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Inledning 

Varför kulturmiljöunderlag?
När Nödinge står inför nya omdaningar är det värdefullt att blicka tillbaka på hur 
orten har utvecklats, på vilka kulturhistoriska kvalitéer orten har och vilka kultur-
historiska lämningar som är värdefulla att bevara inför nästkommande generatio-
ner. 

Enligt	Plan-	och	bygglagen	ska	kommunen	beakta	de	kulturhistoriska	värdena	i	
samband med planläggning och vid ärenden om bygg- och rivningslov. 

2 kap 6 § Plan och bygglagen
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt 
denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas.

8 kap 13 § Plan- och bygglagen
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas.

8 kap 14 § Plan- och bygglagen
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper 
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 
ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

9 kap 34 § Plan- och bygglagen 
Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte (…) bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Underlaget syftar till att vara ett stöd i framtida dataljplanering och vid bygg- och 
rivningslovsärenden. Delarna kan läsas fristående från varandra, beroende på i 
vilket område ett ärende gäller, men materialet som helhet ger en överblick över 
hela ortens utveckling och varför Nödinge har vuxit till den ort vi ser idag.

Under rubriken ”Kulturhistoriska kvalitéer att beakta vid utveckling och förvalt-
ning”	finns	en	redogörelse	vilka	kvalitéer	området	har	och	vad	som	bör	bevaras	
för att kvalitén ska bibehållas. Underlaget har inte till syfte att svara på konkreta 
framtidsscenarion, utan beskriver ett förhållningssätt som bör genomsyra fram-
tida planering. 

Ställningstagandena i underlaget tar avstamp i Ale kommuns kulturarvsplaner - 
”Värdefulla miljöer och åtgärdsförslag” från 2008, ”Kultur i arv”, 2008 liksom 
”Mycket övergripande bebyggelseinventering” från 2007. Områden som inte har 
är	omnämnda	i	underlagen	har	inventerat	och	värderats	varvid	fler	områden	har	
tagit med. 



Sammanfattning

Från bondby till tätort
Troligt är att människor länge rört sig och bott utmed Göta älv. Troligt är också 
att det sedan länge bedrivits jordbruk i dalgången utmed Hålstamsbäcken och 
Lodingebäcken. Det första skriftliga dokumentet som nämner Nödinge är ett 
brev daterat 1440. Vid denna tid bestod Nödinge troligen en liten radby med 
centrum vid kyrkan. Fram till 1900-talet plägades sedan orten av jordbruket, men 
när järnvägen mellan Trollhättan och Göteborgs drogs, och en hållplats förlades i 
Nödinge gick startskottet för en utveckling mot att bli en tätort. 

Särskilt kom 1960-och 70-taletns planering att betyda för Nödinges nuvarande 
karaktär, då det planerades för över 1000 bostäder, ny infrastruktur och utökad 
service. Från 1980-talet och byggdes ytterligare bostäder, då i linje med 1970-ta-
lets	översiktsplan.	I	och	med	att	tågtrafiken	åter	fått	anhalt	i	Nödinge	och	genom	
en politisk vilja att stärka orten, kommer nya årsringar att läggas till.
 
 



 A  - Nödinge kyrkby och strandängarna

 B  -  Backa säteri

 C - Denofa-området

 D  - Villabebyggelsen söder om Klockarevägen

 E			 -	Rekordårens	bebyggelse
   1 - Klöverstigen
   2 - Börsagården 
	 	 	 3	-	Radhusen	utmed	Prästvägen



A. Nödinge kyrkby och strandängarna

Historisk bakgrund

Länge var Nödinge en liten lantlig jordbruksby med kyrka, Backa säteri, ett fåtal 
gårdar och uppodlade åkrar som dominerande inslag. Kyrkan låg i byns centrum. 
Västerut från centrum gick den så kallade Fägatan ut till strandängarna som 
utgjorde delar av byns utmarker där djuren betade och där det gick att skörda 
vass. Fägatan var även vägen ut till den större landsvägen, till ångbåtsbryggan och 
sedermera även till tåghållplatsen. Vid landsvägen och Göta älv låg ett gästgiveri 
liksom	en	ångbåtsbrygga	med	trafik	till	och	från	Göteborg.	

