningar hög med enstaka avvikelser. Ny bebyggelse inom området ska 
utformas så att det finns möjlighet för verksamheter i bottenplan. Området 
bör innehålla bostäder för minst 1500 personer vilket bedöms motsvara ca 
600-700 bostäder i blandade upplåtelseformer. Ett överslag visar att ca 800 
bilparkeringsplatser behövs för bostäderna och handeln enligt förelagen 
parkeringsnorm. Det motsvarar cirka 6500 m2 markyta för parkeringshus i 
3 våningar. Utrymme för cirka 600 cykelparkeringsplatser krävs i anslutning 
till pendeltågstationen.

Den södra avfarten från E45 föreslås flyttas söderut för att frigöra 
mer mark i ortens centrala delar. Inom områdets norra del finns två 
bensinstationer som på sikt föreslås flyttas för att göra plats för utbyggnad 
av centrumbebyggelse och utveckling av småstaden. Övrig friliggande 
handels- och restaurangverksamhet i de norra delarna bör på sikt flyttas 
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och integreras i den nya stadsmässiga strukturen. Även den mekaniska 
verkstaden i områdets södra del föreslås flyttas till annat läge på sikt och 
ersättas av ny centrumbebyggelse.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Lämpliga åtgärder mot buller och risk behöver studeras vidare liksom 

lämpliga avstånd mellan E45/järnväg och olika typer av bebyggelse 
• Inom området bör en sluten kvartersstruktur eftersträvas för att klara 

riktvärden för buller
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• Ny bebyggelse ska utformas med förhöjd bottenvåning för att 
möjliggöra verksamheter i bottenplan

• Ett torg ska planeras inom området
• Stort fokus ska ligga på att skapa mötesplatser av hög kvalitet med 

olika funktion och värden
• Bebyggelse som vetter mot E45 och järnväg ska utformas som en 

stadsfront
• Höga krav ska ställas på gestaltning och utformning inom området
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2. Vitklövergatan och Rödklövergatan
Utbyggnadsområde för bostäder med inslag av handel, kontor och 
serviceverksamheter som koncentreras mot huvudstråken Vitklövergatan 
och Rödklövergatan. Delar av befintlig hyreshusbebyggelse kan eventuellt 
renoveras och kompletteras men stora delar föreslås ersättas för att kunna 
skapa en tätare och mer inramande bebyggelse utmed huvudstråken. 
Ny bebyggelse ska utformas med en stadsmässig kvartersstruktur med 
varierande höjd mellan 3-5 våningar med möjlighet till enstaka avvikelser. 
Området bör innehålla bostäder för minst 2000 personer vilket bedöms 
motsvara ca 800 bostäder i blandade upplåtelseformer. Ett överslag visar 
att ca 350 bilparkeringsplatser behövs för bostäderna och handeln enligt 
föreslagen parkeringsnorm. Det motsvarar cirka 2700 m2 markyta för 
parkeringshus i 3 våningar.

Byggnaderna närmast Vitklövergatan respektive Rödklövergatan ska 
placeras i direkt anslutning till gaturummet och fasaderna ska utformas så 
att de upplevs som öppna genom att entréer placeras mot gatan. Längre 
fasadpartier utan fönster och entréer ska undvikas. Byggnaderna ska 
anpassas så att det är möjligt att etablera verksamheter i bottenplan. Vissa 
förskjutningar i fasaderna mot gaturummet kan vara lämpligt för att skapa 
variation och utrymme för små torg- eller parkytor. Det ska finnas tydliga 
kopplingar mellan de båda gatorna i nord-sydlig riktning för gång och 
cykel. Stadsparken som ligger mellan de båda stråken ska knytas samman 
genom gröna stråk som även ska fortsätta vidare mot Hållsdammsbäcken 
och andra naturområden. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Byggnader närmast Vitklövergatan respektive Rödklövergatan ska i 

huvudsak placeras i direkt anslutning till gaturummet och anpassas så 
att det är möjligt att etablera verksamheter i bottenplan 

• Fasader som vetter mot Vitklövergatan och Rödklövergatan ska 
utformas  med entréer och fönster mot gatan 

• Flera passager ska säkerställas för gående och cyklister mellan 
Vitklövergatan och Rödklövergatan samt till stadsparken 

3. Skolstråket
Utbyggnadsområde för i huvudsak offentlig service med inslag av bostäder 
och centrumfunktioner. Skolstråket har en central och bra placering i 
småstadens struktur och föreslås stärkas ytterligare. Placeringen längs med 
cykelboulevarden skapar bra förutsättningar för att barn och föräldrar 
väljer att ta cykeln till skolan och pendeln. Skolor och offentlig service  
är tydliga målpunkter som bidrar till att skapa liv längs stråket. För att 
stärka tryggheten längs med stråket behövs liv och rörelse under dygnets 
alla timmar. Därför bör offentliga lokaler samnyttjas med föreningsliv 
och en komplettering av området med bostäder och centrumfunktioner 
eftersträvas. Skolbyggnader uppförs med fördel i flera våningar för att nå 
ett effektivt markutnyttjande. Skolornas utemiljöer ska kunna nyttjas av 
allmänheten utanför skoltid. Ny bebyggelse i området ska utformas så att 
det finns möjlighet för verksamheter i bottenplan.

Genom området löper två viktiga stråk för gång- och cykeltrafik som 
kopplar samman de södra och norra delarna av orten. Det västra stråket 
löper längs med en befintlig gång- och cykelbro. Stråket mellan bron och 
cykelboulevarden ska förstärkas och ska vara gent för att fungera väl för 
pendlande cyklister. För att säkerställa det östra stråket behöver en ny bro 
byggas över Hållsdammsbäcken. Stråket bör vara öppet både för bil-, gång- 
och cykeltrafik. I södra delen av området i gränslandet mellan område 3 
och område C finns möjlighet att skapa ett sekundärt gång- och cykelstråk 
ovanför bäckravinen. Genom området ska det finnas gröna stråk som 
knyter samman Hållsdammsbäcken med den nya stadsparken.

Området kring Hållsdammsbäcken har känsliga geotekniska förutsättningar 
och höga naturvärden. Utbyggnad inom området kräver att hänsyn tas till 
riksintresset. Särskilda krav ställs på grundläggning inom området.

Området bör innehålla bostäder för minst 400 personer vilket bedöms 
motsvara cirka 160 bostäder i blandade upplåtelseformer. Ett överslag 
visar att cirka 210 bilparkeringsplatser behövs för bostäderna och skolorna 
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enligt föreslagen parkeringsnorm. Det motsvarar cirka 1800 m2 markyta 
för parkeringshus i 3 våningar.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Vidareutveckla skolverksamheten och komplettera med ytterligare 

offentlig service
• Planera för kompletterande bebyggelse i form av bostäder och 

centrumändamål  
• Utveckla möjligheterna för samnyttjande av offentliga lokaler
• Skapa tydliga gröna kopplingar mellan Hållsdammsbäcken och 

Vitklövergatan, särskilt i anslutning till stadsparken
• Skapa promenadstråk längs med Hållsdammsbäcken
• Utbyggnad kräver hänsyn till naturvärdena längs med 

Hållsdammsbäcken
• De geotekniska förutsättningarna för byggnation behöver studeras 

vidare

4. Klöverstigen
Utbyggnadsområde för bostäder med inslag av centrumfunktioner, handel 
och offentlig service. Befintlig bebyggelse föreslås i huvudsak bevaras och 
renoveras varsamt för att behålla sina karaktärsdrag och kulturmiljövärden. 
Om renoveringen genomförs på rätt sätt kan den befintliga bebyggelsen 
utgöra ett alternativ till ny bebyggelse genom lägre hyror vilket har ett 
socialt värde. Den befintliga strukturen kan också kompletteras med 
ny bebyggelse och möjligheten att bygga på befintliga huskroppar kan 
studeras. Ny bebyggelse ska utformas med ett arkitektoniskt uttryck typiskt 
för sin tid.

