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I följande avsnitt presenteras de förutsättningar som råder för Nödinge som ort och som ligger till 
grund för arbetet med FÖP Nödinge. Kapitlet består av en tematiskt indelad nulägesbeskrivning.  

NÖDINGE I REGIONEN
Ale kommun är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. 
Tretton kommuner arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål 
och visioner samt främja en regional utveckling. Ale kommun ligger 
längs med ett av huvudstråken i GRs strukturbild med motorvägen E45, 
järnvägen Norge-Vänerbanan och vattenleden Göta älv. Älvstråket i Ale är 
ett av Storgöteborgs viktigaste expansions- och utvecklingsområden.

Nödinge ligger 22 kilometer norr om Göteborgs centralstation och 52 
kilometer söder om Trollhättans station. På andra sidan Göta älv ligger 
Kungälv 8 kilometer bort. Angränsande orter är Nol i norr och Bohus i 
söder.

Sedan 2012 har Nödinge en pendeltågsstation som möjliggör pendling 
till och från Göteborg på en dryg kvart. Pendeln har kraftigt utvidgat 
arbetsmarknads- och utbildningsregionen för Nödingeborna inom 
Storgöteborg och Trestadsområdet Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, 
och även gjort det enklare och snabbare för andra att ta sig till Nödinge. När 
Västlänken står klar cirka 2026 kommer Nödinge att ha direktförbindelse 
med Landvetter, regionens internationella flygplats, Borås och Kungsbacka.
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HISTORIK, BEFOLKNING OCH BEBYGGELSE 

Kort historik
Området kring Nödinge och utmed Göta älv, har varit bebott sedan 
stenåldern. Det har sannolikt bedrivits jordbruk i dalgången utmed 
Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken. Det första skriftliga dokumentet 
som nämner Nödinge är ett brev daterat år 1440. Vid denna tid bestod 
Nödinge troligen av en liten radby med centrum vid kyrkan, uppförd 
på 1000-talet. Fram till 1900-talet präglades orten av jordbruket. När 
järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan drogs 1877 förlades en hållplats 
i Nödinge, och utvecklingen till en tätort började. 

Nödinges nuvarande  karaktär är formad av 1960-och 70-talets planerings-
ideal.  Kännetecknande för denna är separering av trafikslag, och att 
funktioner, såsom bostäder, handel och så vidare, är uppdelade i olika 
områden. Tidens stora bostadsbrist, i kombination med ett ökat intresse 
för att bo utanför Göteborg, gjorde att Nödinges tillväxtpotential 
uppmärksammades. En storskalig plan med tusen lägenheter i 
flerbostadshus, tusen småhus och byggnader för offentlig och kommersiell 
service togs fram. Planen genomfördes inte helt, men kom att förändra 
Nödinges karaktär och identitet. Totalt byggdes närmare 900 bostäder. Från 
1980-talet och framåt byggdes ytterligare bostäder i linje med 1970-talets 
översiktsplan.

Nödinge dispositionsplan, 1960-tal

Befolkningen ökade från 376 invånare 1960 till 4174 invånare 1980, för 
att sedan stagnera kring 4100 personer fram till 1998. Mellan 1998 och 
2013 uppfördes ett antal nya bostadsområden, och befolkningsökningen 
har i genomsnitt legat på 2,9 % per år. 2014 hade Nödinge 5799 invånare. 
Statistiskt utgör Nödinge, Nol och Alafors tätortsområdet Nödinge-Nol. 
De tre orterna har växt ihop. År 2014 hade Nödinge-Nol tätort 10 240 
invånare.  
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Befolkning
En relativt stor andel av Nödinges befolkning utgörs av barnfamiljer, 
jämfört med kommunen och riket. Andelen personer i åldersspannet 45-
64 år, och andelen personer över 80 år, är lägre än i kommunen och riket.

En stor andel av Nödinges förvärvsarbetande befolkning pendlar till sin 
arbetsplats. År 2013 hade Nödinge totalt 2581 förvärvsarbetande. Av dessa 
arbetade 14% i Nödinge och 15% i andra delar av Ale. Hela 71% av de 
förvärvsarbetande pendlade till platser utanför kommunen. 

Det finns stor fysisk potential att öka Nödinges befolkning, i enlighet med 
regionala och kommunala tillväxtmål. Kommunens ambition är att Nödinge 
och Älvängen ska stärkas som huvudorter som erbjuder fullservice för hela 
kommunen. 

Åldersfördelning i Nödinge (SCB, 2014) Bostäder per hustyp och upplåtelseform i Nödinge (SCB, 2014)

  Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt
Småhus  56  83  1 172  1 311
Flerbostadshus 815  41  0  856
Övriga hus 6  1  0  7
Specialbostäder 78  0  0  78
Totalt  955  125  1 172  2 252

Bebyggelse
Nödinge är funktionsuppdelat enligt 1960-talets planeringsideal. Handeln 
är koncentrerad till Ale torg. Skolor och offentlig service är koncentrerad till 
ett stråk från Ale torg och österut längs med Hållsdammsbäcken. Utanför 
dessa områden finns ett antal renodlade bostadsområden. 

Bostadsbebyggelsen utgörs huvudsakligen av småhus och en mindre andel 
flerbostadshus. Ett fåtal hus är byggda innan 1950, men majoriteten av 
bebyggelsen är från 1960- och 70-talen och senare. Flerbostadshusen ligger 
centralt och består huvudsakligen av hyresrätter. Radhus och villor ligger 
längre från centrum och är till övervägande delen äganderätter. Ett mindre 
antal bostadsrätter finns. Under 90- och 00-talen har områden med främst 
enfamiljshus byggts i de sydöstra delarna av Nödinge. År 2015 pågår 
detaljplanering för ytterligare 600 bostäder, främst i Stenkil i södra delen 
av orten.
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NÄRINGSLIV
Nödinge har inte, som Ales andra tätorter längs älven, växt upp kring någon 
stor industri. Befolkningen har historiskt sett livnärt sig på jordbruk. Idag 
utgörs Nödinges näringsliv huvudsakligen av mindre företag inom handel, 
produktion och tjänstesektorn. Handel och verksamheter är koncentrerade 
kring Ale torg. Produktion och verkstäder finns i verksamhetsområdet 
Rödjans Väg norr om Norra Kilandavägen. 

