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Förslaget  UAS  bygger upp ett sprakande landskap och en färgstark bebyggelsestruktur 
vid E45an. Från Nödinges bakre landskap dras nya kopplingar fram till kanten och 
skapar tre karaktärsfulla tillskott, Gul, Röd och Grön, till samhället. En vävnad av livlig 
stadsbyggnad gror i dessa färglandskap mellan befintlig bebyggelse och Nödinges nya 
målade naglar mot den förbipasserande infrastrukturen. UAS är Urbana Aktiva System 
som tar sin utgångspunkt i dagens Nödinge och ger förutsättningar för morgondagens 
Nödinge. UAS är ortens nya robusta framsida i regionens stadsutveckling.

Oskyddade miljöer möts ofta av stora gröna fält eller höga  parkeringshus. En UAS kombinerar dessa element 
med en urban oas i ett Urbant Aktivt System.  

1. 
Byggbar yta begränsas av 
buller, risk och dålig luftkvalité.

2.
Introduktionen av UASer gör 
det möjligt att bygga närmare  
infrastrukturen.

3. 
Nödinges existerande landskap 
ger färg åt UASerna.

4. 
Ett blandat och färgrikt centrum 
växer fram i en skyddad miljö.
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KONCEPTURBANA OASER I NÖDINGE CENTRUM

DEN GULA UASEN

NYA NÖDINGE CENTRUM

urbana  oaser
S

UAS / MANDAWORKS + ÅF

Existerande och nytt 
trafiknätverk

Trafikled som tas bort

Fotgängarled

Cykelväg

Bilfri zon

Del av byggnad med 
parkering

Parkering på marknivå

Underjordisk 
parkeringshall

illustrationsplan  1:1500

byimby – nödinge 2030
nödinge 2030 erbjuder ett helt nytt levnadsätt

Det är tänkt att Nödinge kommer att växa under de kommande 10 till 15 åren 
och blir då en urban del av StorGöteborg. Vi ser möjligheter med att använda 
denna kommande tillväxt till att skapa ett nytt spännande, levande och 
attraktivt stadscentrum som kommer att tillföra en unik identitet till Nödinge 
Centrum och Ale Kommun . Framtidens Nödinge ska erbjuda ett helt nytt 
levnadsätt som ger människan möjlighet att leva med hög livskvalité i samröre 
med naturen, hitta en balans mellan familjeliv och arbetsliv och ett nytt sätt 
att leva sunt, ekologiskt och klokt.

Samhället, arbetslivet och familjelivet förändras snabb i takt med ny teknik, 
nya sätt att inhandla saker och tjänster och hur man förhåller sig till varandra 
både i närvaro och virtuellt. Detta påverkar hur man lever, bor, arbetar och 
hur städerna bör ser ut, hur lägenheter och hus ska fungera, hur man handlar 
och hur man förhåller sig till det offentligt livet och hur alla dessa platser 
ska utformas i framtiden. Vi vill föreslå ett nytt levnadsätt i Nödinge som 
är anpassat till dessa förändringar och samtidigt tillföra nya värden som 

livsbalans, hållbarhet, socialt umgänge och en händelsrik urban miljö.
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”by in my backyard”
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DET SPECIELLA MED NÖDINGE
Nödinge är en ort i ett generöst grönt delta som går 
från öst till väst och som i vårt förslag samlar gång- 
och cykeltrafikanter, pendlare, institutioner sport-
platser, arbetsplatser - ortens liv och aktiviteter – i ett 
långt sammanhängande landskapligt rum. Det skapar 
möten, upplevelser och särskilda platser men också 
tydlighet och klarhet. Nödinge centrum blir enkelt att 
förstå och orientera sig i. I motsättning till förortens 
vanligt förekommande utflytande struktur, binder det 
gröna deltat ihop orten genom att blanda stad och 
natur på sitt helt egna vis.

Vårt förslag till Nödinge är inte bara inspirerat av 
naturen. Det är en vision som arbetar med naturens 
processer och skapar reell natur i sig själv. Natur och 
stad framställs ofta som varandras motsats men i 
Nödinge har det potentialen att vara två sidor av sam-
ma sak. Genom att integrera det bästa av två världar 
skapas ramarna till ett enastående och upplevelserikt 
vardagsliv! Att bygga och bo i ett delta blir därmed 
ett huvudtema för detta förslag. Vårt team betraktar 
denna topografiska utgångspunkt som en enaståen-

de möjlighet att låta landskapet ge orten en särskild 
karaktär. Staden utvecklas så att säga i förlängning av 
visionen om det samlade gröna stråket där historien 
om landskapets naturliga rörelser, i framtiden skall 
vara en grundläggande parameter för historien om 
Nödinge Centrum.

SKAPA EN PLATS!
Vår ambition är helt enkelt att skapa ett integrerat 
stadsrum som samlar stadens och landskapets rörel-
ser i ett grepp. Vår vision är ett förförande topografiskt 
stadsrum som samlar trafikens linjer, tillgänglighet 
och ankomstförhållanden med människoflöden, 
platsbildningar, natur, rörelser och uppehållsrum. 
Genom arbetet med en dynamiskt sammanhängan-
de topografi förmår vi att samla alla delelement på 
ett golv i ett rum – och därmed skapa en gemensam 
grund till hela orten. Topografin markerar stations-
rummet som ett helt centralt kraftfullt rum som blir en 
markant rotationspunkt både i medborgarnas stres-
sade vardag och i Nödinges kommande utveckling.

Stationen är en naturlig plats att starta. Historiska 
orter är ofta uppbyggda runt landskapliga trender 
och höjdpunkter där ortens första ansatser placeras. 
Således också i Nödinge Centrum. Över E45 etable-
ras en landskaplig förbindelse mellan stad och älv. 
Härmed tydliggörs ortens ursprungliga historia som 
en stadsbildning på kuperad terräng med Vimmersjön 
i öst och vattendraget Hålldamsbäcken (Nödingeån) 
som flyter rätt genom området. Som naturlig ankomst 
till det gröna deltat ligger tågstationen och utgör 
Nödinges nya designmässiga ikon där stad, hjärta, bro 
och tåg kopplas ihop i en samlande svungande rörel-
se i det existerande landskapet. Deltabron ger där-
med rotfäste till orten omkring ett grönt andhål som 
säkerställer nära kontakt mellan byggnad och biologi. 
Som en direkt motsats till den typiska förorten där 
funktioner hålls isär, samlas allt i Nödinge centrum. 
Här är det spontana mötet i fokus där resande, hand-
lande, arbetande, besökande och rekreerande med-
borgare möts i ett enastående vardagsliv. Förslaget 
handlar om synergi, grön mobilitet och den levande 
enkla staden med närvarande naturupplevelser.

SYNLIGGJORD KLIMATSTRATEGI
Om vatten gör sig följande gällande: Allt vatten flyter 
neråt och vatten är en förutsättning för allt levan-
de. Vårt förslag synliggör vattnets potential som 
ett livskraftigt och föränderligt element i stadens 
rum. Ambitionen är en ort i vattenbalans där vattnet 
upplevs som ett unikt naturfenomen som genom sin 
upplevelserikedom bidrar till vardagen. Detta görs 
med flerfunktionella anläggningar där man i torra 
perioder t.ex. kan spela basket och där det i regnperi-
oder skapas kortlivade vattenspeglar som kan skapa 
liv. I de lägst liggande områdena disponeras plats till 
större vattenmängder således att orten säkras mot 
skyfall. Genom arbetet med inkluderande typer av 
landskapsrum, där medborgare kan interagera med 
det gröna, stärks gemenskap och den individuelles 
engagemang. Genom denna generositet lägger orten 
upp till förståelse för att vi alla är en del av större 
sammanhang.
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Perspektiv av Torgytan mot Stationsstråket 

DELTA
Förvandlingen av en pendlarort vid E45 till Naturstad vid Göta älv
Skissuppdrag för Nödinge Centrum

NÖDINGE IDAG

NÖDINGE 1930-TAL

SITE IDAG
Nödinge centrum är idag dominerat av parkeringsplatser runt om han-
delslängan. Platsbildningar för gångtrafikanter saknas.

FARLIGT GODS
Säkerhetsavstånd för farligt gods på E45 kräver säkerhetsavstånd för bebyg-
gelse. 50 meter avstånd för kontor, 100 meter avstånd för bostäder. Detta 
avstånd kan minskas med särskilda säkerhetsåtgärder.
Utöver farligt gods behöver skärmar för buller från vägen etableras.