Ny bebyggelse bör uppföras i 3-5 våningar med möjlighet till enstaka 
avvikelser beroende på hur den förhåller sig till befintlig bebyggelse. Ny 
bebyggelse i området bör utformas så att det finns möjlighet att etablera 
inslag av mindre verksamheter i området. Området bör innehålla bostäder 

för minst 1500 personer vilket bedöms motsvara ca 600 bostäder i blandade 
upplåtelseformer. Inom det norra delområdet pågår planarbete för att 
möjliggöra en förtätning av befintlig struktur med tre nya bostadshus i 
två våningar. Ett överslag visar att ca 300 bilparkeringsplatser behövs för 
bostäderna och handeln enligt föreslagen parkeringsnorm. Det motsvarar 
ca 2500 m2 markyta för parkeringshus i 3 våningar.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse samt kompletteringar med 

nya bostäder i den befintliga strukturen ska eftersträvas
• Befintlig bebyggelse bör behålla sina karaktärsdrag och ny bebyggelse 

bör ges ett modernt arkitektoniskt uttryck 

5. Området vid bobollplan
Utbyggnadsområde för bostäder med inslag av offentlig verksamhet, 
centrumfunktioner  och handel. Den plana delen av området föreslås 
bebyggas med en tät bebyggelse i en stadsmässig kvartersstruktur. 
Bebyggelsen bör vara mellan 3-5 våningar hög med möjlighet till 
enstaka avvikelser. I anslutning till den skogsbeklädda kullen öster om 
utbyggnadsområdet kan en något högre bebyggelse uppföras som 
får visuellt stöd av den bakomliggande terrängen. Byggnader uppförs 
lämpligen i 6-12 våningar med högst bebyggelse närmast berget och lägre 
mot gata och omkringliggande bebyggelse. 

För att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till naturområdet öster om 
området ska släpp göras i bebyggelsestrukturen. Släppen ska utformas på 
ett tydligt sätt så att de upplevs som tillgängliga för allmänheten. Släppens 
lägen ska anpassas efter den branta terrängen och i första hand förläggas 
där det finns en möjlighet att ta sig upp på kullen.

Bebyggelsen kan vid behov inrymma utrymmen för offentlig service i form 
av förskolor och boenden. Förskolor placeras lämpligen i bottenvåningen. 
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Skolors utemiljöer, t ex lekplatser, ska kunna nyttjas av allmänheten utanför 
skoltid. Ny bebyggelse i området bör utformas så att det finns möjlighet att 
etablera inslag av mindre verksamheter i området.

Delar av området utgör instängda områden för dagvatten och 
dagvattenhanteringen behöver därför studeras särskilt. 

Området bör innehålla bostäder för minst 800 personer vilket bedöms 
motsvara cirka 320 bostäder i blandade upplåtelseformer. Ett överslag visar 
att cirka 120 bilparkeringsplatser behövs för bostäderna enligt föreslagen 
parkeringsnorm. Det motsvarar cirka 1000 m2 markyta för parkeringshus 
i 3 våningar.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• En stadsmässig kvartersstruktur ska eftersträvas
• Säkerställ passager som tillgängliggör naturområdet i öster för 

allmänheten

6. Radhusområde väster om Fyrklövergatan
Befintligt bostadsområde med begränsad möjlighet till komplettering. Ett 
homogent småhus- och radhusområde i 1,5 våning med parkeringsytor 
i ytterkanterna. Kompletterande bebyggelse kan eventuellt uppföras i 
områdets ytterkanter. Ny bebyggelse bör vara 1-3 våningar hög. 

I områdets norra del finns en fotbollsplan som bör bevaras eller ersättas 
inom närområdet. Längs med områdets ytterkanter löper viktiga stråk som 
kan behöva förstärkas.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Möjlighet till enstaka kompletteringar i områdets ytterkanter kan 

undersökas
• Bevara eller ersätt befintlig fotbollsplan i närområdet

7. Vid berget öster om Fyrklövergatan
Utbyggnadsområde för bostäder. Den befintliga villabebyggelsen kan 
kompletteras med ytterligare bostäder. Ny bebyggelse bör utgöra ett 
komplement till villabebyggelsen, exempelvis rad- eller parhus eller mindre 
flerbostadshus i form av till exempel stadsvillor i 1-3 våningar. Det ska 
också vara möjligt att ersätta befintlig villabebyggelse med denna typ av 
tätare bebyggelse. Vid omvandling av större områden kan även en högre 
bebyggelse som får visuellt stöd av den bakomliggande kullen vara lämpligt 
i 4-6 våningar. 0 100 200 300 40050
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delarna, område 1-5. 
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För att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till naturområdet i öster ska 
släpp göras i bebyggelsestrukturen. Släppen ska utformas på ett tydligt 
sätt så att de upplevs som tillgängliga för allmänheten. Släppens lägen ska 
anpassas efter den branta terrängen och i första hand förläggas där det 
finns en möjlighet att ta sig upp på kullen. Möjligheten att skapa stråk över 
kullen som kopplar samman områdena 7, 8 och 12 bör studeras. Det skulle 
också bidra till att tillgängliggöra naturområdet, område E.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Området bör kompletteras med bostäder som i första hand kompletterar 

det befintliga boendeutbudet exempelvis mindre flerbostadshus
• Möjligheten att utöka byggrätten för befintliga enbostadshus för att 

möjliggöra komplettering med mindre flerbostadshus ska studeras i 
samband med detaljplanering i närområdet

• Säkerställ gröna passager som tillgängliggör naturområdet i öster för 
allmänheten

8. Nordost om berget söder om Norra Kilandavägen
Utbyggnadsområde för bostäder. Längs med sluttningen är det lämpligt 
med något högre bebyggelse i 3-6 våningar som får visuellt stöd av det 
bakomliggande naturområdet med högst bebyggelse närmast kullen och 
lägre mot omkringliggande bebyggelse. Uppe på höjden kan den befintliga 
bebyggelsen kompletteras eller ersättas med villor, radhus eller mindre 
flerbostadshus i 2-4 våningar. Den nordöstra delen av området utgör ett 
instängt område för dagvatten och dagvattenhanteringen behöver därför 
studeras särskilt. 

För att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till naturområdet söder och 
sydväst om området ska släpp göras i bebyggelsestrukturen. Släppen ska 
utformas på ett tydligt sätt så att de upplevs som tillgängliga för allmänheten. 
Släppens lägen ska anpassas efter den branta terrängen och i första hand 
förläggas där det finns en möjlighet att ta sig upp på berget. Möjligheten 

att skapa stråk över berget som kopplar samman områdena 7, 8 och 12 
bör studeras. Det skulle också bidra till att tillgängliggöra naturområdet, 
område E.

Området närmast Norra Kilandavägen är utsatt för buller vilket kan 
innebära begränsningar i möjligheten att bebygga slänten närmast vägen.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Högre bebyggelse placeras i sluttningen med berget som fond, lägre 

bebyggelse möter befintlig omkringliggande bebyggelse
• Säkerställ gröna passager som tillgängliggör naturområdet i öster för 

allmänheten
• Dagvattenhanteringen behöver studeras särskilt i områdets nordöstra 

del
• För att bedöma möjligheten till byggnation längs med Norra 

Kilandavägen behöver bullersituationen studeras närmare

9. Trollevik och Döskullen
Befintligt bostadsområde med viss möjlighet till komplettering. Området kan 
kompletteras med enstaka småhus, parhus och stadsvillor öster om Alevägen 
som löper parallellt med E45. Ny bebyggelse anpassas till den omgivande 
bebyggelsen. Befintliga villor kan med fördel omvandlas till flerbostadshus 
i form av exempelvis stadsvillor. Även bergsknallen Döskullen kan utredas 
för bostadsbebyggelse, främst i form av flerbostadshus. Kullen har vissa 
naturvärden, på berget växer en hel del ek och längs kanterna finns en 
del annat ädellöv. En noggrannare inventering av naturvärdena behöver 
göras för att bedöma möjligheten till byggnation. Delar av knallen kan även 
vara svåra att exploatera med tanke på bullersituationen. Vid utbyggnad på 
Döskullen ska hänsyn tas till landskapsbilden och hur bebyggelsen upplevs 
från håll. Möjligheten att bebygga området närmast Norra Kilandavägen 
kan vara begränsad eller ställa särskilda krav på utformning på grund av 
buller.
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Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Området bör kompletteras med bostäder som i första hand kompletterar 

det befintliga boendeutbudet exempelvis mindre flerbostadshus
• Möjligheten att utöka byggrätten för befintliga enbostadshus för att 

möjliggöra komplettering med mindre flerbostadshus ska studeras i 
samband med detaljplanering i närområdet

• För att bedöma möjligheten till byggnation längs med Norra 
Kilandavägen och på Döskullen behöver bullersituationen studeras 
närmare

10. Verksamhetsområde vid Rödjans väg
Befintligt verksamhetsområde för småindustri, handel, hantverk och kontor 
med möjlighet till viss komplettering inom gällande detaljplan.

