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Skala A3 - 1:2000

Nödinge centrum ska utvecklas till en attraktiv små-
stad. De allmänna platserna i form av Handelsstrå-
ket, det centrala torget och det gröna torget med 
anslutande gator kommer att knyta ihop den nya 
bebyggelsen bostadskvarteren, kommunhuset och 
parkeringshuset med det befintliga handelshuset 
och Ale Kulturrum. I utvecklingen av det nya centrat 
är hållbarhet, närhet, identitet och trygghet viktiga 
utgångspunkter.

Förslaget innebär att platserna är inbjudande och 
trivsamma med återkommande grönska och sittplat-
ser. Varje plats har fått sin egen karaktär samtidigt 
som det finns ett helhetstänk i materialval och form-
språk. En god tillgänglighet och en variation gör att 
det finns en plats för alla och skyddade lägen mellan 
husen ger möjlighet till sköna hängplatser i eftermid-
dagssolen! 

På de centrala delarna, Handelsstråket och de två 
torgen, är mjuka trafikanter dvs gående och cyklister 
prioriterade. Här ska känsla av trygghet vara rådan-
de och den fordonstrafik som tillåts ska tvingas till 
låga hastigheter och uppmärksamhet. Dagvattnet i 
området tas omhand i synliga system såsom öppna 
rännor och regnbäddar och blir därmed en tillgång 
för växtligheten och bidrar till en pedagogisk och 
trivsam miljö. 

Växtligheten har en stor betydelse för allas välbefin-
nande och har därför fått en stor plats i detta förslag, 
både längs Handelsstråket och på de båda torgen. 
Planteringarna är anpassade för att klara skiftande 
förutsättningar och det är viktigt att växtmaterialet 
väljs utifrån varje situation i fråga om ljusförhållanden 
och markfuktighet. Möjlighet finns att få in en stor 
biologisk mångfald som också kan attrahera bin och 
andra insekter. Det finns flera skyddade lägen som 
ger goda möjligheter att välja udda och kanske lite 
mer exotiska träd än vad som vanligtvis görs. 
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Målpunkter och primära cykelstråk

Målpunkter och primära cykelstråk

Norconsult AB
Box 8774, 402 76 Göteborg

Med den nya bebyggelsen runt Nödinge Centrum, följer även 
en förändring gatornas hieraki och karaktär. Generellt blir 
bilar mycket mindre dominerande i gatubilden och det pla-
neras aktivt för att främja tillgängligheten och framkomlighet-
en för mjuka trafikanter, och särskilt priorteras cyklismen. Ett 
nytt cykelstråk genom centrum till stationen, gör det enklare 
och mer bekvämt för pendlande att välja cykeln den första 
biten på vägen. Cykelstråket är ett viktigt stråk och ska ges 
bra utrymme, samtidigt som det passerar över stadens nya 
torg, varför det är viktigt att utforma det på ett sådant sätt att 
det inte uppmanas till för hög hastighet. Det ska med andra 
ord synliggöras var cyklisterna ska ta sig fram, samtidigt som 
cyklisterna ska uppmärksammas på att de färdas på en torgy-
ta med andra mjuka trafikanter.  

Alla torg, samt handelstråket, blir i princip bilfria, med unde-
natag av räddningsfordon och leveranser, vilket främjar både 
trivsel och trygghet för besökare och boende i området. Hela 
handelstråket omvandlas till en gågata med planteringar och 
bänkar jämnt fördelat.

Det nya centrala torget ger bra möjlighet att stanna för en 
fika eller bara för en paus i eftermiddagssolen. Det lugnande 
ljudet från fontänen och dom vackra planteringarna gör det 
till en naturlig och trivsam samlingsplats centralt i staden.