EN MULTIFUNKTIONELL KULLE
En förbindelse över väg och järnbana i form av en kulle etableras. Denna 
fungerar också som skydd mot buller och farligt gods. Inne i kullen place-
ras pendlarparkering. Kullen möjliggör kvalitativa uterum på båda sidor av 
tågstationen; Upp mot staden och ner mot vattnet.

YTTERLIGARE LANDSKAPSFORMATIONER
Mindre landskapsformationer längs med E45 förstärker bullerskyddet. Mel-
lan kullarna finns ytor för vattenspeglar vid skyfall och annan översvämning.

PARKERING OCH ANGÖRINGSVÄGAR
Ytan innanför 50-meters säkerhetsavstånd till E45 används till angöring och 
parkering för bilar. Således parkerar man i ett landskap.

BYGGNADSTYPER SAMPLAT FRÅN DET EXISTERANDE
Genom att sampla och blanda existerande byggnadstyper etableras naturliga 
övergångar mellan bostadsområden vilket gör orten mindre uppdelad.

GÅNGSTRÅK OCH CYKELVÄGAR
Ett nätverk av gångstråk och cykelvägar täcker ytan således att man kan välja 
olika vägar med olika karaktär.

BILVÄGAR I UTKANTEN
I linje med Nödinges överordnade trafikstrategi placeras bilvägar i utkanten 
således att en trygg miljö för gång- och cykeltrafikanter åstadkoms.

NYA BYGGNADER
1, 2, 3) Bostäder, Handel; 4) Kontor, Handel; 5) Kulturhus/skola; 6) Förskola, 
Bostäder; 7) Kommunhus; 8) Hotell/Konferens

PROGRAMERING AV BYGGNADER
Högst byggnader närmast vägen. Således fungerar också byggnader som 
bullerskydd för stadsrummen innanför. I de skärmande byggnaderna place-
ras kontor med parkering i botten. Funktioner som är mindre bullerkänsligt 
än t.ex. bostäder.

ZONINDELNING
Ett förslag på en zonindelning. Program placeras efter begränsande förutsät-
tningar och zoner kan exploateras i olika takt.

SAMMANHÄNGANDE OFFENLIGA STRÅK MED TORGYTOR
Offentliga stråk med torgytor i anknytning till handel hålls sammanhängande 
förbi Kulturrum och längs med den existerande handelslängan

=

WELCOME TO NÖDINGEURBANA ANKARPUNKTER
Kulturinstitutioner i Nödinge är koncentrerade på en axel från stationen upp 
mot kyrkan.

UTOMHUSAKTIVITETER OCH GRÖNYTOR
Runt Nödinge finns en rik variation av sport- och friluftsaktiviteter utomhus.

SAMMANKOPPLING AV REKREATIVA KVALITETER MED NÖDINGE CENTRUM
Vi föreslår en tydlig sammankoppling av rekreativa kvaliteter med Nödinge 
centrum med en förstärkning av naturliga topografiska stråk och kulturella 
institutioner.

50 m
100 m

TEAM: EGA
ERIK GIUDICE ARCHITECTS

NÖDINGE CENTRUM
SKISSUPPDRAG, 
FEB-MAJ 2017

1. INTENTIONER

1. Älvstråket 
Förslagets huvudprincip. Den 
starkaste fotgängarkoppling 
mellan Kulturrum och Älven. 
En ryggrad, för nästkommande 
steg i stadsutvecklingen. 
En fysisk manifestation av 
visionen för den framtida 
staden. Destinationer ligger 
på kort promenadavstånd från 
stationen för att skapa naturliga 
flöden. Med hjälp av enkla 
flytbryggor ner till en tydlig 
älvdestination kopplas även 
en meningsfull och essentiell 
älvidentitet till Nödinge.

2. Incitamentstråket
Butikslängans gångstråk 
utvidgas till gågata. Lidl och ICA 
är nordliga destinationer. I söder 
utvecklas ”Metallverkstaden” i 
lokalen där Karl-Åke Börjessons 
Mekaniska låg. En testhub och 
inkubator för lokala initiativ, där 
alla har råd att kreativt bidra 
till kulturen. En flexibel plats att 
testa vad som fungerar utan att 
riskera, stor budget och med 
möjlighet att enkelt bygga om 
arkitekturen. En metallbrygga i 
söderläge kopplar mot ån.

3. Bäckpromenaden 
En promenad skapas utmed 
bäcken, det centralt viktigaste 
grönområdet. Det stärker 
stadens vattenidentitet och 
kopplar vattnen mot kulturrum-
kullen, metallverkstaden och 
ner till älven. Möjlighet för 
mikroklimat i söderlägen mot 
bäcken gör  promenaden 
attraktiv. En gångbro över 
motorvägen kopplar staden till 
Nödinge båtklubb, vilket knyter 
an en viktig identitetsskapande 
destination till småstadens 
centrum och höjer hela stadens 
attraktionskraft.

4. Älvstråket vs 
möjlighetszoner 
Kvarteren utmed Älvstråket 
skapar i sin helhet, en av 
invånarna platsförankrad 
destination, attraktiv nog att 
vara en välbesökt bomässa. 
Övriga kvarter, utgörs av 
”möjlighetszoner” med 
generella detaljplaner. Dessa 
vidareutvecklas då Älvstråket 
anses vara inarbetat. En 
möjlighetszon utvecklas i dialog 
med och i aktivt meddeltagande 
av alla berörda för att skapa ny 
vidareutveckling i staden.

5. Älvkopplingar 
Stadens identitet men också 
stärkt ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet bygger 
på en starkare koppling till 
älven. Det centrala Älvstråket 
utgör den tydligaste kopplingen 
ner till älven. Strandhytter 
fungerar bullerskydd vid 
vattnet och flytbryggor slutar 
i en vindskyddad pir. En ny 
promenadkoppling skapas 
utmed ån, över motorvägen ner 
till hamnen. Den existerande 
kopplingen i norr ses över för 
att göra den mer tillgänglig för 
cyklister och fotgängare.

6. Vattenidentitet
Platsens geologi används som 
en styrka. Översvämningar 
används som identitetsskapare 
och skapar ekosystemtjänster 
utmed motorvägen och avfarter. 
Kopplingar över motorvägen 
skapar stråk ner till älven. 
Offentliga rum utmed vattnet 
skapas. Landskapsarkitekturen 
utmed torg och gator utnyttjar 
madmarkens platsspecifika 
biotop, där vass, sankmark 
och fågelliv tillåts blomma 
ut och skapa en unik typ av 
vattennärvaro i staden.

7. Levande fasader
Orange: Fasaderna utmed 
Älvstråket och utmed 
butikslängorna ger möjlighet 
för ett aktivt urbant stadsliv 
med offentligt tillgängliga 
bottenvåningar. Gul: 
Öppna och på olika sätt 
levande bottenvåningar 
skapar halvoffentliga eller 
halvprivata fasadmöten. Grön: 
Trädgårdsstadens trädgårdar 
och terrasser tillåts samspela 
i gatuplan och skapar gröna, 
varierade och mångsidiga 
halvprivata gatuplan.

8. Mångfald av olika  
offentliga rum 
För att göra småstaden 
mångsidig och varierad behövs 
fler och mindre offentliga rum 
som i sekvenser skapar en 
mänsklig miljö och intressanta 
rörelser igenom. Torgytor 
kompletteras med en syn 
på gatan som ett varierad 
asymmetriskt landskapsrum 
och uppehållsplats. 
Söderfasader ges extra offentlig 
karaktär för att skapa soliga 
uppehållsmiljöer för vardagsliv 
så som att vänta på bussen

PRINCIPER FÖR STRUKTUREN:

KULTURURBAN VISION:

EN NATURLIG ANLEDNING ATT STANNA
Orter kräver att vi går och rör oss igenom 
dem för att de ska bli inbjudande och 
levande. Ankomsten är bara början. En 
mänsklig plats får oss att stanna lika 
ofta som bussarna vid busshållplatserna 
och minst lika ofta som pendeltågens 
ankomst. För oss är Nödinge mer än bara 
småstadens station. Det är det plats med 
en särskild anknytning, där omgivande 
landskapet, människors vardag och Älven 
möts i en fantastisk miljö. Inramad av kullar 
och dalar och allt ett stenkast från den 
stora staden. 