Ytterligare en huvudväg, den så kallade Kyrkvägen, eller Kristoffers led, gick i 
nordsydlig riktning mellan kyrkan och Backa säteri. Utanför byns centrum, där 
odlingsmöjligheterna var sämre låg backstugor och torp. 1820 genomgick byn det 
så	kallade	enskiftet	vilket	innebar	att	byn	splittrades	och	vissa	gårdar	flyttades	ut.	
Trots förändringen bibehölls centrum kring kyrkan och säteriet.

Kulturhistoriska kvalitéer att beakta vid utveckling och förvaltning 
De kvarvarande gårdarna med tillhörande ekonomibyggnader är viktiga för 
förståelsen av Nödinges bys ursprung som jordbruksbygd. Även de kvarvarande 
backstugorna och torpen i ortens ytterkant är värdefulla. Dessa beskriver var byns 
utkant fanns liksom på de sociala strukturer som rådde. Området kring kyrkan är 
upptaget Ale kommuns kulturarvsplan från 2008. I bebyggelseinventeringen från 
2007 är gårdarna på fastigheterna Nödinge-Stommen 1:83, Nödinge 3:68, Nö-
dinge 3:69, Nödinge	5:98	och	Nödinge	36:4	identifierade	som	ursprungliga	och	
bavarandevärda. De torp som poängteras i inventeringen ligger på fastigheterna 
Nödinge-Stommen 1:64 och Nödinge-Stommen 1:71. Gårdarna och torpen som 
pekats ut ska enligt 8 kap 14 § underhållas så att dess karaktär bevaras och de får 
inte rivas. Fastigheterna bör bibehålla sin storlek och ej styckas av. För dessa fast-
igheter	gäller	bygglovsplikten	enligt	9	kap	2	§	Plan-	och	bygglagen	trots	bestäm-
melserna i 9 kap kap 4 § a och b (så kallade Attefallsåtgärder). 

Av flygfotot från 1950-talet ser vi att Nödinge fortfarande är en liten by. Den så 
kallade Fägatan, sedermera Klockarevägen, leder ut till strandängarna och den större 
landsvägen.

Vid enskiftet 1821 splittra-
des Nödinge by upp, åkera-
realen delades och gårdarna 
placerades ut i landskapet. 
Några utav gårdarna har 
rivits på 1900-talet med flera 
utav dem finns kvar. 

Uthus, ladugårdar, jordkällare, 
träd och gärdesgårdar intill de 
ursprungliga mangårdshusen 
bidrar till förståelsen om Nödinges 
ursprung liksom berikar stadsbil-
den. Det är därför av stor vikt att 
dessa element bibehålls. 



I förståelsen för byns långtgående historia 
och byns centrum spelar kyrkan en stor roll. 
Kyrkobyggnaden bör vara dominerande i 
stadsbilden. Ny bebyggelse som skymmer 
eller stör utblickar mot kyrkan bör inte till-
låtas. Kyrkobyggnaden och dess kyrkogård är 
ett byggnadsminne och skyddas enligt 4 kap 
Kulturmiljölagen. 

Klockarevägen/Fägatan och Kyrkvägen/
Kristoffers led ska bibehållas och skulle med 
fördel kunna förstärkas och ges en större roll 
i infrastrukturen för att förståelsen för dess 
betydelse inte ska gå förlorad. 
Strandängarna utgör av värdefull miljö enligt 
kommunens antagna kulturarvsplan (”Värde-
fulla miljöer och åtgärdsförslag”). Om strand-
ängarnas naturliga förutsättningar förändras 
kommer platsen karaktär och upplevelsen utav 
den att ändras vilket påverkar det kulturhisto-
riska värdet. Av kulturarvsplanen framgår att 
strandängarna bör bevaras genom att de hålls 
öppna, att de röjs från sly, till exempel genom 
bete och att bebyggelse inte medges.