Viktiga gång- och cykelstråk mellan Nödinge och Nol löper på båda sidor 
om verksamhetsområdet.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Säkerställ viktiga gång- och cykelstråk mellan Nödinge och Nol

11. Dalgång mellan Nödinge och Nol 
Utredningsområde för utveckling av bostäder med inslag av offentlig 
service. Området är svårexploaterat på grund av geoteknik och 
dagvattenförhållanden. Området är låglänt och tar emot mycket dagvatten 
från omkringliggande berg. Marken består i huvudsak av lera till omkring 
20 meters djup. Enda infiltrationsmöjlighet finns idag i anslutning till 
fastmarkspartierna vid bergsslänterna. 

Möjligheten att bebygga området behöver undersökas vidare, det är därför 
oklart hur mycket bostäder området skulle kunna rymma. Genom utbyggnad 

av området skapas möjlighet att knyta samman Nödinge och Nol med ett 
sammanhängande bebyggelsestråk och nya trafikstråk. Utbyggnaden bör 
fortsätta norrut och ansluta mot befintlig bebyggelse i Nol. Genom det 
östra stråket bör ett brett översvämningsbart park/naturstråk skapas på de 
låglänta delarna för dagvattenflödet. Stråket ska utformas så att det upplevs 
som en kvalité i området och kan med fördel utformas tillsammans med ett 
promenadstråk. Den befintliga grusvägen som löper längs med östra sidan 
av område H kan stärkas och bli ett nytt viktigt stråk mellan Nödinge och 
Nol. 

I området ska en blandad bebyggelse eftersträvas med villor, radhus, 
flerbostadshus och stadsvillor i 2-6 våningar. Den högre bebyggelsen 
placeras lämpligen i anslutning till höjderna längs med kanterna.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Geoteknik och dagvattenhantering behöver studeras särskilt vid 

planering i området
• Blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer ska eftersträvas
• Nya grön- och trafikstråk mellan Nödinge och Nol ska säkerställas 

med goda förutsättningar för såväl gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik

12. Ängarnas väg och Lövängsvägen 
Befintligt bostadsområde med viss möjlighet till komplettering. Den norra 
delen består av en homogen friliggande småhusbebyggelse och den södra 
av en mer varierad friliggande småhusbebyggelse. Bebyggelsen är i 1-2 
våningar. Befintlig bebyggelse ska kunna ersättas med en tätare bebyggelse 
i form av mindre flerbostadshus, till exempel stadsvillor. Bebyggelsen i 
området bör vara mellan 1-3 våningar hög.

Ängarnas väg och Lövängsvägen föreslås knytas samman till ett nytt 
genomgående stråk.
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Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Området bör kompletteras med bostäder som i första hand kompletterar 

det befintliga boendeutbudet exempelvis mindre flerbostadshus
• Möjligheten att utöka byggrätten för befintliga enbostadshus för att 

möjliggöra komplettering med mindre flerbostadshus ska studeras i 
samband med detaljplanering i närområdet

• Säkerställ gröna passager som tillgängliggör naturområdet i väster för 
allmänheten

13. Börsagården
Befintligt bostadsområde med begränsad möjlighet till kompletteringar. 
Homogent småhusområde med bostäder i 1,5 våning och parkeringsytor 
i ytterkanterna. Området har ett kulturhistoriskt värde som sammanhållen 
bebyggelse. Kompletterande bebyggelse kan eventuellt uppföras i områdets 
ytterkanter. De gemensamma grönytorna inom området har ett högt värde 
för de boende och för kulturmiljön och bör bevaras.

Området närmast Norra Kilandavägen är utsatt för buller vilket kan 
innebära begränsningar i möjligheten att bebygga i anslutning till denna. 
För att bygga i stråket närmast vägen krävs troligen någon form av 
sammanhängande bebyggelse, t ex radhus eller mindre flerbostadshus.  

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Möjlighet till kompletterande bebyggelse i områdets ytterkanter kan 

undersökas
• Bevara befintliga grönområden i området
• För att bedöma möjligheten till byggnation längs med Norra 

Kilandavägen behöver bullersituationen studeras närmare

14. Öster om  Norra Kilandavägen vid Gallås västra slänt 
Utbyggnadsområde för bostäder. Komplettering med bostäder bör 
eftersträvas. För ny bebyggelse närmast Norra Kilandavägen bör en 
stadsmässig utformning eftersträvas med främst flerbostadshus. Byggnader 
bör placeras längs med vägen för att skapa ett sammanhållet gaturum. 
Längre upp mot slänten kan placeringen vara friare. Här kan en varierad 
bebyggelse med främst småhus, parhus och radhus vara lämpligt. Inslag 
av högre bebyggelse i slänten med den gröna kullen som fond kan också 
studeras. Buller från Norra Kilandavägen kan begränsa möjligheten till 
utbyggnad eller ställa särskilda krav på utformning inom området.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bebyggelse närmast Norra Kilandavägen bör ges en stadsmässig 

utformning som skapar ett tydligt definierat och sammanhållet gaturum
• Säkerställ gröna passager som tillgängliggör berget i norr och öst för 

allmänheten
• För att bedöma möjligheten till byggnation längs med Norra 

Kilandavägen behöver bullersituationen studeras närmare

15. Söder om Gamla Kilandavägen i Hållsdammsbäckens 
dalgång
Utbyggnadsområde för bostäder. Området ligger i Hållsdammsbäckens 
dalgång som innehar höga naturvärden och som omfattas av riksintresse 
för naturvård. Området omfattas också av bevarandeplan för 
jordbrukslandskapet. Eventuell påverkan på naturmiljön och riksintresset 
måste utredas vid planering av området. 

Ny bebyggelse ska utformas så att det kopplar samman området omkring 
Vimmersjön med de mer centrala delarna av Nödinge. För ny bebyggelse 
närmast Gamla Kilandavägen bör en stadsmässig utformning eftersträvas. 
Byggnader bör placeras längs med vägen för att skapa ett sammanhållet 
gaturum. Området bör innehålla en blandad bebyggelse med främst 



53

flerbostadshus utmed Gamla Kilandavägen och främst småhus, parhus och 
radhus närmare bäcken. Gamla Kilandavägen föreslås bli ett huvudstråk 
för gång och cykel. Eventuellt kan gång- och cykelstråket ledas om i en 
ny sträckning genom område 15 för att skapa en trevligare miljö för de 
oskyddade trafikanterna. 

Buller från Gamla Kilandavägen kan begränsa möjligheten till utbyggnad 
eller ställa särskilda krav på utformning inom området.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer bör eftersträvas
• Bebyggelse närmast Gamla Kilandavägen ges en stadsmässig 

utformning som skapar ett tydligt definierat och sammanhållet gaturum
• Skapa ett attraktivt, gent och grönt gång- och cykelstråk som förbinder 

Vimmersjön och bebyggelsen omkring denna med centrala Nödinge
• Påverkan på naturvärden, landskapsbild och jordbrukslandskapet i 

Hållsdammsbäckens dalgång behöver studeras närmare
• För att bedöma möjligheten till byggnation längs med Gamla 

Kilandavägen behöver bullersituationen studeras närmare

16. Nödinge kyrka och församlingshem
Befintligt område för kyrkoändamål. Inom området ligger Nödinge kyrka, 
församlingshem och kyrkogård. Kyrkan har ett högt kulturhistoriskt värde 
och bör fortsatt ligga väl synlig i de centrala delarna. Inom området finns 
yta för fortsatt utveckling av kyrkogården.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Byggnation i kyrkans närhet ska anpassas så att de kulturhistoriska 

värdena inte påverkas negativt
• Kyrkans dominerande ställning i landskapsbilden bör bevaras genom 

att inga byggnader eller andra element som kan konkurrera med kyrkan 
tillåts vara högre eller lika höga som kyrkan i närområdet

17. Bostäder och service längs med Klockarevägen
Befintligt område med bostäder och offentlig service med begränsad 
möjlighet till komplettering. Enstaka småhus kan omvandlas till stadsvillor, 
radhus eller mindre flerbostadshus. Bebyggelsen i området bör vara mellan 
1-4 våningar hög.

Området ligger i anslutning till Hållsdammsbäcken med känsliga geotekniska 
förutsättningar och höga naturvärden. Utbyggnad inom området kräver att 
hänsyn tas till riksintresset. Särskilda krav ställs på grundläggning inom 
området.