SMÅSTADEN I NATUREN 
Vår vision är en stad där naturen i 
alla dess former är närvarande och är 
tydligt organiskt integrerat i, vid och på 
arkitekturen. För oss kommer Nödinge att 
vara en plats som välkomnar människor 
och aktivitet, samtidigt som det skapar 
en känsla av lugn och välbefinnande i 
naturen och nära vatten. I vår vision ser 
vi hur Nödinge utvecklas organiskt till en 
lättillgänglig plats med bra förbindelser 
och en urban struktur där människor i 
alla åldrar och livsstilar är engagerade 

i aktiviteter under hela dagen och året. 
Här är det offentliga rummet alldagligt 
bekvämt, mysigt välkomnande, lättläst 
och småskaligt nerbrutet i bästa solläge. I 
huvudsak vill vi utmana bilden av Nödinge 
som ”transit stad”. Vi vill utveckla en 
plats med en tydlig identitet, en attraktiv 
småstad, där det aktiva offentliga livet 
sker i utrymmen som är avsedda att 
vara lekfulla, överraskande och kapabel 
att framkalla känslan av identitet och 
tillhörighet. En sällskaplig och vänlig stad 
där livskvalité står högt på dagordningen. 

 
RESURSERNA: 
ÄLV, NATUR, KULTUR OCH JORDBRUK
Vårt fokus är särskilt att aktivera och 
ansluta befintliga resurser i staden - som 
älven, natur, kultur och den traditionella 
arvet av jordbruket och självförsörjning - 
och föra dessa resurser till mer samtida 
användningsområden och funktioner. Vår 
avsikt är att bevara de goda egenskaperna 
hos stadsstrukturen och samtidigt ingripa 
vid behov på ett adaptivt och progressivt 
sätt, vilket innebär att vår design fungerar 
principiellt snarare än alltför hårt 
strukturerade. Vi stävar efter att lämna 
utrymme för inkrementell och fantasifull 
tillväxt i framtiden. 

IDENTITETEN: 
VATTNET OCH STADSLANDSKAPET
Vi utgår från stråkplanering och vi vill 
framförallt göra anslutningen till älven mer 
läsbar genom att skapa lekfulla offentliga 
rum i sekvenser. För oss är gator och 
stråk, inte enbart principer för enhetliga 
gatutypologier. De är också designade 
landskapsrum med mångfald och 
barnperspektiv. Rum där dimensioner och 
utformning varierar utmed rörelsen fram, 
ett gemenskapsrum med mötesplatser för 
såväl rörelse som alldaglig vistelse i bästa 
sollägen. Vårt första steg kommer att bli att 
förvandla några av de centrala gatorna till 
destinationer i sig själva. Gatorna får egen 
rätt att fungera som offentliga platser där 
människor uppmuntras att stanna kvar, 
umgås och uppleva den unika kulturen och 
karaktären i Nödinges söderlägen.

 
LOKALKULTURENS BEHOV AV: 
BEFINTLIGA OCH BILLIGA LOKALER
Anslutningar stärks mellan det befintliga 
kulturella och pedagogiska navet, 
kommunhuset, hotell och kopplas till 
den unika grönblå miljön i staden. Ny 
och tillfällig användning görs i tidigare 
industribyggnader (till exempel: Karl-Åke 
Börjessons Mekaniska ). Arkitektur som kan 

förvaltas gemensamt av invånarna utan 
stort ekonomiskt kapital är en essentiell 
resurs för att möjliggöra frigörandet av 
invånarnas egen kulturella handlingskraft 
och initiativförmåga i staden under deras 
fritid. Dessa användningar kan i sin tur bli 
flera destinationer för ett antal tillfälliga 
ostrukturerade aktiviteter, som kan variera 
från open air cinema till jazzkonserter, 
modevisningar, blomster eller lokalodlade 
marknader eller till och med lokala band i 
stil med Nödinge RocktoberFest. I huvudsak 
vill vi ge människor en speciell anledning 
att komma till dessa platser, att känna 
delaktighet i både ägande och utveckling 
av platserna - och komma tillbaka gång på 
gång för olika aktiviteter. 

 
BÖRJA MED DEN CENTRALA AXELN, 
EN FYSISK OCH SYNLIG MÅLBILD
Vår kontextuella, ekologiska och 
inkrementella sätt att tänka kring 
utvecklingen i Nödinge kommer också att 
synas i hur vi använder teman landsbygd 
och jordbruk som kommer att tolkas på ett 
modernt sätt för att möta hållbarhet och 
estetiska problem. 
Efter modellen för ”Edible city” rörelsen, 
tror vi i Nödinge på: självförsörjande och 
mat producerande arkitektur, levande 

väggar, gemenskapsträdgårdar och 
matproducerande tomter utvecklats i nu 
underutnyttjade, oälskade, rum mellan 
byggnader i och runt stråket mellan station 
och kulturcentrum. Det skapar det första 
skedet i stadsutvecklingen, en möjlig 
bomässa och en miljö som står som symbol 
för världsutvecklingen och inspiration för 
den övriga utvecklingen längre fram i tiden. 
En attraktion som lockar och visar visionär 
inriktning för framtida stadsutveckling i 
området och staden i övrigt. 

 
MANIFESTERA MÖTET MELLAN 
SMÅSTAD OCH STADSNÄRA LAND
I konceptet för den självförsörjande och 
”ätbara” staden vill vi visa kraften i små 
åtgärder för att framkalla samhällets 
deltagande och stolthet. En sådan strategi 
kan införliva lokala traditionella funktioner 
och samtidigt ta itu med dagens problem 
med social hållbarhet, sammanhållning, 
livskvalitet och hälsosamt liv. Vi tror 
att antagandet av den ätliga staden 
inte bara skulle lägga grunden för en 
miljövänligare form av välstånd för Nödinge 
(genom kraften av lokal matproduktion 
och andra aktiviteter såsom värd för 
trädgårdskonventioner etc.) Det skulle 
också ge staden en unik ny stark identitet 

och attraktion som platsförankrar till 
geografisk positionering i regionen och ger 
historisk kontinuitet. 

 
GEOLOGIN OCH VATTNET ÄR STADENS 
STYRKA OCH GER VÄRLDSUNIK KARAKTÄR
Vi vill återansluta centrum med 
älven genom att föreslå en serie av 
vattenrelaterade insatser. De aktiviteter 
som föreslås kommer att vara unika för 
Nödinge och spegla kultur och historia 
och det omgivande samhället. Vi ser älven 
som en gångbar och cykelbar destination 
med en mängd olika aktiviteter utmed 
flytande bryggor/promenader (t.ex. bad) 
och särskilda platser för att njuta av 
skönheten och lugnet på landsbygden. 
I Nödinge kommer människor att kunna 
interagera med vattnet på många olika 
sätt. Temat lekfullhet och interaktivitet 
med vatten kommer att finnas i centrum 
också med interventioner i offentliga 
rum, där geologiska förutsättningar är 
en enorm förutsättning för en innovativ 
landskapsarkitektur i de offentliga rummen 
där vattenbiotoper, med vass och vatten 
ges möjlighet att skapa internationellt 
unika gatumiljöer i staden med vattnet som 
en fantastisk resurs.

Stråket från stationen och österut är förslagets grundpelare. Ett stråk för gående, cyklister och uppe hållsplatser i sö-
derläge. Sekvenser av offentliga rum med direkta och orienterbara siktlinjer leder fotgängaren fram igenom tydliga 
urbana relationer. Utan att förringa vikten av överraskningar och sekvenser runt hörn och mellan platser.

Älvdestinationen, en plats för rekreation. Små strandhytter
fungerar som bullerskydd mot vägen och bidrar till ekonomin.

Design är människor: Ockuperbara platser ger småstaden 
ortsliv. Också halvoffentliga och halvprivata ytor är
essentiella för att människor ska våga ta plats i anspråk.

Självförsörjande eko-småstaden, platsförankrar Nödinge bakåt och framåt i historien

 Kopplingen till älven stärks i tre stråk

Bäckpromenaden

Älvstråket

Norra
bron

 Marknaden, kommunhuset samt Ale kulturrum i horisonten
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  4 Dialog om skissförslag för Nödinge centrum 

INLEDNING

Under våren 2017 har Ale kommun låtit fyra arkitektteam skissa på Nödinge centrum. 
Skissuppdraget är en inledande del i det pågående detaljplanearbetet för Nödinge centrum. 
Syftet med skissuppdraget var att få in idéer på hur centrum kan utvecklas. Uppdraget 
är ett samarbete mellan Fastighets AB Balder, Peab Bostad AB, AB Alebyggen och Ale 
kommun.

