
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



BOSTÄDER

HANDEL HANDEL HANDEL

HANDEL & BOSTÄDER

KONTORKONTOR KONTOR

BOSTÄDER

KOMMUNHUS

ALE TORG

TORGYTA TORGYTA

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P
CYKEL-P

CYKEL-P

CYKEL-P

TORGYTA

PARKERING

PARKERING

BULLERSKYDD

PARKERING

TORGYTA

KULLEN

STATIONEN

VANDRINGSTIGAR

BRYGGA

BASSÄNG

VANDRINGSTIGAR

ALE KULTURRUM

NÖDINGE SKOLAN

KYRKBY SKOLAN

HOTEL & KONFERENS

BULLERSKYDD

PARKERING

ANGÖRING

SKATEPARK

PARKERING

FÖRSKOLA UTOMHUSYTA

FÖRSKOLA

Längdsektion 1:500
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AXLAR
En kulturell huvudaxel leder från stationen genom kulturrum och vidare till bakomliggande skolor. På tvärs av denna går mindre 
stråk vars dignitet varierar beroende på målpunkt.
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Perspektiv av Torgytan mot Stationsstråket 

Illustrationsplan 1:500
Stråket mellan stationen och Ale Kulturrum
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NÄRHET TILL DET GRÖNA OCH DET BLÅ
Med en kort promenad från Nödinge centrum nås Naturom-
rådet i öster med stora rekreativa värden. Med en promenad 
genom det gröna deltat kan naturupplevelsen startas direkt 
utanför din dörr även om du bor centralt i Nödinge. Närheten 
till det gröna blir således en särskild kvalitet för hela Nödinge.
Det är ett stort lyft för orten att barriären mot älvstranden 
överbyggs. Det är inte aktuellt att flytta väg och järnbana och 
man kan heller inte gräva ner den. Vi är övertygade om att 
en tydlig, naturlig och inbjudande bro över vägen gör inte 
bara älvstranden tillgänglig men det skapar också en stark 
identitet till orten.

NÄRHET GENOM INFRASTRUKTUR
Med pendeltågstation och direkt närhet till E45 ligger Nödin-
ge inte bara nära Göteborg men man kan också snabbt ta sig 
mot andra större orter i Västsverige. Denna närhet har redan 
en stark attraktionskraft mot Nödinge men den kan bli ännu 
större om kvaliteten på stationsområdet och stadsmiljön 
kan ökas. Stationen och stadsrummet i anslutning blir i 
vårt förslag en behaglig plats att komma till. Den blir ytterst 
tillgänglig, tidseffektiv och samtidigt skapar den välkomn-
ande och trygga rum. Stationen och platsen utanför blir en 
strategiskt viktig målpunkt för Nödinge. För att åstadkomma 
denna målpunkt behöver man avklara en rad förutsättningar. 

En barriär mot buller och farligt gods på E45 ska etableras, 
pendlarparkering måste placeras nära stationen utan att 
störa stadsrummen och bron över vägen till perrongen må-
ste göras mer tillgänglig. Vårt förslag löser detta i ett drag och 
verkar samtidigt identitetsskapande. Kullen blir det första 
man möter när man ankommer Nödinge. Pendlare kan cykla 
upp på kullen och gå direkt över till perrongen. Inne i kullen 
placeras en effektiv pendlarparkering. Kullen skapar också 
en naturlig och stark förbindelse till Göta älv.

BYGGNADER OCH UTERUM
De offentliga stråken behöver vara på gångtrafikantens 
premisser. Vi föreslår tydliga offentligt stråk mot och förbi 
Kulturrum samt mot norr längs dagens handelslänga. Torgy-
tor och andra typer av platsbildningar skapar variation i de 
offentliga stråken och skapar rum för offentliga uteaktiviteter 
såsom söndagsmarknad eller barnaktiviteter. Torgytor skall 
vara i en mänsklig skala, en storlek som möjliggör en välkom-
nande och trygg miljö – platser man vill vara på.
Handel eller offentliga institutioner i gatuplan och en 
blandning av bostäder och kontor ovanpå säkerställer att 
området blir använt i flera av dygnets timmar. På så vis kan 
man förhindra att stora områden är folktomma på vissa delar 
av dygnet och större trygghet kan åstadkommas – en strategi 
för blandad stad. Dagens existerande handelslänga kan på 