KOMMERSIELL OCH OFFENTLIG SERVICE 
Ale torg öppnade 1996 som ett köpcentrum vänt mot E45, och numera 
i anslutning till pendeltågstationen. Här finns över 30 verksamheter, som 
livsmedelsbutiker, kläd- och andra specialbutiker, apotek, bank, systembolag, 
mäklare, kaféer och restauranger. Här finns även bensinstation, bilverkstad, 
arbetsförmedling och kommunledningskontor. 

Från pendeltågstationen och Ale torg mot de östra delarna av tätorten 
löper ett stråk, här kallat Skolstråket, med i huvudsak offentlig service. Här 
finns Ale kulturrum med kommunens huvudbibliotek, teater, fritidsgård 
och sporthall. Tre grundskolor ligger längs stråket: Nödingeskolan för 
årskurs F-3, Kyrkbyskolan för årskurs 4-6 och Da Vinciskolan för årskurs 
7-9. I Nödinge finns totalt sex förskolor. 2013 lades kommunens enda 
gymnasium, Ale gymnasium, ner på grund av för få sökande. Nödinge 
tillhandahåller även vårdcentral, folktandvård, socialtjänst, hemtjänst, 
äldreboende, servicehus, gruppboende med mera. 

Föreningsliv
I Ale kommun finns en bred och stark tradition av föreningsliv, kommunen 
är en av de mest föreningstäta i landet. I Nödinge finns bland annat båtklubb, 
tennisförening, golfklubb, orienteringsklubb, fotbolls- och handbollsklubb 
samt pensionärs-, hembygds-, och bygdegårdsförening.  

Ale torg

Ale kulturrum
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GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
Med grön- och blåstruktur menas ytor och kopplingar mellan ytor med 
växtlighet och/eller vatten så som parker, bäckar och gröna lekplatser.

Landskapsbild
Nödinge är lokaliserat i Göta älvs dalgång där orten har utvecklats på gammal 
älvbotten. Höjdpartiet längs älven vidgar sig i Nödinge och en vacker 
naturmiljö kan anas innanför älvdalen. Parallellt med Göta älvs dalgång 
i nord-sydlig riktning löper flera mindre dalgångar där den ursprungliga 
jordbruksbebyggelsen i huvudsak ligger invid foten av branta bergsryggar. 
Höjdskillnaden mellan dalbottnarna och höjdryggarna är stora och till 
stor del skogsbeklädda, bitvis med ek och andra ädla trädslag, medan de 
övre partierna på flera håll utgörs av ett klipphedslandskap. Höjderna ger 
Nödinge en vacker, grön och särpräglad siluett där naturlandskapet råder 
över den ganska låga bebyggelsen. Topografi, geologi och växtlighet är 
präglat av närheten till vattnet.

Naturvärden
I och omkring Nödinge finns ett antal områden med naturvärden varav de 
flesta finns utpekade i kommunens Naturvårdsprogram. En kompletterande 
naturinventering har gjorts i samband med framtagandet av FÖP Nödinge.   

Naturvärdena har delats in i tre klasser utifrån hur stora värden de bedöms 
ha. Unika naturvärden innebär att området har stor betydelse på regional 
och nationell nivå och att det finns få motsvarigheter i regionen och 
landet. Höga naturvärden innebär att området har betydelse på regional 
och nationell nivå och för att klara att uppfylla miljömålen. Områden med 
naturvärden har betydlese på lokal nivå samt för spridning av arter och 
variation i landskapet.

Enligt Naturvårdsprogrammet bör inte områden som pekats ut med 
naturvärden omfattas av exploatering såvida inte särskilda skäl föreligger 
och åtgärder vidtas för att begränsa skadan.

Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken
Genom Nödinge rinner Hållsdammsbäcken (5) och Lodingebäcken (6), med 
sina utlopp i Göta älv, båda med höga naturvärden. Lodingebäcken är ett 
mindre vattendrag, bitvis omgivet av gamla lövträd och av riksintresse 
för naturvård. Längs Hållsdammsbäcken finns även en dalgång (8) med 
naturvärden av betydelse för friluftsliv och boendemiljö. Bäckmiljöerna 
ligger båda inom riksintresse för naturvård. 

Göta älv
Väster om Nödinge rinner Göta älv (1), klassificerad som en unik miljö 
med riksintresse för naturvård och friluftsliv och med Sveriges största och 
fiskrikaste vattendrag med fågelrika stränder. Älvens strandängar (2, 3) består 
av unika, artrika våtmarker som uppstått genom naturliga översvämningar. 
Strandängarna har också unika naturvärden. Då älven utgör dricksvattentäkt 
för Storgöteborg kommer inga åtgärder som kan påverka vattenkvaliteten 
att tillåtas.

Vimmersjön och östra Nödinge
I den östra delen av Nödinge ligger Vimmersjön, kantad av ett småskaligt 
odlingslandskap (11) och naturbetesmark (12) av betydelse för landskapsbilden 
med höga naturvärden och delvis rik flora. Här finns även en sumpskog, 
stor trädslagsvariation och kulturhistoriska lämningar i form av en 
gammal dammbyggnad (10) med naturvärden.  Här finns en kommunal 
badplats och området har betydelse för friluftsliv och närrekreation 
med idrottsplatsen Vimmervi. Dammekärr intill Vimmersjön är ett 
betydelsefullt rekreationsområde med elljusspår och skidspårsanläggning. 
Längs Granåsvägen i östra Nödinge finns naturbetesmarker (9) med höga 
naturvärden då de innehar en rik flora på frisk mark, rikligt med slåtter och 
betesflora. 
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Lövskog
En bostadsnära bokskog (4) finns i Lillbacka i sydvästra delen av Nödinge 
med naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. I norra Nödinge finns 
ett stort ädellövsområde (7) med höga naturvärden och stor betydelse för 
friluftsliv och närrekreation.  