Vid enskiftet 1821 delades strandängarna upp 
mellan gårdarna. 

Flygfoto över Nödinge centrum och 
strandängarna 2012



B. Backa säteri

Historisk bakgrund 
Skogs- och jordbruksegendomen Backa omnämns första gången vid mitten av 
1500-talet, då som ett frälsehemman. 1737 ges egendomen så kallad säterifrihet, 
vilket innebar att de inte behövde betala skatt. Till skillnad från skatteböndernas 
mindre, och ofta utspridda tegar hade Backa, trots de olika skiftesomdaningarna 
alltid en sammanhängande skogs- och åkerareal. Egendomen sträckte sig i nord-
sydlig riktning i den naturliga dalgången mellan Lahallsåsen i väster och Kullen i 
öster. I norr gränsade egendomen mot skatteböndernas ägor i Nödinge by, unge-
fär i höjd med Gästgivarevägen. Vägen som går förbi mangårdsbyggnaden, från 
kyrkan	i	norr,	återfinns	på	de	äldsta	utav	kartorna	över	området	och	har	troligen	
spelat stor roll i hur människor rörde sig i området. 

Mangårdsbyggnaden härstammar från mitten av 1700-talet, men övriga spår från 
säteriepoken som gör sig tydliga härstammar i huvudsak från åren efter 1864 

då Hans Oluw Ahlman var ägare av egendomen. Han lät göra dikningsföretag, 
plantera en stor fruktträdgård, bygga smedja, ladugård och stall, liksom anlägga 
ett mejeri. 1918 såldes hela Backa till företaget Denofa. 

Kulturhistoriska kvalitéer att beakta vid utveckling och 
förvaltning
Säterimiljön är utvärderad i kommunens kulturarvsplan från 2008. I motiveringen 
framhålls att gården har haft en betydande roll i bygden och att de kvarvarande 
delarna från epoken är välbevarade. Liksom gårdarna kring Nödinge by berät-
tare Säteriet om bygden som jordbruksbygd. Miljön har också ett socialhistoriskt 
värde som tydlig visar en högreståndsmiljö i kontrast mot backstugor och torp i 
områdets ytterkant. 

För att de kulturhistoriska värdena ska bibehållas får samtliga byggnader som 
härstammar från epoken inte rivas. De ska underhållas med hänsyn till dess ka-

På en karta från 1757 syns Nödinge 
by och Backa säteris utbredning med 
åkrar, utmarker och impediment så som 
åkerholmar, diken och vägar. Dessa 
är fortfarande väl avläsbara i dagens 
landskapsbild.

När Ahlman lät uppföra ekonomibyggnaderna på Backa säteri lades stor omsorg av byggnads detaljer. För att 
byggnaderna ska uppfattas som autentiska och bör detaljers så som fönsteromfattningar, dropplister och snick-
eriprofiler i så stor utsträckning som möjligt bevaras och underhållas, eller i annat fall bytas ut likt befintligt. 
Fotografi på mejeriets gavel. 



raktärsdrag och de får inte byggas till eller på annat sätt göras om som gör att de 
kulturhistoriska värdena går om intet. Lövträden kring mangårdsbyggnaden ska 
sparas, eller återplanteras. 

För att förstå säteriets funktion och ursprung bör dalgången hållas öppen och 
göras fri från sly. Diken, gärdesgårdar och åkerholmar bidrar särskilt till förståel-
sen	av	platsen	som	jordbruksbygd.	I	de	fall	området	förtätas	bör	den	befintliga	
vägsträckningen, förlängningen av Kyrkvägen/Kristoffers led bibehållas liksom 
åkerholmar och andra impediment.

Mangårdsbyggnaden ligger centralt i säterimiljön och utgör en symbol för såväl epoken som säteriföreteelsen. För att 
dess dignitet i stadsbilden inte ska gå förlorad bör kringliggande byggnader inte skymma utblickar. 