Genom området passerar befintliga gång- och cykelstråk som kopplar 
samman de södra och norra delarna av orten. Stråket förbi vårdcentralen 
och vidare över Hållsdammsbäcken ska stärkas som ett viktigt stråk 
för cykeltrafik liksom Klockarevägen. Bäckområdet ska utvecklas som 
rekreationsmiljö och på naturens villkor tillgängliggöras genom utveckling 
av enklare gångstigar längs med bäcken. Överfarter i form av små broar 
eller enkla spångar kan skapas. För att skapa en hög tillgänglighet till 
bäckområdet ska det finnas flera öppna stråk genom område 17 för att 
koppla samman bäckmiljön och Klockarevägen. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Möjligheten att utöka byggrätten för befintliga enbostadshus för att 

möjliggöra komplettering med mindre flerbostadshus ska studeras i 
samband med detaljplanering i närområdet

• Skapa tydliga gröna kopplingar mellan Hållsdammsbäcken och 
Klockarevägen och ett promenadstråk längs Hållsdammsbäcken

• Utbyggnad kräver hänsyn till naturvärdena längs med 
Hållsdammsbäcken

• De geotekniska förutsättningarna för byggnation behöver studeras 
vidare
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18. Bostäder söder om Klockarevägen samt Backaområdet
Befintligt bostadsområde med möjlighet till komplettering. Den västra 
delen av området utgörs av äldre småhusbebyggelse. Här finns möjlighet 
till kompletteringar i form av omvandling av befintlig småhusbebyggelse 
till mindre flerbostadshus, till exempel stadsvillor. Delar av området 
har ett kulturhistoriskt värde. Den östra delen av området utgörs av ett 
småhusområde som byggts ut under de senaste åren med begränsad 
möjlighet till kompletteringar. Ny bebyggelse kan uppföras i 1-3 våningar 
och ska utformas med ett arkitektoniskt uttryck typisk för sin tid. 

Området ligger i anslutning till Lodingebäcken med höga naturvärden. 
Utbyggnad inom området kräver att hänsyn tas till riksintresset.

Genom området löper viktiga huvudcykelstråk som eventuellt behöver 
stärkas i vissa delar. För att knyta samman ortens befintliga trafikstråk 
föreslås Patron Ahlmans Allé och Klockarevägen öppnas upp för biltrafik. 
En ny bro över Hållsdammsbäcken planeras norr om Patron Ahlmans Allé 
för att skapa bättre kopplingar mot ortens centrala delar.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Området bör kompletteras med bostäder som i första hand kompletterar 

det befintliga boendeutbudet exempelvis mindre flerbostadshus
• Möjligheten att utöka byggrätten för befintliga enbostadshus för att 

möjliggöra komplettering med mindre flerbostadshus ska studeras i 
samband med detaljplanering i närområdet

• Säkerställ och vidareutveckla viktiga huvudcykelstråk och gångstråk
• Skydda Lodingebäckens naturvärden och utveckla möjligheterna att 

röra sig längs med bäcken

19. Bostäder norr om Klockarevägen
Utbyggnadsområde för bostäder med inslag av offentlig service och 
småskalig handel. Ny bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus och 
stadsvillor föreslås. Bebyggelsen i området bör vara mellan 1-4 våningar hög. 
Visst inslag av småskalig handel och serviceverksamhet bör möjliggöras. 
Ett område närmast Hållsdammsbäcken bör avsättas för att möjliggöra en 
gångstig längs med bäcken. Den befintliga fotbollsplanen bör bevaras eller 
ersättas inom närområdet. 

Området ligger i anslutning till Hållsdammsbäcken med känsliga geotekniska 
förutsättningar och höga naturvärden. Utbyggnad inom området kräver att 
hänsyn tas till riksintresset. Särskilda krav ställs på grundläggning inom 
området.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Skapa tydliga gröna kopplingar mellan Hållsdammsbäcken och 

Klockarevägen och ett promenadstråk längs Hållsdammsbäcken
• Bevara eller ersätt befintlig fotbollsplan inom närområdet
• Utbyggnad kräver hänsyn till naturvärdena längs med 

Hållsdammsbäcken
• De geotekniska förutsättningarna för byggnation behöver studeras 

vidare

20. Lillbacka
Befintligt bostadsområde med begränsad möjlighet till komplettering. 
Området är tätt utbyggt med villor, parhus och radhus med små tomter. 
De större grönytorna längs med Lodingebäcken har ett värde både för de 
boende i området och för natur- och rekreationsmiljön kring bäcken och 
bedöms inte vara lämpliga att bebygga. 
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Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Skydda Lodingebäckens naturvärden och utveckla möjligheterna att 

röra sig längs med bäcken

21. Parhusområde vid Nödinge kyrka
Befintligt bostadsområde med kulturhistoriska värden. Området 
utgörs av en homogen småhusbebyggelse i en våning. Området har 
ett kulturhistoriskt värde och bör behålla sin sammanhållna karaktär. 
Komplettering med enstaka nya bostäder i form av parhus, stadsvillor 
eller mindre flerbostadshus i västra delen av området mellan befintlig 
bebyggelse och gång- och cykelväg kan studeras. Hänsyn behöver då tas 
till bäckens naturvärden, geotekniska förutsättningar, befintlig bebyggelse 
och kyrkans kulturvärden. Mellan Klockarevägen och kyrkan längs med 
Hållsdammsbäcken löper ett viktigt befintligt gång- och cykelstråk. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Säkerställ gång- och cykelstråket längs med Hållsdammsbäcken
• Värna befintlig bebyggelse och kyrkans kulturvärden

22. Bebyggelse öster om Prästvägen och längs norra 
Bräckans väg 
Befintligt bostadsområde med möjlighet till komplettering. Området utgörs 
av en brokig villabebyggelse. Här finns möjlighet till kompletteringar i form 
av omvandling av befintlig småhusbebyggelse till mindre flerbostadshus, 
till exempel stadsvillor. Större obebyggda områden kan vara lämpliga 
för kompletteringsbebyggelse i 1-3 våningar, eventuellt något högre där 
bakomliggande terräng ger visuellt stöd.

I områdets nordöstra del pågår detaljplanearbete för ett mindre antal 
bostäder.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Området bör kompletteras med bostäder som i första hand kompletterar 

det befintliga boendeutbudet exempelvis mindre flerbostadshus
• Möjligheten att utöka byggrätten för befintliga enbostadshus för att 

möjliggöra komplettering med mindre flerbostadshus ska studeras i 
samband med detaljplanering i närområdet

23. Södra Backa/Stenkil
Utbyggnadsområde för bostäder, offentlig service och centrumändamål. 
För området har ett planprogram tagits fram och detaljplanering pågår. 
Området uppskattas kunna innehålla cirka 500 bostäder samt skola och 
förskola. Huvudsakligen planeras för småhus, parhus och stadsvillor. De 
befintliga Denofahusen har ett kulturhistoriskt värde och föreslås bevaras. 
Området har en del naturvärden och ett flertal fornlämningar som kräver 
hänsyn. Ett område närmast Lodingebäcken lämnas fritt från bebyggelse 
för att skydda bäckens naturvärden och för att göra bäcken tillgänglig. 

En huvudgata föreslås genom området som ansluts till Backavägen väster 
om Lodingebäcken och till lokalvägen öster om E45 mellan Nödinge och 
Bohus. Det skapas också möjlighet att på sikt bygga en fortsatt vägkoppling 
uppe på höjden söderut mot Bohus via Stora Viken. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Skapa gröna stråk tillgängliga för främst gående och cyklister som 

binder samman centrala Nödinge med naturområden söder om orten
• Skydda Lodingebäckens naturvärden och utveckla möjligheterna att 

röra sig längs med bäcken
• Säkerställ möjligheten att skapa en lokalväg som kopplar samman 

Nödinge och Bohus uppe på höjden via planerat verksamhetsområde 
i Stora Viken
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24. Ny bebyggelse vid Backa Säteri
Utbyggnadsområde för bostäder med inslag av offentlig service och 
centrumändamål. För området ska en blandad bebyggelse eftersträvas i 2-4 
våningar. I de norra delarna bör tyngdpunkten ligga på en tät bebyggelse 
i form av flerbostadshus som kompletterar den villabebyggelse som på 
senare år byggts ut norr om området och som till stor del planeras inom 
område 23. Längs med skogsbrynet i den östra delen av området är det 
lämpligt med något högre bebyggelse i 5-8 våningar liknande den som 
finns i område 18. 

Särskild hänsyn ska tas till kulturmiljön kring Backa Säteri och riksintresset 
för naturvård längs med Lodingebäcken. 

Utöver bostäder bör planen möjliggöra offentlig service i form av förskola 
och till viss del mindre verksamheter som ryms inom centrumändamål.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Skapa gröna stråk tillgängliga för främst gående och cyklister som 

binder samman centrala Nödinge med naturområden söder och sydost 
om orten samt golfbanan

• Skydda Lodingebäckens naturvärden och utveckla möjligheterna att 
röra sig längs med bäcken

• Värna kulturmiljön omkring Backa säteri

25. Bostadsområde vid Vimmersjön
Befintligt bostadsområde med möjlighet till komplettering. Villaområde 
som byggts ut under 2000-talet. Inom området finns möjlighet till 
komplettering med enstaka byggnader. Centralt i området på ytan som 
idag är en gräsplan finns ett större område som skulle kunna lämpa sig 
för en tätare bebyggelse t ex grupphus eller mindre flerbostadshus som 
komplement till den befintliga villabebyggelsen.