Vättlefjäll
Nödingeborna har också närhet till Vättlefjäll i öster med sina stora 
sammanhängande skogsområden och vandringsleder.

Tätortsnära grönytor och rekreation
En inventering av Nödinges grönytor har genomförts 2015, där allt ifrån 
natur med inhemska arter som etablerat sig spontant, till gågator och 
torg med hårdgjord mark och mindre andel grönska samt vattenområden 
ingått.  Klassificeringen av kvalitéer och användning kallas sociotopvärden.  
Sociotopvärdena över Nödinge har fastställts med hjälp av kartläggning, 
intervjuer och observationer, där värdet på vatten- och grönytorna bestämts 
utifrån människors upplevelse av dess kvalitet och tillgänglighet. 

Kvalitetsaspekter innefattar människors upplevelsevärden och förutsättningar 
för aktiviteter och attraktion. 

Tillgänglighetsaspekter innefattar sociotopens fysiska tillgänglighet, läge, 
nåbarhet, anpassningar för personer med funktionsnedsättning och grad 
av offentlighet. Dessa aspekter vägs samman till en samlad bedömning av 
platsens sociotopvärde enligt matrisen nedan.
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Viss tillgänglighet: Uppenbara begränsningar för allmänhetens tillträde. Den som har lätt att 
röra sig kan ta sig fram i området, t ex på mindre stigar. Området ligger inte uppenbart 
avlägset eller är svårt att nå eller besöka, men det finns inga eller obetydliga anpassningar 
för tillgängligheten. Begränsningar kan förekomma genom att alla grupper inte upplever sig 
som välkomna. 

Relativt god tillgänglighet: Mindre begränsningar för allmänhetens tillträde. Det är relativt lätt 
att ta sig till området med olika transportmedel och att ta sig genom området. Men det 
finns begränsningar för vissa grupper eller i delar av området. Begränsningar kan före-
komma genom att vissa grupper i någon mån inte upplever sig som välkomna. 

God tillgänglighet: Inga uppenbara begränsningar för allmänhetens tillträde. Det är lätt att ta 
sig till området med olika transportmedel och att ta sig fram i området. Möjligheter finns 
även för funktionshindrade och äldre samt för icke bilburna.  

Sociotopvärde 
Kvalitetsaspekter och tillgänglighetsaspekter vägs samman till ett sociotopvärde enligt 
nedanstående matris. 
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Redovisning 

Redovisningen omfattar beskrivningar och kartor över identifierade sociotoper. Beskriv-
ningarna sammanfattar de värdeaspekter som anges ovan. Ytorna digitaliseras och tilldelas 
attribut som id, namn, värdeaspekter (kvaliteter och aktiviteter) och sociotopvärde. Slutlig-
en görs en bristanalys som pekar ut vilka miljöer som saknas i området idag. 

 
Exempel på användande av metod i skogsområde Ekskogen: 
 

25. Ekskogen Högt sociotopvärde 

Ekskogen är ett ganska stort ekskogsområde med mycket vältrampade stigar och några 
märkta leder av varierande längd som slingrar runt och över höjderna.  

Kvalitetsaspekter Hög kvalitet 
Aktiviteter: Ekskogen är ett vandrings- och promenadområde med några märkta leder av 
varierande längd. Området har en skyltad entré med naturlekplats, grillplats och bänkbord. 
Ett par spontana grillplatser har tillkommit utefter lederna. På östra sidan löper en ridled 
och även på stigar i närheten ses spår av häst liksom av cykel. 

 

 

SOCIOTOPVÄRDEN I ALE KOMMUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-06-18 Framtagande av metod samt bedömning av sociotopvärden i Nödinge 

Naturcentrum AB har på uppdrag av Ale kommun utarbetat metod, samt inventerat och be-
dömt sociotopvärden i Nödinge tätorts grönområden. Arbetet ingår i ett projekt om grönstruk-
tur och är ett av underlagen till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nödinge samhälle.  

 

NATURCENTRUM AB

Bildkollage av Naturcentrum AB
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Sociotopkarta över Nödinge.
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Aktiviteter
L  Lek  Lekredskap, ytor för rörelse, pulka, kojbygge 
Sä Sällskapslek Ytor för t.ex. kubb, krocket, brännboll m.m.
Sp Sport  Anläggningar för sport t.ex. fotbollsplan, tennisbana, 
Pr Promenad  Gångvägar, stigar
Pi Picknick  Picknick, utflykt med fika, grilla
M Mötesplats Folkliv, umgås, titta på människor
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3. Sociotoper i Nödinge - karta

Kartläggningen innefattar också en inventering av aktiviteter och 
upplevelsevärden, som redovisas tillsammans med sociotopvärdet i en 
sociotopkarta. 

Inventeringen av Nödinges grönytor visar att orten har gott om bostadsnära, 
mindre naturområden. Småhus med egna tomter bidrar till ett grönt 
samhälle. Det finns gott om mindre, anordnade lekplatser vilket ger barnen 
goda lekmöjligheter. Skogskullarna är återkommande viktiga utflyktsmål 
för barnomsorgen, men svårtillgängliga för äldre och rörelsehindrade. 
Kartläggningen visar att det är ont om anlagd park i Nödinge, framförallt 
i centrum, som idag nästan helt präglas av trafikytor. Det är svårt att sitta 
ner och vara en del av folklivet. 
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Bussar
Ett antal busslinjer förbinder Nödinge station med andra delar av 
kommunen. Flera busslinjer trafikerar lokalvägen mellan orterna som löper 
parallellt med E45 längs med stora delar av kommunen. En linje förbinder 
Nödinge med Hisingen, över Eriksdal vid Kungälv. En linje förbinder 
stationen med de östra delarna av Nödinge och Vimmersjön. På vardagar 
går den i halvtimmestrafik under morgon och sen eftermiddag, och mer 
sällan dagtid.