sikt byggas om till blandad bebyggelse med handel i botten-
våningen och bostäder ovanpå. En förtätning av staden.
Offentliga institutioner koncentreras i Deltat. Kulturrum och 
skolor bildar redan idag målpunkter i detta område och den 
offentligt tillgängliga karaktären med gemensamma uterum 
förstärks av ny förskola, kommunhus och hotell/konferens-
faciliteter. Kommunhuset placeras i anslutning till stationen 
och den största, mest offentliga och levande torgytan.
Nödinge har idag tydligt uppdelade områden med defi-
nierade byggnadstyper. Skillnaden i hustyper förstärks av 
socio-ekonomiska olikheter. I Nödinge centrum föreslår vi 
en sampling av olika existerande hustyper som bildar bland-
ade typologier. Strukturen på volymerna bildar naturliga 
övergångar till existerande områden med målet att barriärer 
mellan områden bryts ner. Huskropparna varieras i höjd och 
bredd och bildar på så vis naturliga offentliga, semiprivata 
och privata uterum som fickor runt och på byggnaderna. Den 
högsta byggnadshöjden orienteras mot E45 vilket fungerar 
som bullerskydd. I dessa byggnader är kontor eller parkering 
lämpligt program. Innanför bildas skyddade intima uterum 
mellan handel och bostäder. Här varieras byggnadskroppar-
na mera i höjd och utsträckning för att markera offentliga 
uterum från rum med mera privat karaktär.

INFRASTRUKTUR
I tråd med överordnad trafikstrategi för Nödinge hålls 
biltrafiken i utkanterna också i centrum. På så vis skapas 
effektiva infartsvägar för bilar och samtidigt en tryggare 
färdselsmiljö för gång- och cykeltrafikanter. Ett omfattande 
nät av gångstråk och cykelvägar läggs ut med karaktär som 
varierar mellan effektiva transportstråk och upplevelseba-
serade promenadstråk. Som gångtrafikant kan du välja att 
gå en slingrande väg längs bäcken eller ett rakt stråk längs 
kulturinstitutionerna bland många andra vägar.
Farligt gods på E45 kräver ett säkerhetsavstånd för bebyg-
gelse. I området närmast vägen etableras därför bullerskydd 
i form av karaktäristisk natur och här placeras infartsvägar 
för bil och parkeringsplatser – utan att störa de lätta trafi-
kanterna. Denna miljö kan också behandla stora mängder 
dagvatten. I övrigt integreras parkering i närhet till både bo-
städer, handel och kontor i koncentrerade parkeringsplatser 
för att minimera användning av markyta till parkering. Rikliga 
mängder cykelparkering placeras närmast stationen och 
utspritt mellan husen.

ETAPPINDELNING
En naturlig start är etablering av goda stadsrum runt stati-
onen. En naturlig övergång över E45 i form av en kulle med 
svungande rörelser skapar bullerskärm mot vägen. Den etab-

Nyckeltal:

1. 2. 3.
När förbindelsen över vägen, tillika förutsättningen för stadsrummet vid stationen är etablerad kan omkring-
liggande bebyggelse uppföras. Kontor, Handel och Bostäder. Kommunhus, Hotell och Förskola. Blandad stad. 
Den existerande handelslängan kan bevaras.

När nya lokaler för handel har etablerats kan handelslängan göras om till nya handelslokaler med bostäder 
ovanpå. En förtätning av staden.