I den västra delen av området kan möjligheten till kompletterande 
småhusbebyggelse längs med Granåsvägen studeras. Hänsyn behöver 
dock tas till naturvärden, landskapsbild och jordbrukslandskapet i 
Hållsdammsbäckens dalgång. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Området bör kompletteras med bostäder som i första hand kompletterar 

det befintliga boendeutbudet exempelvis mindre flerbostadshus
• Påverkan på naturvärden, landskapsbild och jordbrukslandskapet i 

Hållsdammsbäckens dalgång behöver studeras särskilt vid planering i 
områdets västra delar

26. Bräckans väg
Utredningsområde för varsam komplettering av bostadsbebyggelse i 
öppet landskap. Hänsyn ska tas till de höga natur- och kulturvärdena och 
landskapsbilden. Landskapet ska fortsatt hållas öppet med betande djur 
för att gynna den biologiska mångfalden och bevara den viktiga tätortsnära 
naturmiljön. Enstaka kompletteringar kan eventuellt vara möjligt. Ny 
bebyggelse bör utformas som småhusbebyggelse i 1-2 våningar. Vägen är 
brant och smal vilket försvårar utbyggnad i någon större utsträckning. 

Området behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet för att kunna 
göra en noggrannare bedömning av vilka områden som är lämpliga och 
icke lämpliga för byggnation.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Påverkan på naturvärden, landskapsbild och jordbrukslandskapet i 

Hållsdammsbäckens dalgång behöver studeras särskilt vid planering i 
området

• Möjligheten till varsam komplettering med bostäder ska utredas
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27. Granåsvägen
Utredningsområde för kompletterande bostadsbebyggelse. Ett 
helhetsgrepp måste tas kring vägens standard för att kunna tillåta en varsam 
komplettering av småhus längs med Granåsvägen. Ny bebyggelse bör 
utfromas som småhusbebyggelse i 1-2 våningar. Hänsyn behöver tas till 
naturvärden, landskapsbild och jordbrukslandskapet i Hållsdammsbäckens 
dalgång vid planering av området.

Området behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet för att kunna 
göra en noggrannare bedömning av vilka områden som är lämpliga och 
icke lämpliga för byggnation.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Påverkan på naturvärden, landskapsbild och jordbrukslandskapet i 

Hållsdammsbäckens dalgång behöver studeras särskilt vid planering i 
området

• Möjligheten till varsam komplettering med bostäder ska utredas

28. Vimmersjön
Utredningsområde för utveckling av bostäder, friluftsliv och rekreation. 
Området har ett stort lokalt värde för rekreation och friluftsliv. Möjligheten 
att promenera runt hela sjön ska förstärkas genom att de stråk som 
finns idag länkas samman med nya gångvägar/stigar/spänger. Ingen ny 
bebyggelse planeras inom strandskyddsområdet. 

Området längs med den östra stranden är värdefullt för natur- och djurliv 
och närrekreation med strandängar, naturbetesmarker och ett småskaligt 
odlingslandskap. Inga nya bostäder föreslås byggas inom området. 
Kommunalt vatten och avlopp finns inte utbyggt. 

Möjlighet till ny bebyggelse bedöms i första hand finnas längs den västra 
delen av sjön. Ny bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och 

placeras i anslutning till skogsbryn och befintliga vägar. Endast mindre 
kompletteringar bedöms som lämpligt. Ny bebyggelse ska anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. 

För att kunna bygga ut bostäder i någon större utsträckning behöver 
en ny väganslutning dras fram väster om bergsknallen i områdets västra 
del. En sådan vägdragning är komplicerad och bedöms inte som rimlig 
att genomföra i förhållande till den nya bebyggelse som skulle kunna 
tillskapas inom området. Frågan skulle kunna bli aktuell om den större 
bostadsexploatering som på sikt planeras för på berget mellan Nödinge 
och Nol kommer igång.

Området behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet för att kunna 
göra en noggrannare bedömning av vilka områden som är lämpliga och 
icke lämpliga för byggnation samt vilken typ av bebyggelse som är lämplig. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bevara och utveckla områdets naturvärden och stora värde för friluftliv 

och rekreation. Skapa ett sammanhängande promenadstråk runt 
Vimmersjön. 

• Möjligheten till en varsam komplettering med bostäder ska studeras

29. Småbåtshamnen
Befintlig småbåtshamn som föreslås bevaras och utvecklas. Här finns i 
dagsläget en grillplats som är tillgänglig för allmänheten. Området har goda 
förutsättningar att utvecklas till en mötesplats med möjlighet att uppleva 
älvmiljön på nära håll. Någon form av skydd mot E45 och järnvägen bör 
ordnas för att minska bullerpåverkan. Eventuellt kan enklare café eller 
kioskverksamhet anordnas i anslutning till platsen. Möjligheten att använda 
båthamnen för uppställning av husbilar och husvagnar kan studeras. 
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Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Möjligheten att utveckla småbåtshamnen som en mötesplats för 

allmänheten bör studeras
• Strandängarna och älvmiljön bör tillgängliggöras för allmänheten så 

långt det är möjligt med hänsyn tagen till naturvärdena

A. Strandängarna
Strandängarnas höga naturvärden, översvämningsrisker och dåliga 
geotekniska förhållanden gör att bebyggelse inte är lämplig. Ängarna är 
intressanta för friluftsliv och rekreation med sitt rika fågelliv. Söder om 
Nödinge, vid Stora Viken, finns platser för bland annat fågelskådning och 
grillning vid älven. Eventuellt kan en mindre mötesplats skapas i anslutning 
till pendeltågstationen som också kan innehålla information om området. 
Denna yta bör i så fall utformas med bullerskydd mot E45 och järnvägen 
för att vara attraktiv att vistas på. Alternativt kan en sådan plats anordnas i 
anslutning till småbåtshamnen (område 30). 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Möjligheten att skapa en mötesplats för allmänheten i anslutning till 

pendeltågstationen bör studeras
• Strandängarna och älvmiljön bör tillgängliggöras för allmänheten så 

långt det är möjligt med hänsyn tagen till naturvärdena

B. Stadsparken
Stadsparken bör ha en utformning och ett innehåll som har något att erbjuda 
alla stadens invånare. Den bör därför vara varierad med både lugna och 
avskilda delar liksom mer livliga aktivitetsområden. Parken bör innehålla en 
variation av mötesplatser och sittplatser och ska ges extra omsorg vad gäller 
den estetiska utformningen. Lämpliga aktiviteter att planera för är lek och 
sällskapslek, mötesplatser, sittplatser, motionsanläggningar, picknick och 

promenader. Sportanläggningar så som basketplaner med mera kan vara 
lämpligt men bör inte ta för stor del av parken i anspråk då andra aktiviteter 
och värden riskerar att stötas bort. Det är även lämpligt med en del friytor 
som kan användas för olika aktiviteter och evenemang. 

Dagvattenhantering bör integreras i parkmiljön på ett sätt som förhöjer 
parkens upplevelsevärden med vattenupplevelser i form av såväl rinnande 
som stillastående vatten.

Stadsparken ska integreras väl med kringliggande bebyggelse och kopplas 
samman med gröna platser och stråk i omgivningen för att vara så tillgänglig 
som möjligt. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Skapa en varierad och lättillgänglig anlagd park med stora 

upplevelsevärden som integreras med omgivningen
• Integrera dagvattenhantering i parkmiljön på ett sätt som tillför 

ytterligare upplevelsevärden

C. Hållsdammsbäcken
Bäckens höga naturvärden gör att särskild hänsyn behöver tas vid 
förändringar i området. Området ska bevaras som naturområde men det är 
önskvärt att bäckmiljön tillgängliggörs på naturens villkor genom enklare 
gångstigar längs med bäcken. En sådan stig finns redan i de västra delarna 
men det finns utrymme för förbättringar och den bör kompletteras med 
ytterligare stigar. Överfarter i form av små broar eller enkla spångar kan 
skapas. På norra sidan i gränslandet mellan område C och område 3 finns 
möjlighet att skapa ett sekundärt gång- och cykelstråk ovanför bäckravinen. 
Även på södra sidan finns möjlighet att skapa och utveckla promenadstråk 
längs med bäcken. 
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Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Förbättra tillgängligheten och möjligheten att röra sig längs med och 

över bäcken på ett varsamt sätt som inte påverkar naturvärdena negativt 

D. Lodingebäcken
Bäckens höga naturvärden gör att särskild hänsyn behöver tas vid 
förändringar i området. Området ska bevaras som naturområde. Eventuellt 
kan enklare gångstigar skapas längs med och över bäcken för att öka 
möjligheten att uppleva bäckmiljön. Ett gång- och cykelstråk finns längs 
med delar av bäcken som kan förlängas genom område 24 och vidare 
ut mot naturområdena i söder under förutsättning att den placeras på 
tillräckligt avstånd från bäcken. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Förbättra tillgängligheten och möjligheten att röra sig längs med och 

över bäcken på ett varsamt sätt som inte påverkar naturvärdena negativt 

E. Berget i centrala Nödinge samt Ekerås
Området som består av en skogsbevuxen höjdrygg och en mindre 
skogsbevuxen bergsknalle, Ekerås, har stora värden som natur- och 
rekreationsområde och stor potential att utvecklas för detta ändamål. 
Området är i dagsläget förhållandevis otillgängligt med endast ett fåtal 
omarkerade stigar som leder upp på den större höjdryggen. Ekerås och 
den norra delen av det större berget är särskillt otillgängliga. På den södra 
höjdryggen finns ett par platser iordningställda för grillning.