Framför Ale Kulturrum anläggs ett nytt, grönare torg, med 
vattenlek andra lekfulla element, som smälter in i torgets 
karaktär och gör det till en levande plats för människor i alla 
åldrar. Växtligheten görs mer lummig än på det centrala tor-
get, med möjlighet för spontan lek eller en picknick på grä-
set, medan man njuter av doften från blommande buskar, 
och synen av fjärilar och humlor i perennplanteringarna. 
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Solförhållanden

Norconsult AB
Box 8774, 402 76 Göteborg

Förmiddagssol

Eftermiddagssol

Halvskuggigt

Skuggigt

Växtligheten i Nödinge centrum väljs utifrån de olika plat-
sernas specifika förhållanden. Det finns en del olika kriterier 
att ta höjd för, varav solförhållande och jordens fuktighet är 
grundläggande. Generellt kommer gatorna i den nya bebyg-
gelsen bli ganska skuggiga, medan torgen får bra sollägen, 
speciellt eftermiddag och kvällstid.
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Principer Tillgänglighet/angöring
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Körspår tung lastbil (Lbn)

Alla gator och torg utformas med tanke på framkomligheten för 
sopbilar och utryckningsfordon. Samtidigt är det önskvärt att mi-
nimera långa raksträckan på handelsstråket, för att naturligt sänka 
hastigheten för trafiken på dessa ytor.

Personbilstrafik på handelstråk och torg ska begränsas till ett mi-
nimum och därför utformas alla insticksgator med en torgliknan-
de vändplan, som samtidigt ger bra möjlighet för angöring nära 
handelstråket. 

Offentlig parkering nära centrum sker huvudsakligen i parkerings-
hus (lila), nära livsmedelbutik och övriga affärer. I området finns 
även en del markparkering for boende i området, samt besöks-
parkering och angöring längs gator (blå). Nära stationen och nya 
kommunhuset, finns en större cykelparkering (grön), varav en del 
är under tak. Dessutom finns mindre cykelparkeringar centralt på 
torgen och på handelsstråket.

Parkering/angöringKörspår personbil
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Principer Dagvattenhantering

Dagvatten, princip för avrinning och infiltration

Principsektion - regnträdgård med underliggande stenkista

Principsektion - Träd i skelettjord

Norconsult AB
Box 8774, 402 76 Göteborg

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds, antingen 
direkt eller via ränndalar, till planteringsytor 
eller skelettjordar för fördröjning och infil-
tration. På så sätt gynnas växtligheten och 
vattnet genomgår en naturlig reningsprocess, 
utan att belasta dagvattennätet. 

Planteringsytor kan med fördel göras ned-
sänkta i områden med större hårdgjorda 
ytor, för att maximera fördröjningsvolymen 
vid kraftigt regn. Alla planteringar förses med 
bräddavlopp, så att regnvatten som inte ryms 
i planteringsytan, leds direkt till underjordiska 
magasin, där det fördröjs innan det antingen 
infiltreras eller leds vidare till dagvattennätet.

Ett kontinuerligt system av ränndalar med 
olika utformning, leder dagvattnet hela vägen 
från taket på Kulturrum till en regnträdgård på 
ett mindre torg vid stationen. Dagvattnet syn-
liggörs och effekten av rinnanade vatten blir 
en kvalitet och en del av torgens utsmyck-
ning.
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Plan - Centrum-torget

Det centrala torget är stadens nya mittpunkt och 
ska ha den högsta graden av gestaltning och mate-
rialitet. Granithällar i olika grå nyanser utgör torgets 
golv, och ger ett exklusivt intryck som håller över tid. 
Indragna platser med inbyggda bänkar och trädäck, 
ligger i anslutning till planteringarna, och marke-
ras genom en avvikande beläggning av marktegel. 
På torget finns även en mindre fontän, och öppna 
breda ränndalar för dagvatten ger en trevlig ljudbild 
av rinnade vatten som döljer bakgrundsljudet från 
trafiken i närheten. Ett cykelstråk i betongmarksten i 
avvikande färg, korsar torgets södra del.

Här är det två stora planteringsytor som ger torget 
sin grönska. Delar av dessa är regnbäddar och delar 
är trädplantering med perennplantering under. Växt-
ligheten på torget ligger i ett skyddat läge mellan 
de omgivande fasaderna och i ett soligt läge största 
delen av dagen. Detta ger ett varmt och gynnsamt 
mikroklimat. Trädvalet görs utifrån en variation i 
uttryck och struktur, gärna med lite udda arter. I den 
västra planteringsytan finns plats för ett större träd 
som kan upplevas från handelsgatan. I den andra 
planteringsytan som ligger i anslutning till en uteser-
vering väljs företrädelsevis mindre träd, gärna med 
ett skirt lövverk som solen kan silas igenom.