C. Denofa-området

Historisk bakgrund
1918 köpte företaget Denofa upp Backa säteri och dess marker i södra Nödinge. 
Företaget hade stora planer på att etablera ett fabrikssamhälle (med tillverkning 
av tvättmedel och margarin) för 1300 invånare. I området byggdes bland annat 
arbetar- och ingenjörsbostäder, en kaj i Göta älv, järnvägsspår (markerat med 
strckat	i	kartan)	samt	en	cistern,	och	det	grundlades	för	fler	byggnader	på	höjden	
ut mot Göta älv. Av olika anledningar genomfördes inte planerna i sin helhet, 
men trots det är spåren av epoken tydliga i området och namnet Denofa lever 
vidare bland boende i Nödinge.

Kulturhistoriska kvalitéer att beakta vid framtida utveckling och 
förvaltning
Området har i samband med arbete med detaljplaneläggning av området beskri-
vits och värderats av Västarvet.

I utredningen konstateras att spåren av epoken har höga kulturhistoriska värden. 
Särskilt poängteras det arkitektoniska värden som bostadsbyggnaderna besitter 
på grund av dess genomarbetade och välbevarade arkitektur. Även ett socialhisto-
riskt värde poängteras på grund av att området tydligt visar de sociala strukturer 
som var rådande i tiden för anläggandet. Området beskrivs även ha ett miljöska-
pande värde där möjligheterna för rekreation i ett varierat kulturlandskap är lättill-
gängligt - något som bedöms vara en betydelsefull resurs för hela Nödinge.

För att de kulturhistoriska värdena ska bibehålls ska rekommendationerna i 
utredningen beaktas. Särskilda planbestämmelser bör tas fram i samband med 
detaljplaneläggningen för nya bostäder, för att såväl övergripande strukturer, 
byggnadsdetaljer och andra spår i landskapet med kulturhistoriska värden ska 
säkerställas.

För utförligare beskrivning av de kulturhistoriska värdena och ställningstaganden 
hänvisas till Västarvets kulturhistoriska utredning som tagits fram i samband med 
detaljplanen för bostäder i Södra backa från 2013. 

Under 2013 togs ett detajerat underlag fram 
med kulturhistoriska värderingar och förhåll-
ningssätt för bebyggelsen i  Denofaområdet. 





D. Villabebyggelsen söder om Klockarevägen 

Historisk bakgrund
Nödinge hade länge en lantlig framtoning, men började i slutet på 1800-talet att 
långsamt under en lång tid att utvecklas till det bostadsområde som vi känner 
Nödinge idag. Det var i samband med att järnvägen mellan Trollhättan och Göte-
borg drogs 1877 och en järnvägshållplats ordnades, som orten utvecklades till ett 
stationssamhälle	med	fler	bostäder,	verksamheter	och	butiker.
 
Den första stadsplanen gjordes 1959 med syfte att skapa förutsättningar för nya 
bostadshus på det som tidigare varit åker- och betesmark. Tomterna gavs en yta 

mellan 550 m² och 1500 m² stora och husen byggdes ett och ett och formgavs 
efter det för tiden rådande stilideal. Gemensamt för husen är att de är en- eller 
tvåfamiljsvillor i en eller två plan och att de har kringliggande trädgård. 

Kulturhistoriska kvalitéer att beakta vid utveckling och 
förvaltning 
Området har ett lokalhistoriskt värde som berättar om Nödinges första, om än 
småskaliga förändring från bondby till bostadsort. För att bibehålla områdets 
karaktär bör nya byggnader uppföras fristående i ett eller två plan och utformas 
med ett arkitektoniskt uttryck typisk för sin egen tid. Avstyckade tomter bör inte 
ges mindre area än 550 m².

I kulturmiljöinventeringen från 2008 är fastigheterna Nödinge-Stommen 1:48, 
Nödinge 5:93, Nödinge 5:128, Nödinge	6:80	och	6:101	identifierade	som	särskilt	
värdefulla byggnader. Dessa ska underhållas och ändras med särskilt hänsyn till 
dess karaktär och de får inte rivas. Bygglovsplikt för åtgärder enligt 9 kap 2 § gäl-
ler inom dessa fastigheter trots bestämmelserna i 9 kap kap 4 § a och b §.