Området ska bevaras som naturområde och tillgängliggöras genom att 
fler stigar iordningställs, särskilt på den större höjdryggen. Platser bör 
även iordningställas i området för grillning och utflykter. Eventuellt kan 
området vara intressant för anordnande av naturlekplats och andra typer 
av naturinspirerade lek- och motionsanläggningar. 

Möjligheten att skapa stråk över berget som kopplar samman områdena 
7, 8 och 12 bör studeras. Det skulle också bidra till att tillgängliggöra 
naturområdet.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bevara och utveckla naturområdet för lek och rekreation
• Öka tillgängligheten genom anläggande av tydliga stigar som ansluter 

till kringliggande stråk och naturområden
• Ordna platser för utflykter och aktiviteter

F. Västra Lahallsåsen
En skogsbevuxen höjdrygg med ett antal mindre stigar. Området har 
värden som tätortsnära natur- och rekreationsområde och har potential att 
utvecklas för detta ändamål. 

Området ska bevaras som naturområde och utvecklas för friluftsliv och 
rekreation. Möjligheten att öka områdets tillgänglighet och att skapa 
målpunkter som rastplatser och grillplatser bör undersökas. 

De östra delarna av Lahallsåsen ingår i område 23 och planeras för 
bostadsbebyggelse. Avsikten är dock att bebyggelsen ska anpassas i så 
stor utsträckning som möjligt till topografin och naturen. En hel del natur 
kommer därmed att bevaras mellan husen. Den tillkommande bebyggelsen 
kommer troligen innebära ett ökat tryck på området som rekreationsområde. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bevara och utveckla naturområdet för lek och rekreation
• Öka tillgängligheten genom anläggande av tydliga stigar som ansluter 

till kringliggande stråk och naturområden
• Ordna platser för utflykter och aktiviteter
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G. Ekskogen mellan Nödinge och Nol
Ett varierat, stort, sammanhängande och ganska orört ekskogsområde 
med stor betydelse för närrekreation. Flera vältrampade stigar går genom 
området och en naturlekplats finns anordnad. Området har naturvärden 
och kan på sikt utvecklas till en mycket värdefull naturskog.

Området ska bevaras som naturområde och utvecklas för friluftsliv och 
rekreation. Möjligheten att öka områdets tillgänglighet och att skapa 
målpunkter som rastplatser och grillplatser bör undersökas. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bevara och utveckla naturområdet för friluftsliv och rekreation
• Öka tillgängligheten genom anläggande av tydliga stigar som ansluter 

till kringliggande stråk och naturområden
• Ordna platser för utflykter och aktiviteter

H. Sydvästra Gallås 
Gallås är en stor och längsträckt skogsbeklädd höjdrygg nordost om 
Nödinge. Höjdryggen löper i nordsydlig riktning och hänger i norr ihop 
med Nolbergen och Brandsbobergen. Tillsammans bildar dessa områden 
ett stort sammahängande kuperat och skogsbeklätt höjdryggsområde som 
löper från nordöstra Nödinge öster om Nol och ända upp till Alafors. 

Sydvästra Gallås skogsbeklädda slänt sluttar brant ned mot Nödinge och 
området är relativt otillgängligt. Om tillgängligheten förbättras har dock 
området stor potential för rekreation och friluftsliv.

På sikt är ambitionen att skapa en väg från Gamla Kilandavägen som löper 
över höjdpartiet och ansluter till Alingsåsvägen i södra Alafors. Det skulle 
möjliggöra exploatering uppe på höjdområdet. Arbete har påbörjats med 
en fördjupning av översiktsplanen för Brandsbobergen, den norra delen 
av detta område, men arbetet är för tillfället vilande. För den södra delen 

kallad, Ale höjd, påbörjades arbetet med en detaljplan som avbröts under 
2014. Bedömningen är att fortsatt planering inom dessa områden först är 
aktuellt på längre sikt varför dessa områden lämnats utanför denna FÖP. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bevara och utveckla naturområdet för friluftsliv och rekreation
• Öka tillgängligheten genom anläggande av tydliga stigar som ansluter 

till kringliggande stråk och naturområden
• Ordna platser för utflykter och aktiviteter

I. Storkås
En tätortsnära skogsklädd ås med inslag av villabebyggelse. Särskilt den 
sydvästra delen är värdefull för närrekreation och friluftsliv och används 
mycket som utflyktsmål för bland annat skola och förskola. Flera tydliga 
stigar finns i området och gör området förhållandevis tillgängligt. 

Området ska bevaras som naturområde och utvecklas för friluftsliv och 
rekreation. Möjligheten att öka områdets tillgänglighet och att skapa 
målpunkter som rastplatser och grillplatser bör undersökas. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bevara och utveckla naturområdet för friluftsliv och rekreation
• Öka tillgängligheten genom anläggande av tydliga stigar som ansluter 

till kringliggande stråk och naturområden
• Ordna platser för utflykter och aktiviteter

J. Backa säteri och golfbana
Golfbanans entré utgörs av parkeringar och byggnader på en skogsklädd 
kulle med parkkaraktär. Klubbhuset är lokaliserat till Backa säteris gamla 
huvudbyggnad från 1700-talet med tillhörande komplementbyggnader. 
I huvudbyggnaden finns ett enklare café. Säterimiljön har höga 
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kulturhistoriska värden som bidrar till upplevelsen av platsen. Golfbanan 
är en 9-hålsbana och används förutom för golf  också av andra motionärer 
för exempelvis promenader. Tillgängligheten i området är relativt god även 
för de som inte spelar golf. 

Ett planprogram har tagits fram som innefattar en utökning av golfbanan 
från 9 till 18 hål. På de västra och norra delarna av golfbanan finns 
dock planer på att bygga bostäder (i område 24). Område J avses även 
forsättningsvis nyttjas för golf, motion och rekreation. 

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Bevara de kulturvärden som finns omkring Backa säteri
• Värna om allmänhetens tillgänglighet till området

K. Vimmervi idrottsområde
Befintligt idrottsområde som med bland annat fotbollsplaner, en 
innomhushall för fotboll och en klubblokal. Här finns också en anordnad 
badplats. 

Området ska fortsätta att utvecklas som motions- och rekreationsområde 
för bad- och idrottsmöjligheter. Gång- och cykelstråket mot centrum ska 
förstärkas.

Riktlinjer vid fortsatt planering:
• Utveckla området för bad, motion och idrott
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Av staten bevakade intressen

RIKSINTRESSEN
Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut för att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen ska behandlas och 
redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur 
dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar mellan 
oförenliga riksintressen ska kunna göras. De riksintressen som berörs av 
FÖP Nödinge redovisas nedan. Mer utförliga bedömningar av planförslagets 
påverkan på riksintressena redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i del 
3 - konsekvenser. 

Naturvård - Göta och Nordre Älvs dalgångar
Göta älv, som är Sveriges största vattendrag, är rikt på fiskfauna och har stor 
betydelse för fågellivet. Längs med Nödinge utgörs området av strandängar 
som tidvis översvämmas med höga värden för fågellivet. I riksintresset 
ingår även Hållsdammsbäckens och Lodingebäckens dalgångar. Båda 
bäckmiljöerna utgör viktiga lek- och uppväxtmiljöer för öring och lax. 
Miljön kring Hållsdammsbäcken har stor betydelse för fågelliv, insekter 
och svampar.