Underplanteringarna består till vissa delar av regn-
bäddar och i övrigt väljs torktåliga och värmegyn-
nade perenner och gräs, gärna med blomning som 
attraherar bin.

Skala A3 - 1:400
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Centrala torget - Gestaltningsförslag
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C
ykelparkering

Trädäck

Fontän Uteservering

Granithällar

Cykelstråk i betongmarsten med avvikande färg
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Centrala torget 

Perspektiv Centrala torget
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Centrala torget - Växtlighet och materialval
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Förslag på träd:

• Gingko biloba – Ginko

• Maackia amurensis – Maackia

• Gleditsia triacanthos – Korstörne

• Platanus x hispanica – Platan

• Pinus nigra – Svarttall

Förslag på perenner:

• Echinops bannaticus – Blå bolltistel

• Miscanthus Sinensis - Glansmiskantus

• Nepeta

• Lammöron

• Anaphalis mararitacea – Pärleternell

• Kärleksört

• Jungfruhirs

 

Cykelstråket markeras av marksten i avvikande 
färg/ton, mot torgets gråa granithällar, med till-
räcklig kontrast för att uppmärksamma även 
synsvaga.

Granithällar i ljus-grå nyanser utgör torgets golv.

Breda, svagt skålade ränndalar leder dagvattnet till 
planteringarna

Låga murar i granit med träsitsar, inramar delvis 
planteringarna och ger bra sittmöjlighet i soliga 
lägen.
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Gröna torget - Gestaltningsförslag

Plan - Gröna torget

Detta torg har mindre hårdgjord yta och mer grön-
ska än det centrala torget. Beläggningen består 
huvudsakligen av betongmarksten, med ett korsande 
cykelstråk, tydligt markerat i avvikande färg. Ett sam-
manhängade system av ränndalar, synliggör dagvatt-
net och leder det till planteringsytor, och gör det till 
en kvalitet i miljön.

Torget har två större gräsytor för picknick och spon-
tanlek, samt en konstgräsyta med studsmattor. Intill 
konstgräsytan ligger en fontän i marknivå, som kan 
fungera som vattenlek på varma dagar. Den östra de-
len av torget har större hårdgjorda friytor och lämnar  
plats för angöring och samling framför Kulturrum. I 
den västra delen, har torget en mer parkliknande ka-
raktär, med smalare gångytor i marktegel och bänkar 
på låga murar i granit under träden. Här finns även 
en större perennplantering och en mindre fontän. 

Planteringarna här ska bidra till att ge torget en 
lummig grönska som bildar en rumslighet kring de 
klippta gräsytorna. Träden ska ge en variation i färg, 
form och storlek och det kan gärna finnas blomman-
de inslag. Träd med vacker höstfärg förstärker upple-
velsen. Under träden finns en plantering med peren-
ner och lågväxande buskar. Tryggheten på platsen är 
viktig och därför bör det säkerställas att det finns sikt 
mellan trädkronorna och undervegetationen. Ensta-
ka solitärbuskar kan förekomma om de placeras så 
att det finns sikt på båda sidor. Även buskar och pe-
renner ska bidra till torgets lummighet och får gärna 
vara frodiga och blommande. Arter som är tilltalande 
för bin och andra insekter placeras gärna i soliga 
lägen. Delar av planteringarna är utformade för att ta 
emot, fördröja och rena dagvatten och här är det vik-
tigt att växterna tål tidvis stående vatten men också 
perioder med torka. 

Skala A3 - 1:400
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Gröna torget - Växtlighet och materialval
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Förslag på träd:

• Cercidiphyllum japonicum - Katsura

• Sophora japonica - Pagodträd 

• Robinia pseudoacacia – Robinia

• Prunus sargentii – Bergskörsbär

• Magnolia kobus – Japansk magnolia

• Larix decidua – Europeisk lärk

Förslag på buskar:

• Syringa meyeri ’Palibin’

• Spiraea trilobata

Förslag på perenner:

• Echinacea purpurea

• Geranium 

Betongmarksten med ofasade kanter, i ett vari-
erat läggningsmönter, med stenar i olika storlekar, 
bildar ett harmoniskt och sammanhängande torg, 
som knyter an till övriga gångytor.