Biltrafik
Lokalvägen längs med E45, Alevägen, förbinder Nödinge med Nol i norr 
och med Bohus i söder. Österut leder genomfartsvägen Norra Kilandavägen 
mot Lerum och Alingsås. Den passerar  även rekreationsområdena kring 
Vimmersjön och Dammekärr. Motsvarande genomfart saknas i södra 
Nödinge. Backavägen har hög kapacitet fram till golfbanan, men övriga 
vägar i söder har mer karaktären av slingriga villagator. Detta gör dem 
olämpliga för större trafikmängder.

Nödinges trafiksystem planerades i huvudsak på 1960-talet. Rådande 
planeringsideal var att hålla isär bilar från gångtrafikanter och cyklister, 
och därigenom minska risken för trafikolyckor. Detta har lett till att 
bostadsområdena till stor del trafikmatas utifrån, utan inbördes kopplingar. 
De inre delarna av tätorten går inte att köra igenom med bil. 

Denna trafikplanering skapar ett komplicerat rörelsemönster där bilresorna 
blir onödigt långa. Resor från ett område till ett annat kräver ofta körväg 
runt hela Nödinge och körning fram och tillbaka på återvändsgator. Mycket 
trafik koncentreras till ett fåtal gator. Det är svårt att orientera sig och 
avstånden upplevs som långa, då det är otydligt hur olika delar av Nödinge 
hänger ihop.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Gång
Stora delar av centrala Nödinge är idag bilfritt och avsett för gångtrafikanter 
och cyklister. Gångtrafikanter har goda rörelsemöjligheter, undantaget över 
Hållsdammsbäcken som är en barriär mellan norra och södra Nödinge. 
Att Nödinge är funktionsuppdelat och relativt glest bebyggt gör dock att 
avstånden upplevs som långa och svåröverskådliga. Att röra sig till fots 
upplevs då inte som ett attraktivt alternativ.

Cykel
Då Nödinge till stor del är platt och cykelvägnätet är relativt finmaskigt 
är cykel ett rimligt alternativ för att röra sig i tätorten. Idag cyklar många 
i utkanten av tätorten, längs med exempelvis Norra Kilandavägen, där de 
tydligaste cykelstråken finns. Cykelvägarna inne i samhället gör centrala 
Nödinge mer tillgängligt för cyklister än för bilister; med cykel kan du ta 
dig rakt igenom samhället istället för att köra runt. 

Cykelns attraktionskraft i Nödinge minskas något av att cykelvägarna inne 
i samhället inte upplevs som gena, och delas med gångtrafikanter, lekande 
barn och bitvis bilar. Cykelvägnätet upplevs som otydligt och svårorienterat. 
Hållsdammsbäcken och ett par skogshöjder är barriärer. Ale torg har 
relativt dålig tillgänglighet för cyklister. Det finns få cykelparkeringar och 
cykelstråket går utanför butiksentréerna, vilket gör att cykelstråket hela 
tiden korsas av gående som är på väg mellan butikerna och parkeringen. 

Kollektivtrafik
Pendeltåg
I slutet av 2012 invigdes Alependeln mellan Göteborg och Älvängen. Tåget 
avgår varje halvtimme under stora delar av dygnet, och varje kvart vid 
högtrafik. Från Nödinge tar det cirka en kvart till Göteborg. Till Trollhättan 
tar det 35-55 minuter, med byte till regiontåg i Älvängen. 
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Parkering
Cykel
Det är en generell brist på cykelparkeringar i de centrala delarna av 
Nödinge. Ale torg har ett tydligt underskott av cykelparkeringar. Befintlig 
cykelparkering vid pendeltågstationen har hög beläggning även vintertid 
och erbjuder platser med väderskydd och cykelpump.

Bil 
I centrala Nödinge finns många parkeringsplatser. Parkeringen är separat för 
boende, handel, anställda och kollektivpendlare. En kartläggning visar att 
det står bilar på färre än hälften av platserna samtidigt. Trots detta upplevs 
en brist på parkeringsplatser på delar av Ale torg, där det är som mest 
attraktivt att parkera. Boendeparkeringarna står ofta tomma under dagen, 
då platserna på pendelparkeringen och på Ale torg har stor beläggning. 
Omvänt gäller nattetid. En del platser är reglerade med tidsbegränsning 
men all parkering är avgiftsfri vid användning. Finansieringen sker genom 
bostads- och butikshyrorna. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Bredband
Många Nödingebor är idag anslutna till fibernätet alternativt har möjlighet 
att ansluta sig. En ytterligare utbyggnad av fibernätet pågår under 2015-
2017 vilket kommer innebära att i princip alla i framtiden kommer ha 
tillgång till fiber. De som idag inte har tillgång till fiber har generellt sett 
tillgång till ADSL, det vill säga bredband via telefonnätet och mobilt 
bredband 3G-4G.

Dagvatten
Dagvatten är regn-, smält-, och dräneringsvatten som rinner från vägar, 
parkeringar, bostads- och industriområden. Det blir ofta förorenat av 
exempelvis  trafik, byggdamm och övergödning på väg mot sin recipient. 
De senaste decenniernas allt intensivare regn och höga vattenstånd gör 
dagvattenfrågan högaktuell. Det övergripande målet i Ale kommuns 
dagvattenpolicy är att minimera antalet översvämningar och uppnå god 
vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. 

Befintlig dagvattenavledning i Nödinge sker främst i konventionella 
dagvattenledningssystem, rör och kulvertar. I dessa sker ingen naturlig 
rening och flödena - vattenmängden och hastigheterna - kan bli höga. 
Igentäppa rör leder lätt till översvämningar i andra delar av systemet. 
Ortens två större bäckar, Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken, avleder 
en del, tillsammans med några öppna vägdiken i utkanten av tätorten. 
För att inte belasta och bygga vidare på befintliga ledningssystem 
förordas öppna dagvattenlösningar med utjämningsmagasin. Tre anlagda 
dagvattendammar finns i sydöstra Nödinge i området vid Patron Ahlmanns 
Allé.

Vatten och avlopp
Nödingeborna och över 750 000 andra i storstadsregionen får sitt 
dricksvatten från Göteborgs kommun som i sin tur tar sitt vatten från Göta 
älv vid Alelyckan, nedströms Surte. Arbete pågår med att ta fram ett utökat 
vattenskyddsområde med skärpta krav för hela Göta älv.