Ställningstagande naturvård
Naturvärdena längs med Göta älv bedöms inte hamna i konflikt med 
planförslaget då inga omfattande åtgärder planeras inom riksintresset. Vid 

I detta kapitel redogörs för vilka statliga intressen som berörs av planförslaget och hur planförslaget 
förhåller sig till dessa.  Flera av de frågor som behandlas här redovisas också mer ingående i del 2 - 
förutsättningar och del 3 - konsekvenser. 

en eventuell utveckling av friluftslivet genom anordnande av exempelvis 
fågelskådningsplats eller grillplats ska stor hänsyn tas till riksintresset.

Hållsdammsbäckens och Lodingebäckens värden riskerar att hamna i 
konflikt med tätortsutvecklingen då bebyggelse planeras i anslutning 
till bäckarna. Överlag ska bebyggelse och andra åtgärder placeras och 
byggas på ett sätt som inte innebär risk för skada på riksintresset. Att 
bygga nya broar över Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken kan skapa 
negativa konsekvenser för naturvärdena. Broarna bedöms som viktiga 
för möjligheten att knyta samman tätorten och skapa gena stråk. Hur de 
nya anslutningarna utformas på ett sätt som minskar negativ påverkan på 
riksintresset behöver studeras vidare. Vid utveckling av bäckmiljöerna till 
rekreationsstråk ska stor hänsyn tas till naturvärdena genom bevarande av 
träd och annan växtlighet och placering av spångar i lämpliga lägen.

Friluftsliv - Göta älv och Vättlefjäll
Göta älv utgör en förbindelse mellan Västerhavet och Vänern samt via 
Vättern till Östersjön. Kring Göta älv och Nordre älv finns ett synnerligen 
omväxlande kulturlandskap. Älven och älvens närområde har stor betydelse 
för det rörliga båtlivet, fiske och fågelskådning. 
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Riksintressen

Norge/Vänerbanan

E45

Riksintressen

Naturvård

Friluftsliv

Farled - Göta älv

Natura 2000 (utanför planområde)
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Vättlefjäll ligger sydost om planområdet och omfattas inte direkt av planen 
men har ett stort värde som rekreationsmiljö med variationsrik natur och 
goda möjligheter till friluftsliv för hela storstadsregionen.
Ställningstagande friluftsliv
Värdena för friluftslivet bedöms inte förändras nämnvärt i och med 
planförslaget. En iordningsställd plats längs med älven i nära anslutning 
till centrala Nödinge har en positiv inverkan på friluftslivet och kan tillföra 
värden för riksintresset längs med Göta älv. Riksintresset för Vättlefjäll 
ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas av planförslaget. 
Utbyggnaden av bostäder i de södra delarna av Nödinge innebär 
ökad tillgänglighet till Vättlefjäll eftersom stråken mellan tätorten och 
friluftsområdet stärks. 

Kommunikationer - väg, järnväg, farled

E45
E45 är en kommunikationsanläggning av riksintresse. De utgångspunkter 
som ligger till grund för utpekande är att vägnätet är av internationell, 
nationell eller särskild regional karaktär.

Norge/Vänerbanan
Norge/Vänerbanan är en kommunikationsanläggning av riksintresse för 
järnvägssystemet. Avgränsningen inkluderar de stationer för resandeutbyte, 
bangårdar för godshantering och övriga spåranslutningar som behövs för 
att säkerställa transportfunktionen. 

Göta älv
Göta älv är av riksintresse som farled för inlandssjöfart och kanaltrafik.

Ställningstagande kommunikationer
Planförslaget går ut på att skapa en tätare bebyggelse i de centrala delarna av 
Nödinge för att på ett effektivt sätt kunna nyttja den infrastruktur som E45 
och Norge/Vänerbanan utgör. Bebyggelsen behöver då placeras så nära 
infrastrukturstråket som möjligt utan att inverka negativt på riksintressena, 

vilket bedöms som möjligt. Slutgiltigt säkerställande av riksintressena görs 
i kommande detaljplanering där skyddsavstånd och åtgärder läggs fast.

STRANDSKYDD 

Vimmersjön
Området kring Vimmersjön omfattas av strandskydd inom cirka 200 meter 
från strandlinjen med vissa undantag.

Göta älv
Området längs med Göta älv omfattas av strandskydd inom cirka 100 
meter från strandlinjen.

Ställningstagande strandskydd
Ingen ny bebyggelse planeras inom strandskyddsområdena som inte 
bedöms påverkas negativt av planförslaget. Området kring Vimmersjön är 
utpekat som utredningsområde för vidare studie och där möjligheten till   
kompletterande bebyggelse ska utredas. Påverkan på strandskyddsområdet 
studeras vidare i det fortsatta arbetet med området.Genom att stärka 
möjligheten att promenera runt Vimmersjön ökar allmänhetens 
tillgänglighet till detta rekreationsområde. 

Vid ytterligare anordnande av plats för grillning, fågelskådning eller 
liknande längs med Göta älvstranden ökar tillgängligheten även till älven.

MILJÖKVALITETSNORMER
Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer beskrivs i del 3 - 
konsekvenser.
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HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller
Stora delar av centrala Nödinge är utsatt för höga bullernivåer från 
framförallt E45 och järnvägen men även från Norra Kilandavägen. För 
att intentionerna med stationsnära utbyggnad ska vara genomförbart utan 
att ge negativa effekter på människors hälsa krävs åtgärder för att minska 
bullerpåverkan.

En kartläggning av den dåvarande bullersituationen utmed E45 och Norge/
Vänerbanan samt Norra Kilandavägen och Backavägen gjordes 2012. I 
det fortsatta arbetet med FÖP Nödinge ska en uppdatering göras med 
beräknad framtida trafik som ett underlag för kommande detaljplanering.

För att skapa trivsamma boendemiljöer och offentliga platser krävs en 
god utformning av miljöerna för att minska bullerpåverkan. Kontor, 
parkeringshus och handel föreslås placeras längs med E45 som en 
stadsfront som ger skydd för bakomliggande bebyggelse. I bullerutsatta 
lägen föreslås bebyggelsen utformas med mestadels slutna kvarter. På 
så vis kan bullerskyddade miljöer skapas på gårdar. Eventuellt behövs 
kompletterande bulleråtgärder som plank och skärmar. 

Mer exakta åtgärder och bedömningar av vilken effekt olika bullerdämpande 
åtgärder har måste studeras vidare i detaljplaneskedet.

Kartan visar den beräkning av dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik 
beräknad 2 meter ovan mark som gjordes 2012
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Risk - transport av farligt gods
På E45 och NorgeVänerbanan är det tillåtet att transportera alla klasser av 
farligt gods. Utöver detta är det tillåtet att transportera farligt gods klass 
3 (brandfarlig vätska) på Nödingevägen, längs en sträcka mellan Norra 
Kilandavägen och befintliga bensinstationer på Ale torg. I närheten av 
transportleder för farligt gods behöver riskerna beaktas. 

Kommunens ”Riktlinjer för riskhantering intill transportleder för farligt gods” 
anger lämpliga avstånd för olika typer av markanvändning i förhållande 
till E45 och järnvägen. Om avsteg ska göras från dessa riktlinjer måste 
en utredning kring riskreducerande åtgärder göras i detaljplaneskedet. 
Exempel på åtgärder redovisas i riktlinjerna. 

I planförslaget föreslås bebyggelse närmare transportstråket än 
rekommenderade avstånd. Vilka åtgärder och hur dessa utformas måste 
utredas i detaljplaneskedet.

Zon D varierar mellan kommunens orter. I Nödinge är Zon D >120m. 

RIKTLINJER FÖR VIBRATIONER
1190-15116.U1

Nödinge, Ale kommun

TellUs\15116\Riskanalys\1190-15116.U1 2015-05-29 Sid 6(8)

Bild 1. Vy över Nödinge

Geologin i området utgörs till största delen av lera, men det noteras även inslag av berg, sand,
grus, isälvsediment, morän och svämsediment.

Bild 2. Geologisk karta, Nödinge

Zoner med risk för vibrationsproblem

Tabell med riskhanteringszoner från riktlinjerna för farligt gods

Riskhanteringszoner för 
farligt gods i Nödinge
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Vibrationer
De områden som huvudsakligen riskerar att beröras av vibrationsproblem 
är områden inom 200 meter från järnvägen, samt områden inom 100 
meter från Norra Kilandavägen. Vid detaljplanering inom dessa områden 
kan en utökad vibrationsutredning behövas beroende på de geologiska 
förhållandena. Vid förhöjda vibrationsnivåer kan bebyggelsen behöva 
anpassas. Exempel på vibrationsdämpande åtgärder är att endast bygga 
i ett plan med platta på mark, byggnation med flera våningsplan i styva 
bjälklag, pålgrundläggning med pålar till fast botten eller berg.