I maj 2017 ställdes skissförslagen ut, och den 6 maj hölls en medborgardialog. I denna 
rapport sammanställs de inkomna synpunkterna från dialogarbetet.
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BAKGRUND

DETALJPLAN NÖDINGE CENTRUM
Sektor Samhällsbyggnad i Ale kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Nödinge 
centrum. Syftet är att pröva lämpligheten för i huvudsak ändamålen centrum, bostad, 
handel, kontor, verksamhet, parkering, skola och vård. Arbetet baseras på och sker delvis 
parallellt med en fördjupad översiktsplan för hela Nödinge, FÖP Nödinge. Planeringen 
görs till bakgrund av det politiska målet att Nödinge ska bli en attraktiv småstad, med en 
fördubblad befolkning på 30 år. 

För att samla inspiration och idéer har planarbetet inletts med ett skissuppdrag för 
Nödinge centrum. Därefter kommer detaljplanering att ske för en eller flera delar av 
området. 

Skissuppdrag
I november 2016 gick Ale kommun ut med en inbjudan till arkitektkontor/team om att 
lämna in anbud för att vara med i skissuppdraget för Nödinge centrum. Det blev ett väldigt 
stort intresse för upphandlingen. Av de 30 inkomna anbuden blev fyra arkitektteam utvalda 
för att skissa på området under våren 2017.

Skissuppdraget omfattade att ta fram en innovativ stadsbyggnadsidé med särskilt fokus 
på att överbrygga barriärer och tillföra stadsbyggnadskvalitéer. Som underlag fick teamen 
ett program med visioner, huvudprinciper och obligatoriskt innehåll. Bland dessa pekades 
några viktiga förutsättningar ut.

• Stråket från stationen och österut ska vara en bärare av Nödinges nya stadsmässiga  
      identitet och ska ges särskild tyngd i förslaget. 

• Nödinge centrum ska präglas av en sammanhängande stadsstruktur med starka  
      kopplingar till resten av orten. 

• Med fokus på gående och cyklister ska orten erbjuda ett fullserviceutbud, vara platsen  
      för folkliv, demokrati och arena för kultur. 

• Ett nytt kommunhus nära stationen ska byggas för en samlad kommunal förvaltning. 

Utvecklingen av området kommer att ske i etapper under en längre period. Detta ställer 
krav på en flexibel struktur som tål förändring över tid för att klara av framtida utmaningar 
på ett funktionellt och hållbart sätt. 

Skissförslagen fungerar som inspiration och kan fritt användas i delar i fortsatt planering.
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 De inkomna skissförslag är:   

    TRÄDGÅRDEN VID ÄLVEN  
     av Erik Giudice Architects/Ramböll AB/Noema culture & Place mapping

     DELTA av AART architects/Tredje Natur

    UAS av Mandaworks AB/ÅF Infrastructure AB

    BYIMBY av Sito Oy/Voodoo Associates Ltd 

Uppdrag: Dialog
Radar arkitektur och planering har haft i uppdrag att stötta kommunen med medborgar-
dialog om skissförslagen. Syftet med dialogen har varit att ta hjälp av Alebor, besökande 
och verksamma för utvärdering av skissförslagen. I grund och botten handlar det om att 
förstå och förvalta en konkret lokalkunskap om Nödinge som plats för ett gott vardagsliv. 
Bidraget av Alebornas egna perspektiv skapar möjlighet till ett större engagemang och 
bättre förslag för att stötta ortens utveckling. Detta blir ett underlag till planarbetet.

Dialogen fokuserades kring en utställning av skissförslagen den 6 maj 2017. Synpunkter 
har också samlats in i en vidare utställning på biblioteket och på kommunens hemsida. 
Arbetet med dialogen har behandlat förutsättningar och planering, genomförande, analys 
och uppföljning av hur materialet inarbetas i planarbetet.  
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NEDSLAG I NÖDINGES UTVECKLINGSPROCESS
Arbetet med Nödinges utveckling har pågått under lång tid. Detaljplanen för Nödinge 
centrum ska inte börja från början, utan utgå ifrån tidigare arbete och de dialoger som 
genomförts inom processen. 

2012 201720132011 20162014 2015

Backaområdet
börjar byggas ut etappvis 
från 2006 till 2016, med ca 
260 bostäder i en blandning 
av flerfamiljshus, radhus 
och småhus

Gullsäter
byggs ut med 
32 flerfamiljshus 2008

Klockarevägen
byggs ut med ca 40 
lägenheter 2008 

2018

Klöverstigen
byggs ut med 
22 lägenheter

Backa säteri
börjar byggas ut med 
ca 40 flerfamiljshus

Detaljplan
Nödinge 1:224
för handel påbörjas

Detaljplan 
Nödinge 5:134
för ca 60 bostäder och 
centrumändamål antas 

Detaljplan  
Backa 1:13 mfl
för ca 1000 bostäder
går ut på samråd

Klockarevägen
byggs ut med ytterligare 
40 bostäder 

Fördjupad 
översiktsplan 
för Nödinge
går ut på samråd

Fördjupad 
översiktsplan 
för Nödinge
går ut på utställning
under maj - juli

Strukturstudie
Samverkansprocess under 
mer än 20 år mellan flera 
olika, offentliga såväl som 
privata aktörer. Godkänns 
av kommunfullmäktige  
2008 och ligger till grund 
för FÖP Nödinge

Detaljplan  
Nödinge 1:31
för ca 20 bostäder  
vinner laga kraft

Detaljplan 
Nödinge centrum
påbörjas och 
skissuppdrag utlyses

Nödinge station
invigs efter den parallella 
utbyggnaden  av Norge/
Vänerbanan och E45 

Medborgardialog
kring skissuppdragens 
resultat genomförs i maj för 
Detaljplan Nödinge centrum
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DIALOG

METOD
Skissförslagen ställdes ut på Ale torg i samband med Vårloppet den 6 maj 2017. För att 
skapa både en avläsbar utvärdering av skissförslagen togs enkla dialogkort fram för res-
pektive förslag. Dessa gav främst ett snabbt, värderande resultat, men också en möjlighet 
att formulera sig fritt i ytterligare kommentarer. Flera synpunkter kunde också fångas upp 
genom diskussion på plats. Utställningen och dialogkort flyttades sedan till biblioteket 
under en vecka. Förslagen publicerades samtidigt på kommunens hemsida där det också 
fanns möjlighet att lämna synpunkter.

DELTAGARE
Till utställningen den 6 maj kom omkring 100 Alebor, besökande och verksamma av olika 
åldrar. Besökarna bedöms vara relativt blandade, med viss tonvikt på äldre. Ungefär en tred-
jedel av de besökande lämnade in synpunkter på de 67 dialogkort som besvarades. Endast 
12 fyllde i deltagarprofilen, vilket gör uppgifterna svåra att generalisera. Att en relativt liten 
del av de besökande lämnade in synpunkter kan bero på att förslagen ansågs svårlästa och 
därför svåra att bedöma för många.

Ålder

Hälften som fyllt i profilen  
är 60 år eller äldre.  
 

Kön

Det är lite fler män än kvnnor.  
Några har svarat som par.  

Bostadsort

De flesta bor i Nödinge
eller i grannorterna.

26 35 37 41 55 60 60+ 60+ 60+ 70+ 70+15 81

Ale Nödinge Gbg Saknas 

MänKvinnor
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RESULTAT
Alebornas reaktioner på skissförslagen var överlag nyfikna och intresserade. 
Reservationerna och frågorna handlade mycket om parkering och bilens lättillgängliga 
förhållande till handeln som man är van vid idag. Det är svårt att se framför sig hur 
en ny struktur, utan markparkering, ska fungera och fördelarna med att röra sig i den. 
Återkommande synpunkter var att det blir långt att gå från parkering till handel, särskilt 
för äldre, att man tror att handeln riskerar att tappa kunder om den inte syns från väg E45 
och inte har tillgång till stora markparkeringar. Flera funderade också på om andelen hotell 
och kontor är för hög i en ort som Nödinge.

Roligt att se alla nya idéer!“

Dialogkort för förslaget UAS.
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Förslaget  UAS  bygger upp ett sprakande landskap och en färgstark bebyggelsestruktur 
vid E45an. Från Nödinges bakre landskap dras nya kopplingar fram till kanten och 
skapar tre karaktärsfulla tillskott, Gul, Röd och Grön, till samhället. En vävnad av livlig 
stadsbyggnad gror i dessa färglandskap mellan befintlig bebyggelse och Nödinges nya 
målade naglar mot den förbipasserande infrastrukturen. UAS är Urbana Aktiva System 
som tar sin utgångspunkt i dagens Nödinge och ger förutsättningar för morgondagens 
Nödinge. UAS är ortens nya robusta framsida i regionens stadsutveckling.

Oskyddade miljöer möts ofta av stora gröna fält eller höga  parkeringshus. En UAS kombinerar dessa element 
med en urban oas i ett Urbant Aktivt System.  