På flygfoto från 1950-talet syns hur centrum vid kyrkan sakta börjar förflyttas väster ut mot det nya 
tåghållplatsen och vid den nya bebyggelsen kring Klockarevägen. Detta är startskottet i utvecklingen 
för Nödinge att bli den tätort så som vi känner den idag.

Flygfotografi, 1957 





E. Rekordårens bebyggelse

Historisk bakgrund 
Som en reaktion på en långtgående bostadsbrist i efterkrigstidens Sverige bygg-
des det ett stort antal bostäder under 1960- och 70-talet. Bostadsbyggandet gick 
under namnet Miljonprogrammet och har med tiden kommit att kallas rekordåren. 
För Nödinge innebar det den största förändringen i ortens historia. Förändringen 
började	med	att	kommunen	fick	i	uppdrag	av	Göteborgsregionen	att	se	över	sitt	
bostadsbestånd och att mark köptes upp av de markägande bönderna. Kom-
munen	planerade	tillsammans	med	Alebyggen	och	Riksbyggen	att	bygga	ca	1000	
lägenheter	i	flerfamiljshus	och	ca	1000	småhus.	Planerna	innefattade	även	nya	
byggnader	för	kommersiell	och	offentlig	service	och	nya,	stora	trafiklösningar.	
Planerna	genomfördes	inte	i	sin	helhet,	men	det	kom	ändå	ändra	Nödinges	
karaktär och identitet avsevärt. Totalt byggdes närmare 900 bostäder. De nya 
områdena gavs namn efter de gamla gårdarna	som	finns	eller	tidigare	låg i om-
rådet. De områden som särskilt beskriver 1970-talets bostadsidéal och har en 
arkitektur med bibehållen kvalité är Klöverstigen, Börsagården och radhusen intill 
Nödinge kyrka.

Gemensamt för bostadsområdena som planerades i Nödinge, precis som i andra 
områden	runt	om	i	landet	från	samma	tid,	är	att	de	är	trafikseparerade.	I	ytterkant	
planerades en ringled med infartsgator med återvändsgränder in till bostadsom-
rådena. Bland bostäder och lekgårdar ges bilarna inget utrymme. Ytterligare en 
gemensam nämnare är att samtliga bostadshus från denna epok är byggda i gult 
tegel.

Kulturhistoriska kvalitéer att beakta vid utveckling och 
förvaltning
1. Klöverstigen är ordnat i en norra och en södra del. Husen är uppförda i 
lameller i tre våningsplan och ställda i en fyrkant vari en gemensam, semiprivat 
gård skapas. Gårdarna är utformade för att fungera som grannskapsenheter med 
plats	för	lek	och	utevistelse	utan	någon	trafik.	Genom	området	löper	en	gågata	i	
nord-sydlig riktigt, som i sitt ursprungliga utförande skulle fungera som områdets 
huvudstråk med offentlig- och kommersiell service i bottenplan. Vid gatans södra 
ände skapades en öppen plats med bland annat matvarubutik. 

Området tål att förändras, men för att strukturen inte ska gå förlorad ska minst 
hälften av de kringbyggda gårdarna bibehållas liksom den raka axeln genom 
området. Strukturerna kan med fördel förstärkas genom att exempelvis återskapa 
verksamhetslokaler i bottenvåningarna utmed huvudstråket eller att förtäta med 
nya	volymer	på	de	befintliga	husen,	eller	genom	nya	kringbyggda	gårdar.	För	
att bevara idén om den sammanhållna arkitekturen bör tegelfasaderna bevaras. 
Påbyggnader	eller	andra	tillkommande	byggnadsvolymer	bör	gestaltas	med	en	
avvikande utformning. 