Nuvarande VA-system i Nödinge bedöms klara den ökade belastning som 
en fördubblad befolkning och fördubblat antal arbetsplatser skulle innebära. 
Systemet klarar även en ökning av spillvattenflödet från Alafors och Nol, 
som leds via Nödinges spillvattensystem. Delar av ledningssystemet 
kan komma att behöva bytas ut vid förtätning och nyexploatering. Den 
ökade dricksvattenförbrukningen kan innebära att Nödinges befintliga 
högreservoar blir för liten och behöver utökas. I dagsläget belastas 
Nödinges spillvattensystem av dagvatten, vilket ger ökad belastning på 
ledningar och pumpstationer som i sin tur kan leda till uppdämningar och 
bräddningar i spillvattensystemet. För att denna belastning inte ska öka bör 
belastningen från dagvatten minskas. 
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KULTURMILJÖER 
För FÖP Nödinge har en fördjupning av Ales kulturarvsplan Kultur i 
Arv, 2008, gjorts. Syftet är att sammanfatta hur orten har utvecklats, vilka 
kulturhistoriska kvalitéer orten har och vilka kulturhistoriska lämningar 
som är värdefulla att bevara för kommande generationer. Följande områden 
är särskilt intressanta ur kulturhistoriskt perspektiv.

Områden med kulturhistoriska värden
A. Nödinge kyrkby
Nödinge var länge en jordbruksby, koncentrerad kring kyrkan. Nuvarande 
Klockarevägen var ett dominerande stråk från byn och västerut, mot 
landsvägen och senare även järnvägsstationen. Göta älvs strandängar 
utgjorde delar av byns utmarker, där boskap betade. Ett antal gårdar och 
torp finns kvar, vilka visar på Nödinges ursprung som jordbruksbygd. 
Närmast kyrkan ligger större gårdar, medan mindre torp finns i den 
dåvarande byns utkanter. Denna placering visar dels på byns utbredning 
och dels på de sociala strukturer som rådde. 

B. Backa Säteri
Skogs- och jordbruksegendomen Backa omnämns första gången i mitten 
av 1500-talet. Huvudbyggnaden är från mitten av 1700-talet. Större delen 
av de kvarvarande spåren från säteri-epoken härstammar från åren efter 
1864, då den dåvarande ägaren lät expandera och förändra egendomen 
på en rad sätt. Backa säteri är betydelsefull som kulturarv då gården 
historiskt haft en betydande roll i bygden och de kvarvarande delarna är 
välbevarade. Gården berättar om Nödinge som jordbruksbygd, och visar 
på tidens sociala strukturer med en högreståndsmiljö i kontrast till torp och 
backstugor i områdets ytterkant.

C. Denofa-området
1918 köpte företaget Denofa Backa säteri och dess marker i södra 
Nödinge. Företaget planerade att etablera ett fabrikssamhälle för 1300 
invånare. Ett antal bostäder för arbetare och ingenjörer, en kaj i Göta 
älv, ett järnvägsspår samt en cistern hann uppföras innan etableringen 
avbröts. Spåren av epoken är fortfarande tydliga i området. I samband 
med pågående detaljplaneläggning av området har en kulturmiljöutredning 
gjorts av Västarvet. I utredningen konstaterades att lämningarna har höga 
kulturhistoriska värden. Särskilt bostadsbebyggelsen anses värdefull på 
grund av dess genomarbetade och välbevarade arkitektur. Området som 
helhet anses ha betydelse då det erbjuder möjlighet till rekreation i ett 
varierat kulturlandskap.

D. Villabebyggelsen söder om Klockarevägen
Nödinge började utvecklas från bondby till bostadsort under slutet av 
1800-talet, i samband med att en järnvägshållplats förlagts till orten. Nödinge 
utvecklades mot ett stationssamhälle, med fler bostäder, verksamheter och 
butiker. Villabebyggelsen söder om Klockarevägen berättar om denna 
första småskaliga förvandling från jordbruksby till bostadsort. Till skillnad 
från många andra delar av Nödinge, där hela områden byggts upp under 
några få år, har villaområdet söder om Klockarevägen växt fram under 
relativt lång tid. Huvuddelen av den bevarade bebyggelsen är från 50-talet 
och framåt, men ett antal äldre villor finns. Husen byggdes ett och ett, och 
formgavs efter tidens rådande stilideal. Gemensamt för husen är att de är 
en- eller tvåfamiljsvillor i ett eller två plan, med kringliggande trädgård.
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Nödinge kyrka

Denofa. (Västarvet)Denofa. (Västarvet)

Backa Säteri, huvudbyggnad

Klöverstigen

Backa Säteri, välbevarade byggnadsdetaljer

Klöverstigen, innergård Börsagården Radhus utmed Prästvägen
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Fornminnen
Ett fornminne är en lämning efter människors verksamhet under forna 
tider. Lämningen ska inte längre vara i bruk. ”Forna tider” är ett brett 
begrepp: både förhistorisk och historisk tid inkluderas. Fornminnen 
kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor eller kvarnar. Alla 
fornminnen är skyddade enligt lag. Det gäller såväl redan kända som ännu 
ej påträffade fornminnen.

Nödinge är generellt rikt på fornminnen, då trakten har varit bebodd sedan 
stenåldern. Ett antal kända fornminnen finns inom och i anslutning till 
planområdet, exempelvis runt Backa Säteri och vid Vimmersjöns västra 
strand. Många av fornminnena utgörs av tidigare boplatser.

E. Rekordårens bebyggelse
Under 1960- och 70-talen byggdes ett stort antal bostäder, som en reaktion 
mot bostadsbristen i efterkrigstidens Sverige. För Nödinge innebar detta 
en stor förändring: planerna innefattade 1000 lägenheter i flerbostadshus, 
1000 småhus, nya byggnader för offentlig och kommersiell service och 
nya trafiklösningar. Planen genomfördes inte i sin helhet, men kom att 
avsevärt förändra Nödinges karaktär och identitet. Totalt byggdes närmare 
900 bostäder. Områdena Klöverstigen, Börsagården och radhusen utmed 
Prästvägen visar tydligt 1970-talets bostadsbyggande.

