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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



TEAM: EGA
ERIK GIUDICE ARCHITECTS

NÖDINGE CENTRUM
SKISSUPPDRAG, 
FEB-MAJ 2017

2. STRUKTURPLAN OCH STRUKTURPRINCIPER
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Det centrala Älvstråket,skapar sekvenser av offentliga rum

Centrala älvstråket, skapar möjlighet för flera olika rörelsemönster

Nödinge station

Multifunktionella
Marknaden

Kommunhuset

Kontorshotell och 
centrumfunktioner

Kulturrum

Offentlig takpark med utsikt över älven och kopplad
mot den gröna ekkullen. Ovanpå konferens och hotellSjälvförsörjande

Ekokvarter
Självförsörjande

Ekokvarter

Självförsörjande
EkokvarterGrönt garage

Grönt garage

Service

Cykelhuset

Vänta på bussen i södersol

Café i södersol

Kommuntorg i södersol

Plats för event

Vatten som identitetskapare
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SMÅSTADKVARTER MED MÅNGFALD OCH LIVSKVALITET ÄR MER ÄN BARA BLANDSTAD
Multifunktion är än viktigare i en småstad, där utbud och efterfrågan inte är lika specifikt och ar-
kitekturen tvingas vara multifunktionell på oväntade sätt. Design som tillåter så många funktio-
ner som möjligt på ett innovativt sätt frigör både stadsliv och ekonomisk möjligheter för invånare.

DEN MENINGSFULLA SMÅSTADEN

Anpassas till säsonger 
och klimatförändringar

Möjlig att uppgradera

Människor är olika, 
även deras arkitektur

Byggs och sköts med 
ekonomiska, sociala 

och kulturella 
incitament

Itterativa processer, 
där arkitekturen testas 

mot användarna Medborgardeltagande

EKONOMISK VILJA
SOCIALT KAPITAL

KULTURELL KRAFT

Kreativ och levande 
hela året och dagen

Mångfald i alla skalor. 
Olika upplåtelseformer

Multifunktionalitet
Varierat utbud

Anpassningsbar och 
flexibel arkitektur 

och planering

Öppna levande botten-
våningar för blandade 
och anpassningsbara 

funktioner

Ekosystemtjänster, 
självförsörjning och 

grönska är tydliga mål

Ekonomiska skalor mö-
jligör för alla aktörer att 

bidra med kreativitet

Stadsförnyelse, 
och renovering i 
äldre bebyggelse

Stadsförnyelse, 
och renovering i 
äldre bebyggelse

MOBILITET STRÅK VATTENSTRATEGI

Vatten som attraktion

Småstadshandel

P

P

P



TEAM: EGA
ERIK GIUDICE ARCHITECTS

NÖDINGE CENTRUM
SKISSUPPDRAG, 
FEB-MAJ 2017

ANALYS 3. ANALYS OCH MIKROKLIMAT

PROGRESSIV PLANERING

Nödinge har de bästa förutsättningarna för att skapa en flexibel, anpassningsbar (ev motståndskraftig), hållbar och rättvis stadsbygg-
nad. En småstad som genererar mervärde för framtida generationer. Framtidens självhushållning kräver redan idag minimala ytor och 
förvaltning, vilket för första gången i histori en skapar möjlighet för en ny rural-urban attraktion som storstäderna saknar, där sättet att 
leva klimatneutralt skapar en enklare vardag.

2018 2035

Staden aktiveras med temporära aktivite-
ter. Ett temporärt stråk manifesteras mellan 
vatten och kulturrum. Metallverkstaden fylls 
med aktiviteter där olika innehåll testas.

Det centrala älvstråket och kringliggande 
kvarter byggs och visas under en bomässa 
med temat ”Den självförsörjande eko-små-
staden”.

Området expanderas söderut i nära dia-
log med berörda aktörer. Ett nord sydligt 
gångstråk påbörjas.

Möjligheter för kontor i söder och en mel-
lanskala i norr (En skala mellan villan och 
flerbostadshuset)

Området ges möjlighet att byggas fullt ut. 
En bäckpromenad i söder kopplar till ham-
nen.

Förtätningar nära Kulturrum förstärker det 
centrala stråket.

Mötet utmed motorvägen, manifesterar ”Den gröna självförsörjande småstaden”

Kulturrum, kopplar mot kullen via taket på hotell och konferens kvarteret. 
Vatten används som en ständigt närvarande resurs och kvalitet.

PRINCIPER FÖR URBANT LANDSKAP
1: Innergårdar för vardaglig livskvalitet
Innergårdarnas identitet som vardagsrum för kvalitativt vardagsliv stärks med landskapsförnyelse i relation med symboliska platser.
Stärkta identiteter utvecklas med hjälp av förtätning och öppna gårdar med stärkta ekologiska, sociala och ekonomiska funktioner. 

2: Vatten som styrka
Barriäreffekten minskas och översvämningsrisken hanteras bättre genom att dra strandlandskapet ända upp till bostadsgårdarna för 
att tillåta dem att översvämmas, ge blå landskapskvaliteter och skapa ett mer integrerat sammanhang på bägge sidor av E45. 

3: En urban-rural front mot Älven
Det övergripande, större landskapet kopplas starkare till staden genom att förstärka funktioner för närproduktion av energi, kultivering, 
trädgårdskultur etc. Det skapar en attraktion, en grön park med utsikt över Älven, ekkullen och hela Nödinge centrum.