2. Börsagården är ett av de områden som färdigställdes som enbart består 
av småhus. Området har ett miljöskapande värden på grund av dess slingriga 
bilfria	gator,	tydliga	grannskapsenheter	och	flera	små	öppna	gräsytor	för	lek	och	
utevistelse. Byggnaderna bidrar till upplevelsen genom att de har en gemensam 

De nya bostadsområdena som planerades i Nödinge på 1960-talet gjordens enligt tidens tan-
kar om hur en god boendemiljö skulle vara. 



utformning med gult tegel och gavlarna ställda mot gatan, samtidigt som husen är 
individuella med olika färger på trädetaljer på fönster, gavlar och dörrar. 

Området	tål	inte	någon	förtätning	på	grund	av	att	tätheten	i	befintlig	struktur	
redan är hög. De luckor i området som idag är grönytor bör bevaras på grund 
av dess miljöskapande värde. Byggnadernas fasader med oputsat tegel i första 

våningen och trä på vindsvåningen ska bibehållas, men kan ändra färg efter den 
boendes	önskan.	Bygglovsplikt	enligt	9	kap	2	§	Plan-	och	bygglagen	ska	gälla	
trots	bestämmelserna	i	9	kap	kap	4	§	a	och	b	§	Plan-	och	bygglagen.	Plank	utmed	
gata eller som på annat sätt stör enhetligheten bör inte tillåtas. 

3. Radhusen utmed Prästvägen är ordnade i parallellställda längor i ett plan 
och med sammanbyggda garage. Fasaderna i raka med fönster i liv med fasadteg-
let och utan några utskjutande volymer. Området har en tydlig enhetlighet och få 
förändringar har gjorts som ändrat det ursprungliga arkitektoniska intentionen.  

I planbestämmelserna till detaljplanen från 1971 står det: Eftersom bebyggelsen kom-
mer att uppföras i direkt anslutning till kyrkan, bör byggnadsnämnden medverka till att samt-

Klöverstigens arkitektoniska och 
miljöskapande kvalité ligger bland 
annat i de kringbyggda gårdar som 
var och en har sitt eget uttryck. 
Vissa har kullar, andra lekplats 
eller mest grönska. Gemenast för 
gårdarna är att de är fria från 
trafik och att alla lägenheter har 
utblickar mot gården.



liga byggnader utformas enhetligt beträffande fasadmaterial, taklutning och färgval. Vidare bör 
inte ändringar såsom tillbyggnad, avvikande färgsättning eller annat som inverkar menligt på 
enhetligheten i den färdiga bebyggelsen, icke tillåtas.  

Att bestämmelserna följs är en förutsättning för att kyrkans miljö inte ska för-
vanskas eller att det arkitektoniska värdet i 1970-talebebyggelsen går förlorad. 
Bestämmelserna i detaljplanen innebär att tegelfasaderna ska bevaras, fönsterom-
fattningar, vindskivor, farstukvistar och andra trädeteljer fortsätter att vara bruna 
eller	vita,	liksom	att	husen	inte	byggas	till.	Bygglovsplikt	enligt	9	kap	2	§	Plan-	
och	bygglagen	ska	gälla	trots	bestämmelserna	i	9	kap	kap	4	§	a	och	b	Plan-	och	
bygglagen.	Plank	utmed	gata	eller	som	på	annat	sätt	stör	enhetligheten	bör	inte	
tillåtas. 

De arkitektoniska och miljöskapande kvalitéerna i Börsagården utgörs av enhetligheten i byggnadernas utform-
ning med bland annat tegel i bottenvåningarna och med små skillnader som skett över tid och skapat en mer 
varierad karaktär.

T.h och nedan: 
Radhusen närmast kyrkan 
utformades med särskild 
hänsyn till kyrkomiljön. 
I detaljplanen framgår att 
bebyggelsen skulle ges ett 
gemensamt utförande för 
att inte ta uppmärksamhet 
från kyrkobyggnaden. Idag 
är området ett exempel på 
1970-talets arkitektu-
ridéal där få tillägg eller 
moderniseringar gjorts.

Motsatt sida: 1961 fastslogs den så kallade Dis-
positionsplanen. Planen var att Nödinge skulle förses 
med en ringled och flertalet nya bostädsområden.Ungefär 
hälften av planerna genomfördes i sin helhet.  