E1. Klöverstigen
Klöverstigen uppfördes 1969. Området består av trevånings lamellhus, 
ställda i en fyrkant runt en stor gemensam, halvprivat gård. Genom området 
löper en gågata i nord-sydlig riktning, som ursprungligen var avsedd att 
fungera som områdets huvudstråk med offentlig och kommersiell service i 
bottenplan. Ale kommun kontoriserade ett antal lägenheter i anslutning till 
stråket på 1980-talet.

E2. Börsagården
Börsagården är ett tättbebyggt småhusområde. Gatorna är smala, slingriga 
och bilfria. Inom området finns ett flertal små öppna gräsytor avsedda 
för lek och utevistelse. Byggnaderna har en gemensam utformning, med 
gult tegel i bottenvåningen och gavlar i trä mot gatan, samtidigt som vissa 
individuella drag i husens trädetaljer varierar.

E3. Radhus utmed Prästvägen
Vid Nödinge kyrka ligger ett antal parhus i ett plan, ordnade i parallellställda 
längor och med sammanbyggda garage mellan husen. Byggnaderna är 
medvetet nedtonade och enhetliga för att inte konkurrera med kyrkan. 
Få förändringar har gjorts som ändrat den ursprungliga arkitektoniska 
intentionen.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Marken i Nödinge består främst av lera med varierande men ofta djupa 
mäktigheter och är till stora delar sättningskänslig. Det finns också ett antal 
fastmarkspartier, framförallt höjdpartierna, där berget delvis går i dagen. I 
anslutning till fastmarkspartierna finns i viss utsträckning genomsläppliga 
jordlager i form av sand, grus och morän som möjliggör infiltration av 
dagvatten. Särskilt känsliga områden finns längs med älvstranden samt 
Hållsdammsbäckens och Lodingebäckens raviner som båda innehåller 
inslag av skredkänslig kvicklera.

Överlag är de geotekniska förhållandena inom tätorten väl kartlagda genom 
utredningar som gjorts i samband med byggnation. Vid detaljplaneläggning 
krävs oftast nya geotekniska utredningar.

Nödinge ligger i Göta älvdalen som har den högsta frekvensen av skred i 
Sverige. 2012 gjorde Statens Geotekniska Institut, SGI, en skredriskkartering 
för hela Göta älvdalen. Resultatet presenteras i Göta älvdalsutredningen. 
Av denna framgår att skredrisken generellt är låg till medelhög utmed älven 
i Nödinge och de västra delarna av området som berörs av den fördjupade 
översiktsplanen. Fyra områden är utpekade med medelhög risk: vid 
Hållsdammsbäckens och Lodingebäckens utlopp söder om Ale torg och 
öster om E45, vid småbåtshamnen samt norr om Döskullen. 

STÖRNINGAR OCH RISKER

Buller
Stora delar av centrala Nödinge är utsatt för höga bullernivåer från 
framförallt E45 och järnvägen men även från Norra Kilandavägen. 

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.

Skredrisk utmed Göta älv, utdrag från 
Göta älvutredningen (SGI, 2012)
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Gräns för zon B =  streckad ljusblå linje; zon C = streckad mellanblå linje;  
zon D = streckad mörkblå linje

Zon D varierar mellan olika orter i Ale, för Nödinge är den >  120 m.

Transportleder för farligt gods
NorgeVänerbanan och E45 är transportleder för farligt gods vilket ställer 
särskilda krav på avstånd och utformning av ny bebyggelse längs med dessa 
stråk. Ale kommun tog 2013 fram dokumentet ”Riktlinjer för riskhantering 
intill transportleder för farligt gods”. Här berörs vilka säkerhetsavstånd 
som bör hållas från E45 för olika typer av bebyggelse. Delar av Ale 
torg och annan bebyggelse nära E45 ligger inom riskhanteringszonen. 
Riskreducerande åtgärder måste vidtas för att möjliggöra byggnation 
närmre väg och järnväg än vad riktlinjerna föreskriver.

Miljöfarlig verksamhet 
Det finns ett antal miljöstörande verksamheter inom planområdet. I 
den norra delen av Ale torg finns två bensinstationer. Söder om Ale 
torg ligger en mekanisk verkstad. Vid Rödjans väg i norra Nödinge 
finns ett verksamhetsområde med bilverkstad, mekanisk verkstad och 
lackeringsverkstad. 

Riskhanteringszoner - avstånd från E45

Riskhanteringszoner för farligt gods i Nödinge
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3.5 Mäniskors hälsa – buller och vibrationer 

3.5.1 Nuläge 
Området kring väg E 45 och järnvägen är bullerstört idag. En kartläggning av 
omgivningsbuller i Ale kommun genomfördes 2012. I kartläggningen beräknades 
de befintliga trafikbullernivåerna från allmänna vägar på landsbygden samt E45 
och Norge Vänernbanan, se Figur 6. I trafikbullerutredningen har trafikdata för 
järnvägen levererats av Trafikverket och avser en utbyggnad av 
Norge/Vänernbanan år 2010. Även trafikdata för de statliga vägarna och de större 
kommunala vägarna kommer från Trafikverket. 
 

 
Figur 6 Dygnsekvivalent bullernivå från väg- och järnvägstrafik, utdrag från 
bullerkartläggning 2012. 

Dygnsekvivalent bullernivå från väg- och järnvägstrafik, utdrag från 
bullerkartläggning 2012.
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Vibrationer
Vibrationer från trafik på järnväg och väg kan ge upphov till störningar 
och obehag för dem som bor eller uppehåller sig nära spåret eller vägen. 
Vibrationerna blir störst när tunga godståg passerar över lösa jordar i hög 
hastighet. Normalt orsakar vibrationer inte skador på byggnader, men 
människor kan uppleva obehag och få störd sömn samt eventuellt andra 
hälsoproblem på lång sikt. 