1. 
Byggbar yta begränsas av 
buller, risk och dålig luftkvalité.

2.
Introduktionen av UASer gör 
det möjligt att bygga närmare  
infrastrukturen.

3. 
Nödinges existerande landskap 
ger färg åt UASerna.

4. 
Ett blandat och färgrikt centrum 
växer fram i en skyddad miljö.

+ =

KONCEPTURBANA OASER I NÖDINGE CENTRUM

DEN GULA UASEN

NYA NÖDINGE CENTRUM

urbana  oaser
S

UAS / MANDAWORKS + ÅF
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FÖRSLAG UAS

Bra

Flera gillar att förslaget innehåller klättring, sport och aktiviteter, att det rymmer många 
bostäder och att det innehåller en innovativ lösning.

• Innovativ lösning

• Trafik

• Kontakt med pendeln

• Modernt

• Strandvägen

• Sporthall

• Tillgängligt kommunhus

• Gula stråket

• Mycket bostäder

• Naturrum vid älven

• Indelning i sektionerna

• Många bostäder

Mindre bra

Några tycker att byggnaderna känns stora och höga eller alltför moderna och sterila.

• Var är torget?

• Dåligt med parkeringar

• Inget vatten

• För stora byggkomplex

• Sterilt

• Futuristiskt

• Kantigt

• Lekområde fattas

Förslaget UAS 

gör plats för 1500 nya bostäder i centrum. 

Viktiga funktioner samlas i tre stråk, 

det aktiva gula, det röda med kultur och handel 

och det gröna natur- och odlingsstråket. 

Närmast vägen byggs en skyddande 

glasfasad med parkeringshus och 

atrium med olika aktiviteter. 

• Klätter/sportcenter

• Stadsliv

• Ta bort handelslänga

• Integrerad station och kommunhus

• Glasfasad mot vägen

• Många bostäder

• Kommunhus vid pendeln

• Strandpromenad

• Allt ser bra ut

• Klättervägg

• Klättervägg eller annat för ungdomar  
      nära torget

• För mycket glas, sterilt

• Allt samlat vid stationshuset

• Bilar på Södra Klöverstigen?!

• Rätt långt

• Gyttrigt

• Ser inga fördelar

• Stängt mot Klöverstigen

• Lite höga byggnader i centrum

Första sidan av förslaget.



DET SPECIELLA MED NÖDINGE
Nödinge är en ort i ett generöst grönt delta som går 
från öst till väst och som i vårt förslag samlar gång- 
och cykeltrafikanter, pendlare, institutioner sport-
platser, arbetsplatser - ortens liv och aktiviteter – i ett 
långt sammanhängande landskapligt rum. Det skapar 
möten, upplevelser och särskilda platser men också 
tydlighet och klarhet. Nödinge centrum blir enkelt att 
förstå och orientera sig i. I motsättning till förortens 
vanligt förekommande utflytande struktur, binder det 
gröna deltat ihop orten genom att blanda stad och 
natur på sitt helt egna vis.

Vårt förslag till Nödinge är inte bara inspirerat av 
naturen. Det är en vision som arbetar med naturens 
processer och skapar reell natur i sig själv. Natur och 
stad framställs ofta som varandras motsats men i 
Nödinge har det potentialen att vara två sidor av sam-
ma sak. Genom att integrera det bästa av två världar 
skapas ramarna till ett enastående och upplevelserikt 
vardagsliv! Att bygga och bo i ett delta blir därmed 
ett huvudtema för detta förslag. Vårt team betraktar 
denna topografiska utgångspunkt som en enaståen-

de möjlighet att låta landskapet ge orten en särskild 
karaktär. Staden utvecklas så att säga i förlängning av 
visionen om det samlade gröna stråket där historien 
om landskapets naturliga rörelser, i framtiden skall 
vara en grundläggande parameter för historien om 
Nödinge Centrum.

SKAPA EN PLATS!
Vår ambition är helt enkelt att skapa ett integrerat 
stadsrum som samlar stadens och landskapets rörel-
ser i ett grepp. Vår vision är ett förförande topografiskt 
stadsrum som samlar trafikens linjer, tillgänglighet 
och ankomstförhållanden med människoflöden, 
platsbildningar, natur, rörelser och uppehållsrum. 
Genom arbetet med en dynamiskt sammanhängan-
de topografi förmår vi att samla alla delelement på 
ett golv i ett rum – och därmed skapa en gemensam 
grund till hela orten. Topografin markerar stations-
rummet som ett helt centralt kraftfullt rum som blir en 
markant rotationspunkt både i medborgarnas stres-
sade vardag och i Nödinges kommande utveckling.

Stationen är en naturlig plats att starta. Historiska 
orter är ofta uppbyggda runt landskapliga trender 
och höjdpunkter där ortens första ansatser placeras. 
Således också i Nödinge Centrum. Över E45 etable-
ras en landskaplig förbindelse mellan stad och älv. 
Härmed tydliggörs ortens ursprungliga historia som 
en stadsbildning på kuperad terräng med Vimmersjön 
i öst och vattendraget Hålldamsbäcken (Nödingeån) 
som flyter rätt genom området. Som naturlig ankomst 
till det gröna deltat ligger tågstationen och utgör 
Nödinges nya designmässiga ikon där stad, hjärta, bro 
och tåg kopplas ihop i en samlande svungande rörel-
se i det existerande landskapet. Deltabron ger där-
med rotfäste till orten omkring ett grönt andhål som 
säkerställer nära kontakt mellan byggnad och biologi. 
Som en direkt motsats till den typiska förorten där 
funktioner hålls isär, samlas allt i Nödinge centrum. 
Här är det spontana mötet i fokus där resande, hand-
lande, arbetande, besökande och rekreerande med-
borgare möts i ett enastående vardagsliv. Förslaget 
handlar om synergi, grön mobilitet och den levande 
enkla staden med närvarande naturupplevelser.

SYNLIGGJORD KLIMATSTRATEGI
Om vatten gör sig följande gällande: Allt vatten flyter 
neråt och vatten är en förutsättning för allt levan-
de. Vårt förslag synliggör vattnets potential som 
ett livskraftigt och föränderligt element i stadens 
rum. Ambitionen är en ort i vattenbalans där vattnet 
upplevs som ett unikt naturfenomen som genom sin 
upplevelserikedom bidrar till vardagen. Detta görs 
med flerfunktionella anläggningar där man i torra 
perioder t.ex. kan spela basket och där det i regnperi-
oder skapas kortlivade vattenspeglar som kan skapa 
liv. I de lägst liggande områdena disponeras plats till 
större vattenmängder således att orten säkras mot 
skyfall. Genom arbetet med inkluderande typer av 
landskapsrum, där medborgare kan interagera med 
det gröna, stärks gemenskap och den individuelles 
engagemang. Genom denna generositet lägger orten 
upp till förståelse för att vi alla är en del av större 
sammanhang.

Nödinge centrum
    - lätt att leva

Kontor
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Perspektiv av Torgytan mot Stationsstråket 

DELTA
Förvandlingen av en pendlarort vid E45 till Naturstad vid Göta älv
Skissuppdrag för Nödinge Centrum

NÖDINGE IDAG

NÖDINGE 1930-TAL

SITE IDAG
Nödinge centrum är idag dominerat av parkeringsplatser runt om han-
delslängan. Platsbildningar för gångtrafikanter saknas.

FARLIGT GODS
Säkerhetsavstånd för farligt gods på E45 kräver säkerhetsavstånd för bebyg-
gelse. 50 meter avstånd för kontor, 100 meter avstånd för bostäder. Detta 
avstånd kan minskas med särskilda säkerhetsåtgärder.
Utöver farligt gods behöver skärmar för buller från vägen etableras.

EN MULTIFUNKTIONELL KULLE
En förbindelse över väg och järnbana i form av en kulle etableras. Denna 
fungerar också som skydd mot buller och farligt gods. Inne i kullen place-
ras pendlarparkering. Kullen möjliggör kvalitativa uterum på båda sidor av 
tågstationen; Upp mot staden och ner mot vattnet.

YTTERLIGARE LANDSKAPSFORMATIONER
Mindre landskapsformationer längs med E45 förstärker bullerskyddet. Mel-
lan kullarna finns ytor för vattenspeglar vid skyfall och annan översvämning.

PARKERING OCH ANGÖRINGSVÄGAR
Ytan innanför 50-meters säkerhetsavstånd till E45 används till angöring och 
parkering för bilar. Således parkerar man i ett landskap.