Mindre plaster och gångytor markeras med 
beläggning av marktegel, för en mer småskalig 
och trädgårdslik känsla. Låga murar i granit 
avgränsar gångytor mot planteringar och ger  
många sittmöjligheter.

Fontän centralt placerat, fungerar som utsmy-
ckning och ett fint bakgrundsljud, och kan 
samtidigt vara ett lekfullt element en varm dag.
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Plan - Handelsstråket, norra delen

Plan - Handelsstråket, södra delen

Skala A3 - 1:400
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Handelsstråket - Gestaltningsförslag

Södra delen av handelsstråket ansluter till, och blir en naturlig 
fortsättning på det centrala torget och har samma gestaltnings-
mässiga idéer, med fokus på mycket grönska och material med 
hög kvalitet. Cykelparkeringar placeras både centralt och i varje 
ände av Handelsstråket, så att det alltid finns nära till hands. Den 
norra delen av stråket  svänger och fortsätter norr om han-
delslängan, och det blir därmed en tydligare koppling till bo-
stadområden som ligger åt detta håll. Stort fokus ska läggas på 
att prioritera gående och cyklisters framkomlighet och säkerhet. 
Korsningen mellan gång- och cykeltrafik och leveransgatan 
öster om handelslängan bör studeras särskilt för att få en säker 
övergång.

Handelsstråket ska vara ett attraktivt stråk där rörelser mellan 
parkeringshus, nya kvarter och den befintliga handelslängan ska 
kännas enkla och trygga. Planteringar med sittplatser och cykel-
parkeringar möblerar stråket och ger stråket en ombonad och 
grön karaktär. Möbleringen är placerad så att siktlinjen längs 
stråket bryts och därmed sänks hastigheten för de fördon som 
trafikerar Handelsstråket, främst utryckningsfordon och leveran-
ser. Planteringarna är nedsänkta för att ta emot dagvatten från 
stråket, som därmed fördröjs och infiltreras lokalt och bidrar 
positivt till växtligheten. Planteringarna består till största delen 
av perenner och träd som klarar av de varierande förhållandena 
i jordens fuktighet, och även en viss mängd salt från underhåll 
vintertid. Tryggheten är viktig och därför väljs främst perenner 
och uppstammade träd. Gatan är ganska smal och skuggig 
större delen av dagen, så träd med glest eller sirligt bladverk är 
att föredra, för att inte ytterligare bidra till skuggigheten.

Handelsstråket beläggs med betongmarksten i varierande 
storlek med inslag av beläggning i avvikande material och 
färg, förslagsvis marktegel eller granit. All beläggning ska klara 
tung trafik och bör ha ofasade kanter för optimal tillgänglighet. 
Mönsterläggningen läggs tvärs gatans längriktning och därmed, 
tillsammans med planteringarna, minskas känslan av vanliga 
körfält. Inslag av natursten såsom marktegel eller granit ger 
även hela handelstråket en karaktär av gågata, och uppmanar 
till flanerande och tillfälliga uppehåll. Längs hela gatan finns in-
byggda bänkar och låga murar i anslutning till planteringsytorna, 
som ger möjlighet att vila och ta en glass eller kaffe.
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Handelsstråket - Växtlighet och materialval
Förslag på träd:

• Pinus nigra – Svarttall

• Robinia pseudoacacia – Robinia

Förslag på perenner:

• Echinops bannaticus – Blå bolltistel

• Rudbeckia fulgida - Strålrudbeckia

• Geranuim - Flocknäva:

• Jungfruhirs

• Armeria maritima - Trift
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Ljus betongmarksten bryts med ränder av 
granithällar, alternativt marktegel, i en mörkare 
ton.