Nödinge ligger vid NorgeVänerbanan. Vidare finns de statliga vägarna 
E45 och väg 1967 (Norra Kilandavägen) nära samhället, med tung trafik 
såsom lastbilar och bussar. Detta läge, i kombination med en stor andel lera 
i marken, gör att hänsyn behöver tas till vibrationer vid planering i delar 
av Nödinge. Nödinge har varierande geologi, vilket gör att riskzonen för 
vibrationer för planerad bebyggelse varierar från fall till fall. 

Översvämningsrisker  
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. 

Geologisk karta, Nödinge. 

Vibrationsutsatta zoner, Nödinge. 
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Ytlig avrinningsväg

Instängt område

Älvnivå (m, RH2000)
Ungefärlig normalnivå, +0,3

+1,3 (hög älv)

+1,8 (mycket hög älv)

+2,1 (extremt hög älv)

+2,8 (svår, framtida storm)

Kartläggning av områden som översvämmas vid höga till extremt höga älvnivåer. Kartering över ytavrinning.

Översvämningsrisker - Nödinge
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RIKSINTRESSEN
Berörda områden av riksintresse behandlas i Del 1, Planförslag. 

BIOTOPSKYDD
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- 
eller växtarter, eller som annars anses särskilt skyddsvärda, får förklaras 
som biotopskyddsområde. Vissa områden i planen omfattas av generellt 
biotopskydd enligt miljöbalken. Detta kan exempelvis avse åkerholmar, 
alléer och stenmurar i jordbrukslandskap. Inom dessa biotopskyddsområden 
får ej bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Länsstyrelsen får lov att medge dispens från generellt biotopskydd om det 
finns särskilda skäl.

DETALJPLANER
En fördjupad översiktsplan, FÖP, har ingen rättsverkan juridiskt eller 
ekonomiskt utan är ett vägledande dokument för kommunala beslut som 
rör mark- och vattenanvändningen. En FÖP fungerar vägledande då 
detaljplaner upprättas.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur den 
fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Det 
kan gälla exempelvis ett bostads-, industri- eller naturområde. Den reglerar 

även rättigheter och skyldigheter mellan markägare och samhälle samt 
markägare emellan. En detaljplan upprättas i öppet samråd och med insyn 
från alla berörda. Detaljplaner är kopplade till en genomförandetid, som är 
minst 5 år och högst 15 år, där planen under tiden generellt inte kan ändras, 
ersättas eller upphävas. 

I Nödinge finns sommaren 2015 fyra pågående detaljplaner, vilka 
tillsammans handlar om utbyggnad av totalt 600 bostäder. Dessa planer 
är; Södra Backa/Stenkil (cirka 500-550 bostäder), Nödinge 1:31 inom 
bostadsområdet Norra Klöverstigen (cirka 20 bostäder), Nödinge 5:134 i 
anslutning till Gamla Kilandavägen och Fyrklövergatan (cirka 45 bostäder) 
samt Nödinge-Stommen 7:1 vid Bräckans väg (cirka 20 bostäder). 

Det finns planbesked för ytterligare fyra detaljplaner i Nödinge, vilket innebär 
att kommunen beslutat att inleda ett detaljplanearbete här. Planbeskeden 
gäller för Nödinge 3:70 på Gamla Kilandavägen strax väster om Vimmersjön 
för bostäder, Nödinge-Stommen 1:261 vid Backa Säteri som omfattar i 
huvudsak utbyggnad av bostäder och Nödinge 38:2 i västra Nödinge utmed 
Norra Kilandavägen för verksamheter och handel. Planbesked finns också 
för Nödinge 38:20 i centrala Nödinge mellan stationen, Ale kulturrum och 
Hållsdammsbäcken. Planen gäller för bostäder och centrumändamål som 
kontor, handel och allmänna platser så som torg och grönytor. 

Formella planeringsförutsättningar
I följande avsnitt presenteras formella förutsättningar för Nödinge. Dessa handlar om juridiskt bindande lagar, 
skydd och intressen som kommunen måste förhålla sig till idag och då Nödinge i framtiden utvecklas.
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STRANDSKYDD
Strandskydd syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång 
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land 
och i vatten. 

Inom ett strandskyddsområde får inte: 

1. Nya byggnader uppföras, 

2. Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter.  

I vissa fall kan särskilda skäl åberopas och dispens kan då sökas från 
strandskyddsbestämmelserna. I Nödinge gäller, med vissa undantag, ett 
strandskydd på 200 meter kring Vimmersjön och ett på cirka 100 meter 
kring Göta älv.  
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Analys
I detta avsnitt redovisas en nulägesanalys av Nödinges förutsättningar. Syftet med denna är att 
förstå orten med dess styrkor och svagheter och därmed även dess utvecklingsmöjligheter. 

ORTSANALYS
Nödinge är en av två huvudorter längs älvstråket i Ale kommun. Nödinges 
nya pendeltågsstation och motorvägsmot är en stor tillgång för orten, då 
det ökar ortens attraktionskraft. Den nya infrastrukturen har gett Nödinge 
goda kommunikationsmöjligheter och minskat det tidsmässiga och mentala 
avståndet till Göteborg och andra omkringliggande orter. Möjligheterna 
för ett hållbart resande och minskat bilberoende har ökat. 

Lynchanalys
Som en del i ortsanalysen har en så kallad Lynchanalys gjorts, en metod 
som arbetades fram av den amerikanske arkitekten Kevin Lynch under 
mitten av 1900-talet som ett sätt att förstå en orts strukturer och därmed 
hur människor använder den och rör sig i den. Kartläggningen visar på  
landmärken, stråk, barriärer, områden och knutpunkter.

Landmärken - Fungerar som referenspunkter att orientera sig efter. I Nödinge 
fungerar de gröna kullarna och pendeltågsstationen som  landmärken då 
de utmärker sig tydligt i landskapet. I vissa delar av orten är även kyrkan 
tydligt synlig.

Stråk - Gator, vägar och liknande där många människor rör sig och som 
förbinder olika platser. Från Ale torg längs med Vitklövergatan förbi 
Ale kulturrum sträcker sig ett stråk för fotgängare och cyklister. Stråket 
fortsätter också från kulturrum mot pendeltågsstationen. Det tydligaste 
stråket för bilister utgörs av Norra Kilandavägen i norra delen av Nödinge.    