BYGGNADSTYPER SAMPLAT FRÅN DET EXISTERANDE
Genom att sampla och blanda existerande byggnadstyper etableras naturliga 
övergångar mellan bostadsområden vilket gör orten mindre uppdelad.

GÅNGSTRÅK OCH CYKELVÄGAR
Ett nätverk av gångstråk och cykelvägar täcker ytan således att man kan välja 
olika vägar med olika karaktär.

BILVÄGAR I UTKANTEN
I linje med Nödinges överordnade trafikstrategi placeras bilvägar i utkanten 
således att en trygg miljö för gång- och cykeltrafikanter åstadkoms.

NYA BYGGNADER
1, 2, 3) Bostäder, Handel; 4) Kontor, Handel; 5) Kulturhus/skola; 6) Förskola, 
Bostäder; 7) Kommunhus; 8) Hotell/Konferens

PROGRAMERING AV BYGGNADER
Högst byggnader närmast vägen. Således fungerar också byggnader som 
bullerskydd för stadsrummen innanför. I de skärmande byggnaderna place-
ras kontor med parkering i botten. Funktioner som är mindre bullerkänsligt 
än t.ex. bostäder.

ZONINDELNING
Ett förslag på en zonindelning. Program placeras efter begränsande förutsät-
tningar och zoner kan exploateras i olika takt.

SAMMANHÄNGANDE OFFENLIGA STRÅK MED TORGYTOR
Offentliga stråk med torgytor i anknytning till handel hålls sammanhängande 
förbi Kulturrum och längs med den existerande handelslängan

=

WELCOME TO NÖDINGEURBANA ANKARPUNKTER
Kulturinstitutioner i Nödinge är koncentrerade på en axel från stationen upp 
mot kyrkan.

UTOMHUSAKTIVITETER OCH GRÖNYTOR
Runt Nödinge finns en rik variation av sport- och friluftsaktiviteter utomhus.

SAMMANKOPPLING AV REKREATIVA KVALITETER MED NÖDINGE CENTRUM
Vi föreslår en tydlig sammankoppling av rekreativa kvaliteter med Nödinge 
centrum med en förstärkning av naturliga topografiska stråk och kulturella 
institutioner.

50 m
100 m
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FÖRSLAG DELTA

Bra

Många gillar ”Kullen” som fungerar som gång- och cykelbro över vägen, att älvkontakten 
förbättras och att fina vandringsmöjligheter skapas.

• Gångväg vid ån

• Kontakt med älven

• Modernt och snyggt

• Brygga och bassäng

• Tar vara på älven

• Gröna kullen 

• Vandringsstigar

• Gångbro

• Naturområden

• Känns luftigt

• Cykelkullen

• Hotell och konferens lite avskilt

• Tydlig port/entré

• Vandringsstigar vid älven

Mindre bra

Några tycker mindre bra om att förlaget är glest med få bostäder.

• Parkering

• Långt att gå för äldre, mellan affärerna 

• Ingen stadskänsla

• För mycket vita byggnader

• Inte mycket bostäder

• Markparkering

• Bullerskydd?!

• Stora tomma ytor

Förslaget DELTA 

fokuserar på natur och topografi. 

Kullen, som både är en gångbro och en 

stationsbyggnad, knyter älven till centrum.  

Fler kullar, markparkering och byggnader 

blir en buffert mot vägen. 

Förslaget innehåller 300 nya bostäder, 

och stor yta för kontor och hotell. 

• Samlad parkering

• Grönt

• Parkeringar

• Bassäng

• Kullen

• Skateboardpark

• Bron över mot älven

• Inte så instängt

• Detta förslag tilltalar mig mest

• Bron över 45:an

• Brygga och bad

• Fokus på natur

• Knyts ihop bra

• Kommunhus, hotell och konferens skilt  
      från resten

• Ale torg?

• Bensinstation saknas

• För mycket kontor

• Hotell är inte realistiskt

• Vem ska betala kullen?

• För låg exploatering

Första sidan av förslaget.
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1. INTENTIONER

1. Älvstråket 
Förslagets huvudprincip. Den 
starkaste fotgängarkoppling 
mellan Kulturrum och Älven. 
En ryggrad, för nästkommande 
steg i stadsutvecklingen. 
En fysisk manifestation av 
visionen för den framtida 
staden. Destinationer ligger 
på kort promenadavstånd från 
stationen för att skapa naturliga 
flöden. Med hjälp av enkla 
flytbryggor ner till en tydlig 
älvdestination kopplas även 
en meningsfull och essentiell 
älvidentitet till Nödinge.

2. Incitamentstråket
Butikslängans gångstråk 
utvidgas till gågata. Lidl och ICA 
är nordliga destinationer. I söder 
utvecklas ”Metallverkstaden” i 
lokalen där Karl-Åke Börjessons 
Mekaniska låg. En testhub och 
inkubator för lokala initiativ, där 
alla har råd att kreativt bidra 
till kulturen. En flexibel plats att 
testa vad som fungerar utan att 
riskera, stor budget och med 
möjlighet att enkelt bygga om 
arkitekturen. En metallbrygga i 
söderläge kopplar mot ån.

3. Bäckpromenaden 
En promenad skapas utmed 
bäcken, det centralt viktigaste 
grönområdet. Det stärker 
stadens vattenidentitet och 
kopplar vattnen mot kulturrum-
kullen, metallverkstaden och 
ner till älven. Möjlighet för 
mikroklimat i söderlägen mot 
bäcken gör  promenaden 
attraktiv. En gångbro över 
motorvägen kopplar staden till 
Nödinge båtklubb, vilket knyter 
an en viktig identitetsskapande 
destination till småstadens 
centrum och höjer hela stadens 
attraktionskraft.

4. Älvstråket vs 
möjlighetszoner 
Kvarteren utmed Älvstråket 
skapar i sin helhet, en av 
invånarna platsförankrad 
destination, attraktiv nog att 
vara en välbesökt bomässa. 
Övriga kvarter, utgörs av 
”möjlighetszoner” med 
generella detaljplaner. Dessa 
vidareutvecklas då Älvstråket 
anses vara inarbetat. En 
möjlighetszon utvecklas i dialog 
med och i aktivt meddeltagande 
av alla berörda för att skapa ny 
vidareutveckling i staden.

5. Älvkopplingar 
Stadens identitet men också 
stärkt ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet bygger 
på en starkare koppling till 
älven. Det centrala Älvstråket 
utgör den tydligaste kopplingen 
ner till älven. Strandhytter 
fungerar bullerskydd vid 
vattnet och flytbryggor slutar 
i en vindskyddad pir. En ny 
promenadkoppling skapas 
utmed ån, över motorvägen ner 
till hamnen. Den existerande 
kopplingen i norr ses över för 
att göra den mer tillgänglig för 
cyklister och fotgängare.

6. Vattenidentitet
Platsens geologi används som 
en styrka. Översvämningar 
används som identitetsskapare 
och skapar ekosystemtjänster 
utmed motorvägen och avfarter. 
Kopplingar över motorvägen 
skapar stråk ner till älven. 
Offentliga rum utmed vattnet 
skapas. Landskapsarkitekturen 
utmed torg och gator utnyttjar 
madmarkens platsspecifika 
biotop, där vass, sankmark 
och fågelliv tillåts blomma 
ut och skapa en unik typ av 
vattennärvaro i staden.

7. Levande fasader
Orange: Fasaderna utmed 
Älvstråket och utmed 
butikslängorna ger möjlighet 
för ett aktivt urbant stadsliv 
med offentligt tillgängliga 
bottenvåningar. Gul: 
Öppna och på olika sätt 
levande bottenvåningar 
skapar halvoffentliga eller 
halvprivata fasadmöten. Grön: 
Trädgårdsstadens trädgårdar 
och terrasser tillåts samspela 
i gatuplan och skapar gröna, 
varierade och mångsidiga 
halvprivata gatuplan.

8. Mångfald av olika  
offentliga rum 
För att göra småstaden 
mångsidig och varierad behövs 
fler och mindre offentliga rum 
som i sekvenser skapar en 
mänsklig miljö och intressanta 
rörelser igenom. Torgytor 
kompletteras med en syn 
på gatan som ett varierad 
asymmetriskt landskapsrum 
och uppehållsplats. 
Söderfasader ges extra offentlig 
karaktär för att skapa soliga 
uppehållsmiljöer för vardagsliv 
så som att vänta på bussen

PRINCIPER FÖR STRUKTUREN:

KULTURURBAN VISION:

EN NATURLIG ANLEDNING ATT STANNA
Orter kräver att vi går och rör oss igenom 
dem för att de ska bli inbjudande och 
levande. Ankomsten är bara början. En 
mänsklig plats får oss att stanna lika 
ofta som bussarna vid busshållplatserna 
och minst lika ofta som pendeltågens 
ankomst. För oss är Nödinge mer än bara 
småstadens station. Det är det plats med 
en särskild anknytning, där omgivande 
landskapet, människors vardag och Älven 
möts i en fantastisk miljö. Inramad av kullar 
och dalar och allt ett stenkast från den 
stora staden. 