Översvämning 
Till följd av klimatförändringarna ökar sannolikheten för skyfall, stormar 
och högre vattennivåer i Göta älv, vilket är viktigt att beakta både för 
befintlig bebyggelse och vid framtida planläggning. En kartläggning har 
gjorts över områden som vid höga till extremt höga vattennivåer i Göta 
älv, eller vid en svår storm, kan komma att översvämmas. Kartläggningen 
visar att delar av Ale torg, nedre delar av Hållsdammsbäcken samt ett 
område norr om Ale torg utmed väg E45, vid svåra stormar eller extremt 
höga älvnivåer, kan komma att översvämmas. Ökad nederbörd kan också 
leda till överbelastning av dagvattensystem vilket i sin tur kan leda till 
översvämningar. Så kallade instängda områden, där översvämning vid höga 
flöden kan ske, har därför också identifierats. Vid framtida exploatering är 
det viktigt att ta hänsyn till höjdsättning av byggnader och höjd på markyta, 
för att undvika översvämningar. Risken för översvämning inom de instängda 
områdena minskas genom utbyggnad av ett öppet dagvattensystem med 
högre buffert för höga flöden än dagens ledningssystem. 

Kartan visar instängda områden samt en översvämningskartering baserad på 3 
olika älvnivåer
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Genomförande

UTBYGGNADSTAKT
Utbyggnaden av Nödinge kommer att ske under lång tid. Målsättningen är 
att Nödinges befolkning ska fördubblas till år 2030. Det innebär att cirka 
2 300 bostäder behöver byggas, vilket inryms i planförslaget. Stora delar 
av de föreslagna byggrätterna ligger på privatägd mark. För att genomföra 
planförslaget krävs en aktiv samverkan mellan kommunen, andra 
fastighetsägare och exploatörer. Utbyggnadstakten styrs av marknadens 
intresse och den kommunala detaljplaneprocessen i dialog mellan kommun,  
fastighetsägare och exploatörer. Kommunen kan inom vissa delar driva ett 
genomförande genom det kommunala bostadsbolaget.

PRIORITERING
Planering och genomförande av principer och förslag kommer att ske 
i etapper beroende på fastighetsägare, marknad och den kommunala 
detaljplaneprocessen. Nedan redovisas ett förslag till prioritetsordning för 
utvecklingen av de centrala delarna av Nödinge. Inom varje delområde 
behöver en eller flera detaljplaner upprättas.

Område 1
Södra Ale torg med området närmast pendeltågsstationen bör vara det 
första området att utveckla. Det är det första mötet med Nödinge och 

I detta kapitel ges en översiktlig bild av vad som krävs för att genomföra planförslaget samt 
vilka frågor som behöver studeras vidare. För de centrala delarna föreslås en prioritetsordning. 
Genomförandefrågorna kommer att studeras vidare under det fortsatta planarbetet.

innehåller flera viktiga målpunkter som pendeltågstationen, Ale kulturrum, 
handel och service. Här finns möjlighet att lägga grunden till den nya 
strukturen och skapa förutsättningar för såväl folkliv, handel och service 
samt nya bostäder. 

För att exploatera området krävs att befintlig markparkering flyttas 
för att frigöra mark för utveckling av småstaden. Parkeringar placeras 
lämpligen i parkeringshus. För att uppföra bebyggelse närmast E45/
järnväg behöver buller och risk studeras vidare för att hitta lämpligt skydd 
för respektive bebyggelse. De befintliga låga handels-, restaurang- och 
verksamhetslokalerna inom området måste rivas för att möjliggöra en mer 
stadsmässig struktur med utrymme för verksamheter i bottenplan. Lämplig 
placering av ett torg nära pendeltågstationen behöver studeras närmre i 
detaljplaneskedet.

Beroende på förutsättningarna för att flytta den södra motorvägsavfarten 
behöver en eller flera detaljplaner upprättas för området.

Område 2
Området omfattar de två föreslagna cykelboulevarderna längs med 
Vitklövergatan och Rödklövergatan och området vid bobollplan. 
Cykelboulevarderna utgör småstadens huvudstråk och bör därför 
byggas ut tidigt. För att göra plats åt cykelboulevarderna behöver 
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de befintliga förskolorna vid Rödklövergatan ersättas. Förskolorna 
integreras lämpligen i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen. För att 
möjliggöra en exploatering av nuvarande grönyta vid bobollplan behöver 
den nya stadsparken anläggas. Marknyttjandet längs skolstråket behöver 
effektiviseras genom att befintliga skolbyggnader kompletteras på höjden 
eller ersätts med nya skolbyggnader som uppförs i flera våningar.

Område 3
Området innefattar de delar av flerbostadshusen vid Klöverstigen som 
ligger närmast cykelboulevarderna. Den befintliga bebyggelsen föreslås 
rivas för att ge plats för en mer inramande och stadsmässig bebyggelse 
utmed stråken.

Område 4
Området innefattar de norra delarna av Ale torg med befintlig handelslänga. 
För att exploatera området krävs att befintlig markparkering flyttas för att 
frigöra mark för utveckling av småstaden. Parkeringar placeras lämpligen i 
parkeringshus. För att uppföra bebyggelse närmast E45/järnvägen behöver 
buller och risk studeras vidare för att hitta lämpligt skydd för respektive 
bebyggelse. Den befintliga handelslängan bör antingen ersättas och ge 
plats för ny bebyggelse eller förändras genom att brytas upp i flera delar 
med genomgående stråk i öst-västlig riktning.  

Område A
Komplettering och omvandling av de delar av flerbostadshusområdet vid 
Klöverstigen som inte ligger i direkt anslutning till de två boulevarderna kan 
ske allt eftersom och parallellt med utbyggnad inom de övriga områdena. 

1
23

4
A

A
3

Prioriteringsordning för de centrala delarna av orten
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FORTSATT ARBETE
För att genomföra planförslaget krävs fortsatt arbete med vissa frågor. Här 
redovisas förslag på kompletterande dokument som ska upprättas som en 
del i det fortsatta arbetet. 

Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram ska upprättas där riktlinjer för gestaltning 
och utformning av såväl offentliga rum som bebyggelse redovisas.  
Gestaltningsprogrammet syftar till vara ett stöd i den kommunala 
planeringen samt att underlätta för exploatörer i tidiga skeden genom att 
ge en tydlig blid av kommunens ambitioner för utformningen av orten. 
Programmet bör innehålla riktlinjer för exploateringstal, kvarterstruktur, 
skala och utseende. Det bör också innehålla behandla frågor som rör det  
offentliga rummet som utrustning, markbeläggningar och vegetation.

Genomförandeplan
Genomförandefrågorna ska fördjupas i en genomförandeplan. I planen 
ska frågor som rör utbyggnad av infrastruktur och tekniska anläggningar,  
samverkan (mellan fastighetsägare, kommun och andra aktörer), 
fastighetsrättsliga frågor, ekonomi, tidplan med mera behandlas. 

Parkeringsstrategi
En parkeringsstrategi ska tas fram för de centrala delarna av orten. 
Strategin ska fokusera på genomförandefrågor och studera möjligheten för 
samnyttjande av parkeringsplatser, gemensamma parkeringslösningar samt 
utreda behov och lämpliga lägen för parkering.  

Bostadsförsörjningsprogram
Mark- och exploateringsavdelningen arbetar med en uppdatering av 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. I programmet kommer det 
finnas riktlinjer för exploaterings- och markanvisningsavtal som ska utgöra 
ett stöd för arbetet med den fortsatta utvecklingen av Nödinge.  
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Bilagor

BEGREPPSFÖRKLARING

Byggnadsarea (BYA)
Är den area som en byggnad upptar på marken, inklusive utstickande 
byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande 
mark (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak med mer.)

Bruttoarea (BTA)
Är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida (innerväggar och ytterväggar ingår). 

Offentligt rum
Med offentligt rum menas alla ytor och lokaler som är tillgängliga för 
allmännheten. Hit räknas exempelvis de flesta gator, parker och torg men 
även vissa lokaler inomhus som är tillgängliga för allmännheten under 
större delen av dygnet. 

Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande vatten som avrinner på markytan 
eller på en konstruktion. Det innefattar exempelvis regnvatten, smältvatten 
och tillfälligt framträngande grundvatten. 

Stadsvillor
Mindre flerbostadshus i form av friliggande villor med ett antal (ofta ca 3-8) 
lägenheter i. Vanligen 1-3 våningar. Kallas ibland också flerbostadsvillor. 
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