Barriärer - Fysiska och mentala gränser som kan upplevas som avskiljande 
barriärer. I Nödinge utgörs barriärerna av E45 och järnvägen som skärmar 
av orten från Göta älv samt bäckar som skiljer delar av orten åt och branta 
sluttningar som är svåra att ta sig över.

Områden - En tydlig uppdelning mellan områden med en inbördes 
sammanhållen karaktär i orten som är av liknande karaktär. Nödinges 
periodvisa utbyggnad har skapat flera sammanhängande områden med 
särpräglad karaktär där gränserna mellan områdena blir väldigt tydliga 
sett till exempelvis arkitektur. Många av områdena är också tydligt åtskilda 
genom att det saknas kopplingar och möjlighet att röra sig mellan områdena.

Knutpunkter - Platser där människor samlas och möts. Nödinges tydligaste 
knutpunkter utgörs idag av Ale torg, pendeltågsstationen, Ale kulturrum 
samt grönområdet och idrottsplatsen vid Fyrklövergatans slut.

Trafikmönster
Större delen av Nödinge tätort ligger inom 1,5 kilometer från 
pendeltågstationen men avstånden upplevs idag som längre än vad de 
egentligen är. Bristande kopplingar mellan områden och återvändsgator gör 
det svårt att orientera sig och skapar onödigt långa körsträckor, framförallt 
för biltrafik. Trots detta använder många bilen i hög utsträckning även 
inom orten. Enda möjligheten att ta sig genom de centrala delarna av 
orten är som gående eller cyklist. Cykelstråken i de centrala delarna är 
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STYRKOR
+ Positiv befolkningstillväxt 

+ God kollektivtrafik med pendeltågsstation 

+ Goda cykelmöjligheter 

+ Närhet till natur- och rekreationsområden

+ Strategiskt läge i regionen

+ Starkt föreningsliv

SVAGHETER 
- Funktionsuppdelning

- Centrum starkt präglat av trafikområden

- Bristande kopplingar och stråk mellan områden

- Högt bilanvändande

- Bullerutsatt

- Brist på offentliga mötesplatser och anlagd grönyta

BILDER 
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dock osammanhängande och delas oftast med gångtrafikanter och bitvis 
även bilar. Genom att tydligare länka samman olika delar av orten kan 
människors upplevelse av avstånden i Nödinge börja stämma bättre med 
de faktiska avstånden. Då kan människors benägenhet att välja gång och 
cykel istället för bil öka.

Grönstruktur
Ortens landskapsbild präglas av skogsklädda höjdryggar som ger en grön 
siluett. De två bäckarna Lodingebäcken och Hållsdammsbäcken med 
omgivande lövridåer bidrar också med grönska centralt i orten. Dock råder 
det brist på anlagda grönytor i centrum, vilket kartläggningen över ortens 
sociotopvärden visar. Det finns ett behov av att komplettera de bostadnära 
naturområdena med anlagda parkytor och gröna lättillgängliga stråk att 
röra sig längs med, framförallt centralt i Nödinge. 

Ale Torg
Handelsområdet erbjuder idag ett brett serviceutbud och utgör, liksom 
pendeltågstationen, ortens tydligaste målpunkter. Platser att uppehålla sig 
på och sitta ned på saknas och efter handelns stängningstider är det få 
som rör sig i området. Centrum präglas av parkeringar och andra trafikytor 
och de gående måste i hög utsträckning vistas på platsen på bilens villkor 
i en miljö med höga bullernivåer. En central, inbjudande och lättillgänglig 
offentlig plats att vistas på saknas, dels för dem som handlar men även 
för dem som inte konsumerar. Här behövs en estetiskt tilltalande och 
bullerskyddad plats, så som ett torg, där människor vill vistas och får 
möjlighet att mötas. 

Stärkta stråk
Nödinge är idag relativt glesbebyggt och präglas av en tydlig 
funktionsuppdelning. Bostadsområden, handel och övriga funktioner 
ligger tydligt avskilda från varandra. De tydligaste stråken löper i utkanten 
av orten, och de inre delarna av Nödinge utgörs huvudsakligen av 

områden som enbart består av bostäder. Därför finns det få anledningar 
att röra sig i de inre delarna av Nödinge för människor som inte bor där. 
Funktionsuppdelningen leder till att stora områden blir glest befolkade, 
ödsliga och lågt använda under stora delar av dygnet. Potentialen minskar 
för människor att mötas, och underlaget blir dåligt för både existerande 
och nya mötesplatser att etableras och stärkas. Det leder till ett ineffektivt 
nyttjande av den centrala marken, då den bara nyttjas under en begränsad 
tid till begränsade ändamål. För att skapa mer folkliv och trygghet krävs 
högre funktionsblandning samt stärkta och sammankopplade stråk. 

Från pendeltågstationen och österut löper ett tydligt stråk, här kallat 
skolstråket. Här ligger majoriteten av Nödinges skolor och offentliga 
service. Skolstråket har goda förutsättningar att bli Nödinges huvudstråk 
mot pendeltågstationen och har redan idag ett relativt högt antal målpunkter 
som är intressanta att nå till fots eller med cykel. 

Komplettera centrum
Genom att komplettera de centrala delarna av Nödinge med ny bebyggelse 
minskar avstånden och en utspridd ortsstruktur undviks. En effektiv 
markanvändning kan uppnås och så många invånare som möjligt får närhet 
till pendeltågstationen, service och andra funktioner. Detta medför också 
att människor kommer röra sig i centrala Nödinge under fler av dygnets 
timmar vilket skapar folkliv och trygghet. 

En komplettering med nya bostäder, och därmed en större befolkning, 
krävs för att nå målen om ett hållbart samhälle och få tillräckligt många 
invånare för att bevara och utveckla orternas offentliga och kommersiella 
service. En utveckling av huvudorterna är även en förutsättning för att 
invånare i övriga orter och på landsbygden ska få tillgång till service i Ale.
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