Nedsänkta planteringar, eller så kallade 
regnträdgårdar tar hand om dagvatten från 
handelsstråket. Planteringarna avgränsas av låga 
murar och räcken i stål.
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Handelsstråket - Principsektioner

Sektion Handelsstråket (vid parkeringshuset) Skala A3 - 1:50

Gatan lutar mot nersänkt plantering, 
där dagvatten samlas och fördröjas, 

Växtbådd/regnträdgård
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Handelsstråket - Principsektioner

Sektion Handelsstråket (centralt) Skala A3 - 1:50

Gatans lågpunkt ligger en bit bort 
från planteringen. Dagvattnet leds via 
dagvattenbrunn/luftningsbrunn till 
skelettjord under trädplantering.
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Plan - Sidogator/Lokalgator Skala A3 - 1:400
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Lokalgator - Gestaltningsförslag

Parkering

Parkering

Vändzon

Vändzon

Mellan parkeringshuset och kvarter 1, samt kvarter 1 
och 2, ligger två insticksgator, som kopplar Nödinge-
vägen till Handelsstråket. Genomgående trafik tillåts 
inte på dessa gator, varför en vändzon finns i slutet 
av varje, utformade som mindre torgytor. Hela gatan 
görs upphöjd för att markera en ändring i den trafika-
la hierakin och samtidigt göra hela ytan mer flexibel 
och tillgänglig. Själva körfältet och parkeringen görs 
i asfalt, medan gångytor och vändplan är i betong-
marksten som klarar lasten av tunga fordon.

Mindre planteringar markerar slutet på gatan och 
vändzonen, och fungerar samtidigt som uppsamling 
och fördröjning av dagvatten. Längs parkeringshus-
et ligger en större sammanhängande plantering där 
buskar och mindre träd skapar en grönare och  mer 
intim rumslighet. Alla planteringar görs nedsänkta, 
för att öka fördröjningsvolymen av dagvatten. 
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Lokalgator - Växtlighet och materialval
Förslag på träd:

• Platanus x hispanica – Platan

Förslag på buskar:

• Eleagnus angustif. - Smalbl silverbuske

• Physocarpus. - Rödbladig smällspirea

Förslag på perenner:

• Lammöron

• Echinacea purpurea

• Geranium 

• Jungfruhirs
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Betongmarksten som tål hög belastning och 
vridmoment läggs på lokalgatornas vändzoner 
och trottoarer, för att ge en mer torgliknande 
känsla.
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Lokalgator - Principsektioner

Sektion Lokalgata Skala A3 - 1:50

Gatan lutar mot större plantering 
längs parkeringshusets fasad.

Parkering Trottoar
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GataVäxtbådd/regnträdgård

Skelettjord/stenkista
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Lokalgator - Principsektioner

Sektion Vitklövergatan Skala A3 - 1:50
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Där gatans utformning inte tillåter 
större planteringar, leds dagvatten till 
stenkista/magasin under mark.

Parkering Trottoar
Trottoar Gata
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Belysning - Gestaltningsförslag

Belysningsplan Skala A3 - 1:1000

Belysningen i Nödinge centrum ska bidra till en trygg 
och välkomnande miljö, även kvälls- och nattetid, 
då färre folk uppehåller sig ute. Målet är att skapa en 
jämn ljusbild, utan skuggiga nischer, som samtidigt 
gör det trevligt och lockande att uppehålla sig ute 
under dygnets alla timmar.

Gemensamt för valet av belysning är att den ska ge 
en bra ljusspridning nedåt, men i begränsad omfatt-
ning uppåt, för att inte störa kringliggande bostäder.

På Handelsstråket föreslås en relativt låg stolpe, som 
placeras med c-c avstånd så attdet blir en jämn ljus-
spridning längs hela stråket. En deokorativ armatur, 
med tillhörande stolpe, kan bli en vacker, integrerad 
del av stråkets gestaltning och understryka gatans 
betydelse och karaktär.

På lokalgator väljs en mer traditionell gatubelysning, 
med riktat ljus, fokuserat på gatan, som supplement 
till byggnadernas fasadbelyningar.

På torgen och den centrala gågatan mot stationen, 
förslås en mer unik och platsspecifik belysning för 
varje plats/gata. En kombination av höga master 
med riktat ljus, tillsammans med infällda belysningar i 
bänkar och planteringar, kan ska bli ett stämningsfullt 
elemenet i stadens centrala delar. Det gröna torget 
kan med fördel ha en mer parkliknande belysning, 
med låga stolpar med mer traditionellt utseende, 
tillsammans med effektbelysning i fontäner och 
planteringar.
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Lanova-Selux