SMÅSTADEN I NATUREN 
Vår vision är en stad där naturen i 
alla dess former är närvarande och är 
tydligt organiskt integrerat i, vid och på 
arkitekturen. För oss kommer Nödinge att 
vara en plats som välkomnar människor 
och aktivitet, samtidigt som det skapar 
en känsla av lugn och välbefinnande i 
naturen och nära vatten. I vår vision ser 
vi hur Nödinge utvecklas organiskt till en 
lättillgänglig plats med bra förbindelser 
och en urban struktur där människor i 
alla åldrar och livsstilar är engagerade 

i aktiviteter under hela dagen och året. 
Här är det offentliga rummet alldagligt 
bekvämt, mysigt välkomnande, lättläst 
och småskaligt nerbrutet i bästa solläge. I 
huvudsak vill vi utmana bilden av Nödinge 
som ”transit stad”. Vi vill utveckla en 
plats med en tydlig identitet, en attraktiv 
småstad, där det aktiva offentliga livet 
sker i utrymmen som är avsedda att 
vara lekfulla, överraskande och kapabel 
att framkalla känslan av identitet och 
tillhörighet. En sällskaplig och vänlig stad 
där livskvalité står högt på dagordningen. 

 
RESURSERNA: 
ÄLV, NATUR, KULTUR OCH JORDBRUK
Vårt fokus är särskilt att aktivera och 
ansluta befintliga resurser i staden - som 
älven, natur, kultur och den traditionella 
arvet av jordbruket och självförsörjning - 
och föra dessa resurser till mer samtida 
användningsområden och funktioner. Vår 
avsikt är att bevara de goda egenskaperna 
hos stadsstrukturen och samtidigt ingripa 
vid behov på ett adaptivt och progressivt 
sätt, vilket innebär att vår design fungerar 
principiellt snarare än alltför hårt 
strukturerade. Vi stävar efter att lämna 
utrymme för inkrementell och fantasifull 
tillväxt i framtiden. 

IDENTITETEN: 
VATTNET OCH STADSLANDSKAPET
Vi utgår från stråkplanering och vi vill 
framförallt göra anslutningen till älven mer 
läsbar genom att skapa lekfulla offentliga 
rum i sekvenser. För oss är gator och 
stråk, inte enbart principer för enhetliga 
gatutypologier. De är också designade 
landskapsrum med mångfald och 
barnperspektiv. Rum där dimensioner och 
utformning varierar utmed rörelsen fram, 
ett gemenskapsrum med mötesplatser för 
såväl rörelse som alldaglig vistelse i bästa 
sollägen. Vårt första steg kommer att bli att 
förvandla några av de centrala gatorna till 
destinationer i sig själva. Gatorna får egen 
rätt att fungera som offentliga platser där 
människor uppmuntras att stanna kvar, 
umgås och uppleva den unika kulturen och 
karaktären i Nödinges söderlägen.

 
LOKALKULTURENS BEHOV AV: 
BEFINTLIGA OCH BILLIGA LOKALER
Anslutningar stärks mellan det befintliga 
kulturella och pedagogiska navet, 
kommunhuset, hotell och kopplas till 
den unika grönblå miljön i staden. Ny 
och tillfällig användning görs i tidigare 
industribyggnader (till exempel: Karl-Åke 
Börjessons Mekaniska ). Arkitektur som kan 

förvaltas gemensamt av invånarna utan 
stort ekonomiskt kapital är en essentiell 
resurs för att möjliggöra frigörandet av 
invånarnas egen kulturella handlingskraft 
och initiativförmåga i staden under deras 
fritid. Dessa användningar kan i sin tur bli 
flera destinationer för ett antal tillfälliga 
ostrukturerade aktiviteter, som kan variera 
från open air cinema till jazzkonserter, 
modevisningar, blomster eller lokalodlade 
marknader eller till och med lokala band i 
stil med Nödinge RocktoberFest. I huvudsak 
vill vi ge människor en speciell anledning 
att komma till dessa platser, att känna 
delaktighet i både ägande och utveckling 
av platserna - och komma tillbaka gång på 
gång för olika aktiviteter. 

 
BÖRJA MED DEN CENTRALA AXELN, 
EN FYSISK OCH SYNLIG MÅLBILD
Vår kontextuella, ekologiska och 
inkrementella sätt att tänka kring 
utvecklingen i Nödinge kommer också att 
synas i hur vi använder teman landsbygd 
och jordbruk som kommer att tolkas på ett 
modernt sätt för att möta hållbarhet och 
estetiska problem. 
Efter modellen för ”Edible city” rörelsen, 
tror vi i Nödinge på: självförsörjande och 
mat producerande arkitektur, levande 

väggar, gemenskapsträdgårdar och 
matproducerande tomter utvecklats i nu 
underutnyttjade, oälskade, rum mellan 
byggnader i och runt stråket mellan station 
och kulturcentrum. Det skapar det första 
skedet i stadsutvecklingen, en möjlig 
bomässa och en miljö som står som symbol 
för världsutvecklingen och inspiration för 
den övriga utvecklingen längre fram i tiden. 
En attraktion som lockar och visar visionär 
inriktning för framtida stadsutveckling i 
området och staden i övrigt. 

 
MANIFESTERA MÖTET MELLAN 
SMÅSTAD OCH STADSNÄRA LAND
I konceptet för den självförsörjande och 
”ätbara” staden vill vi visa kraften i små 
åtgärder för att framkalla samhällets 
deltagande och stolthet. En sådan strategi 
kan införliva lokala traditionella funktioner 
och samtidigt ta itu med dagens problem 
med social hållbarhet, sammanhållning, 
livskvalitet och hälsosamt liv. Vi tror 
att antagandet av den ätliga staden 
inte bara skulle lägga grunden för en 
miljövänligare form av välstånd för Nödinge 
(genom kraften av lokal matproduktion 
och andra aktiviteter såsom värd för 
trädgårdskonventioner etc.) Det skulle 
också ge staden en unik ny stark identitet 

och attraktion som platsförankrar till 
geografisk positionering i regionen och ger 
historisk kontinuitet. 

 
GEOLOGIN OCH VATTNET ÄR STADENS 
STYRKA OCH GER VÄRLDSUNIK KARAKTÄR
Vi vill återansluta centrum med 
älven genom att föreslå en serie av 
vattenrelaterade insatser. De aktiviteter 
som föreslås kommer att vara unika för 
Nödinge och spegla kultur och historia 
och det omgivande samhället. Vi ser älven 
som en gångbar och cykelbar destination 
med en mängd olika aktiviteter utmed 
flytande bryggor/promenader (t.ex. bad) 
och särskilda platser för att njuta av 
skönheten och lugnet på landsbygden. 
I Nödinge kommer människor att kunna 
interagera med vattnet på många olika 
sätt. Temat lekfullhet och interaktivitet 
med vatten kommer att finnas i centrum 
också med interventioner i offentliga 
rum, där geologiska förutsättningar är 
en enorm förutsättning för en innovativ 
landskapsarkitektur i de offentliga rummen 
där vattenbiotoper, med vass och vatten 
ges möjlighet att skapa internationellt 
unika gatumiljöer i staden med vattnet som 
en fantastisk resurs.

Stråket från stationen och österut är förslagets grundpelare. Ett stråk för gående, cyklister och uppe hållsplatser i sö-
derläge. Sekvenser av offentliga rum med direkta och orienterbara siktlinjer leder fotgängaren fram igenom tydliga 
urbana relationer. Utan att förringa vikten av överraskningar och sekvenser runt hörn och mellan platser.

Älvdestinationen, en plats för rekreation. Små strandhytter
fungerar som bullerskydd mot vägen och bidrar till ekonomin.

Design är människor: Ockuperbara platser ger småstaden 
ortsliv. Också halvoffentliga och halvprivata ytor är
essentiella för att människor ska våga ta plats i anspråk.

Självförsörjande eko-småstaden, platsförankrar Nödinge bakåt och framåt i historien

 Kopplingen till älven stärks i tre stråk

Bäckpromenaden

Älvstråket

Norra
bron

 Marknaden, kommunhuset samt Ale kulturrum i horisonten
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FÖRSLAG TRÄDGÅRDEN VID ÄLVEN

Bra

Flera tycker om ”Blå torget”, att förslaget tar vara på älven och bjuder på vattenaktiviteter.