Området mot norr kan utvecklas oberoende av övriga områden. I detta exempel är den sparad till sist.

lerar också skydd mot farligt gods och gör stationen mer 
tillgänglig. Inne i kullen placeras pendlarparkering. Inte 
minst skapar kullen förutsättning för ett bra stadsrum för 
gångtrafikanter i direkt anslutning till stationen. Det stads-
rum kullen etablerar kan kopplas upp mot den existerande 
handelslängan och dras upp till kulturrum. Efter att kullen 
etablerats kan en blandad bebyggelse på båda sidor 
om stationen påbörjas. Kommunhus, hotell, handel och 
bostäder. Blandad stad som skapar offentliga stråk med 
torgytor mellan husen. När nya ytor för handel har utveck-
lats kan den existerande handelslängan göras om till nya 
handelslokaler med bostäder ovanpå. En förtätning av den 
blandade staden och länkar till existerande bebyggelse.
 
LEDORD
I Nödinge ska det…
...vara lätt att ta sig över vägen till Göta älv
...vara nära till skogen
...vara enkelt att leva ett hållbart liv
...vara hemtrevligt och välkomnande
...vara lätt att möta sina grannar
...finnas plats till olika sociala aktiviteter, ute och inne
...märkas att man är i Nödinge

Förslag på etappindelning:

Perspektiv från E45 mot norr

Axonometrisk vy från sydväst

Fält nummer : 3

Program : Handel + bostäder

Yta  fält: 15.9000 m²

Footprint: 10.400 m²

Antal våningar: 1-5 

Cykel-P 70stk/75m²

FAR : 128%

Fält nummer : 2

Parkering : 117 stk / 2.900 m² 

Fält nummer : 15

Parkering : 68 stk / 1.700 m² 

Fält nummer : 1

Program : Bostäder

Yta fält : 13.400 m²

Footprint: 2.600 m²

Antal våningar: 2-3 

Parkering : 38 stk /1.000 m² 

Cykel-P 50 st/60m²

FAR : 66%

Fält nummer : 4

Program : Kontor + Handel

Yta  fält: 12.200 m²

Footprint: 7.100 m²

Antal våningar: 3-7 

Parkering : 60 stk / 1.200 m² 

Cykel-P: 70 st/75 m²

FAR : 260%

Fält nummer : 12

Program : Kommunhus + Hotel + Konferens

Yta  fält: 14.000 m²

Footprint: 4.800 m²

Antal våningar: 2-6 

FAR : 130%

Fält nummer : 5

Parkering : 70 stk / 1.500 m² 

Fält nummer : 8

Parkering :  330 stk / 10200 m² 

Cykel-P 640 stk/ 400 m²

Fält nummer : 13

Program : Bostäder + förskola

Yta  fält: 15.000 m²

Footprint: 6.300 m²

Antal våningar: 1-5

Cykel-P 70 stk/80m² 

FAR : 74%

KONTOR
21.600 m2 Kontor

HANDEL
15.000 m2 Handelsyta
1 x 7.800 m2 samlad enhet

BOSTÄDER FÄLT 1
8.800 m2  Bostäder
86 Lägenheter

BOSTÄDER FÄLT  3
7.800 m2  Bostäder
76 Lägenheter

BOSTÄDER FÄLT 13
10.000 m2  Bostäder
100 Lägenheter

KOMMUNHUS 
10.000 m2 Kommunhus

HOTEL & KONFERENS
6.200 m2 Hotel
3.800 m2 Konferens

FÖRSKOLA
1.200 m2

4.200 m2 Utearealer

KULLEN 
10.200 m2 Parkering
330 parkeringsplatser

640 Cykelparkeringar
400 m²

ÖVRIG PARKERING 
FÄLT 1: 38 platser /1.000 m²
FÄLT 2: 117 platser /2.900 m²
FÄLT 4: 60 platser /1.200 m²
FÄLT 5: 70 platser /1.500 m²
FÄLT 15: 68 platser /1.700 m²

TOTALT ANTAL P-PLATSER
683 P-platser /18.500 m² BTA

CYKELPARKERING
Kullen: 640 stk/400 m²
Övrigt: 260 stk/ 290 m²

Totalt: 900 stk/ 690 m²

BTA BYGGNAD TOTALT
Bostäder: 26.600 m²
(262 Lägenheter)
Handel: 15.000 m²
Kontor: 21.600 m²
Kommunhus: 10.000 m²
Hotell/Konference: 10.000 m²
Förskola 1.200 m²

BTA TOTALT: 84.400 m²