• Mysigt

• Miljövänligt

• Affärer tillsammans

• Tar vara på älven

• Vatten och grönska

• Blå torget

• Blå torget

• Cykelcenter

• Älvdestinationerna

• Blå torget

• Utnyttja älven med bevattning

• Närhet till naturen ger en lugn miljö

• Bra tema

• Vatten attraktion

Mindre bra

Några tycker att vattenfokuset blir för stort och vill inte ha kvar affärslängan.

• Svårt att ta sig till skolan

• Långt att gå för äldre

• Inte så fint från vägen

• Kan bli dyrbart

• Utnyttja älven bättre

• ”Over kill” med så mycket vatten

• Buss genom torget

• Handelslängan

Förslaget TRÄDGÅRDEN VID ÄLVEN 

vill skapa den matproducerande småstaden. 

Längs vägen byggs parkeringshus med park 

och växthus på taket. Innanför byggs 600 

bostäder och mycket kontor. Vatten och 

översvämning används i stadens rum. 

Befintliga industribyggnader får ny 

och tillfällig användning. 

 

• Härlig inramning

• Fint mot älven

• Fågelsjön

• Ingen trafik i centrala delen

• Dagvattenhantering

• Självförsörjningstankar

• Blå torget

• Att behålla handelslängan och bygga  
      ovanpå

• Blandade byggnader

• Allt ser bra ut

• Älvhytter

• Småbåtshamn

• Cykelcenter

• Regnvatten? Hela älven är full av vatten

• Möjlighetszon?

• Vägvyn i förslaget är tagen i Bohus!

• Så mycket kontor är orealistiskt

• Långt mellan parkering och handel för  
      äldre

• Affärslängan

• Stängt mot Klöverstigen

Första sidan av förslaget.
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FÖRSLAG BYIMBY

Bra

Flera gillar förslagets bostadsgårdar och småskaliga struktur.

• Mysigt

• Bra med parkeringar

• Shoppingstråket

• Mer liv och rörelse

• Fräscht och trevligt

• Kvartersgårdar

• Småskaligt

• Integrerat boende centrum

Mindre bra

Några saknar nytänk i förslaget.

• Trafiklösning

• Långt att gå

• Tråkig traditionell lösning

• Centrum och affärer kan komma  
      för långt bort

• För glasigt sterilt kommunhus

• Hotellet mitt i

• Stor tom yta i centrum

Förslaget BYIMBY 

har lagt vikt vid vem som kan tänkas bo 

och verka i framtidens Nödinge. Här 

ordnas 900 bostäder i olika sorters kvarter. 

Bostadsbebyggelsen hålls ganska småskalig 

i två till fem våningar och blandas i kvarteren. 

Mot vägen byggs parkeringshus, 

handel och kontor.

• Bra struktur

• Innergårdar

• Sociala ytor

• Fina former

• Ok!

• Bilfri shoppinggata

• Bäst gällande typer av byggnation

• Fasad mot 45:an

• Lite bostäder?

• Inget nytänk

• Stängt mot Klöverstigen

• Liten cykelparkering vid pendeln

• Parkeringshus skymmer utsikt mot  
      älven

• Markparkering bättre

• Handeln behöver synas från vägen

Första sidan av förslaget.
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ÖVRIGA KOMMENTARER
Utöver respons på respektive skissförslag hade besökarna möjlighet att lämna ytterligare 
kommentarer. Synpunkterna av mer generell karaktär handlade främst om att man är 
positiv till nya idéer, att man vill att processen ska komma igång och vara inkluderande, att 
man är orolig för bilen och att det är bra med nya aktiviteter och utvecklade utemiljöer.

Utställningen

• Roligt med nya idéer.

• Bra med utveckling! 

• Roligt ändå att se nya idéer!

• Kul att se samtliga förslag!

• Visa förslagen visualiserade i 3D! Svårt att få överblick och förstå förslagen.  
      Vill gå omkring i förslagen! 

Processen

• Fastighetsägarna behöver vara med tidigt i processen. Vill någon satsa?

• Generellt för alla förslag är att det gäller att komma igång inom kort! Snart kommer  
      det inte finnas entreprenörskraft kvar och man kommer från entreprenörsleden rikta  
      ögonen mot andra områden där det går att komma igång… 

Aktiviteterna

• Närhet till älven och mer tillgänglig miljö vid älven gör att fler människor är utomhus!

• Möjligheter att vara ute året runt i den egna miljön som förslaget Trädgården vid älven  
      visar gör att fler väljer att stanna här även på helger och semestrar, ger plus för handel,  
      integration! 

• Vill ha mer detaljhandel och restauranger. Är det rimligt med ett hotell i Nödinge?

• Inomhushall för båtförvaring vintertid önskas vid småbåtshamn. 

• Utnyttja älvområdet

• Tycker att vattnet dvs älven, bäcken och grönområde är viktigt och utgångspunkt!  
      Ale bör inte göra centrum som övriga kommuner. Behåll så mycket grönt som möjligt.

• Går handel och bostäder verkligen ihop? 

Kul att se samtliga förslag!“
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Bilen

• Vart tar bensinstationerna vägen? Behövs lättillgängligt, om än inte mitt i centrum. 

• Åker till Nödinge för att handla. Det behöver vara smidigt med bilen. P-hus är för  
      krångligt. 

• Breda parkeringsfickor runt torget helst avgiftsfritt. Är det bökigt att parkera kommer  
      folk ej stanna till och handla. 

Fråga

• Innehåller någon av de fyra förslagen rivning av Alebyggens bostäder närmast Ale torg  
      på Klöverstigen? 

I samband med medborgardialgen inkom också ett brev med synpunkter från Sveri-
gedemokraterna i Ale. I brevet ifrågasätts nedprioriteringen av bil till fördel för andra 
färdmedel, idén på Nödinge som småstad och bebyggelsens höjd. Man pekar också på brist 
på parkering, trafiksäkerhet, utbyggnad av vägnätet och bensinstation samt på handelns 
förutsättningar i relation till boende utanför orten.

Synpunkterna som inkommit i medborgardialogen diarieförs och kommer att ligga som 
underlag till planarbetet med Nödinge centrum.
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ANALYS OCH SLUTSATSER
Skissförslagen tas emot med blandande reaktioner, som baseras på olika perspektiv på 
utveckling och bevarande. Positiva reaktioner fokuserar på tillskott av mötesplatser och 
aktiviteter, älv- och naturkoppling, innovation och modernisering samt ett stort tillskott 
av bostäder. Kritiska reaktioner fokuserar främst på tillgänglighet med bil till handeln och 
att exploateringen känns för hög, steril och modern. Balansen mellan dessa frågor behöver 
ligga i fokus för fortsatt utveckling av Nödinge centrum. Fyra huvudutmaningar kan 
utkristaliseras.

Hur ska framtida exploatering... 

• planeras för att skapa mötesplatser och aktiviter? 

• bidra till att stärka och tillgängliggöra Nödinges kvalitéer i älv och natur?

• balanseras med en kvalitativ och lämplig karaktär för Nödinge?

Hur ska handeln utvecklas och förhålla sig till en bilberoende befolkning?

En stor del av kritiken mot skisserna och i förlängningen inriktningen för utveckling av 
centrum kretsar kring tillgängligheten med bil och handelns synlighet från väg E45. Ale 
torg fungerar idag som en lättillgänglig handelsplats för hela kommunen och dess omnejd. 
Prioriteringen av tillgång till parkeringar och en lättillgänglig handel tycks drivet delvis 
av boende utanför orten. Många har svårt att leva sig in i vad alternativet som erbjuds i 
förslagen innebär i vardagslivet. 

Skissuppdragets syfte har varit att samla idéer och inspiration, till bakgrund av Ales 
politiska ambition om en fördubblad befolkning. Detta ger utrymme för visionära förslag, 
där skillnaden mot dagens Nödinge är relativt stor. Visionerna kan vara svåra att relatera 
till. Förslagen är också packade med olika idéer och relativt svårlästa.

Det finns ett behov av att i vidare planering och utveckling av förslag lägga vikt vid 
att förenkla, förtydliga och visualisera de kvalitéer man vill åstadkomma. För att nå en 
konstruktiv dialog om utvecklingen kommer det att vara viktigt att tydligt motivera 
förändringar av det som många tycker gör det lätt att leva i Nödinge och Ale i stort.   


