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Utbyggnad Vårdcentral

Utbyggnad Äldreboende

Naturrum

Förskola

Ungdomstorg

Utegym

Torg

Nödinge Torg

Ale Torg

Förskola

Skola

Café/Lokal

Café

Hotell

Komunhus

Bullerpark

Kallbadhus

Broar. Ett förslag på hur Nödinge kan utvecklas i takt med 
att orten växer. Målet är att skapa en levande småstad med 
handel, service, tillgänglig natur och blandad bebyggelse. 
Utgångspunkten har varit att dra nytta av de fördelar 
Nödinge har, inte minst med sin plats som centralort och sitt 
stationsnära läge i naturskön miljö. Förslaget fokuserar på de 
centrala delarna av nödinge.

Nödinge kännetecknas idag av ett externhandelscentrum och 
en förortsstruktur med bilen i centrum. Ale torg är den centrala 
handelsplatsen inom kommunen och torget, som består av en 
stor parkering, fungerar som Nödinges ansikte utåt och har 
således en stor betydelse för hur Nödinge marknadsför sig. 
Handelsbebyggelsen är tydligt avgränsad från övrig bebyg-
gelse och de olika delarna inom handeln saknar samman-
hang. Rörelsen inom orten centreras uteslutande kring torget 
som idag saknar omsorg i sin estetiska utformning. 

Nödinge saknar även en koppling till Älven som trots sina 
kvalitéer inte fungerar som en del av ortens grönstruktur och 
närrekreation.

Nödinge har idag goda regionala och lokala kommunikatio-
ner, med både expressbussar, pendel och motorväg som tar 
en till/från orten. Närheten till väg och järnväg skapar dock 
en problematik vad gäller buller och transporter av farligt 
gods. Vägarna i centrum understryker samhällets avlånga 
struktur och det finns få kopplingar som knyter ihop och 
skapar cirkulation.

Planförslaget vill, förutom att förtäta med bostäder, ta hänsyn 
till handeln och de förväntningar som följer av att vara en av 
kommunens två huvudorter. En attraktiv handel är en central 
del i Nödinges fortsatta utveckling och för att handeln ska 
fungera väl krävs en tydlig exponering. Det finns uppenbara 
fördelar med Ale torgs nuvarande läge och det finns ingen 
ambition att ändra på detta. Vi ser däremot att Nödinge som 
centralort behöver bli en mer sammanhållen ort med en att-
raktivare och mer inbjudande närmiljö för 
invånarna. 

Vi vill ändra upplevelsen av Nödinge som förort med bilen i 
centrum genom att fokusera på att utveckla gång- och cy-
kelvägar. Nya förbindelser skall knyta ihop samhällets olika 
delar och skapa en helhet som upplevs mindre segregerad. 

Centrumområdet kopplas tydligare till sin omgivning genom 
att samband tydliggörs mellan viktiga målpunkter såsom 
pendelstationen, kulturrum, mötesplatser och handeln. Nya 
mötesplatser skapas genom att omprogrammera de idag till 
stor del outnyttjade ytorna inom centrumområdet.  Genom en 
tätare bebyggelse och blandning av arbetsplatser, service, 
handel och bostäder skapas ett attraktivt centrum med ett stort 
utbud, trivsamma miljöer och goda förutsättningar för möten.

Genom ”Broar” skapar vi ett attraktivt Nödinge där 
människor trivs, har nära till rekreation, arbete, service, 
handel och varandra.



Öar & Broar
Vi har identifierat 4 bostadsöar i Nödinge. Öarna isoleras ge-
nom olika typer av barriärer och  skapar i dagsläget en osam-
manhållen stadsbild och en tydlig socioekonomisk segregation.
Vår utgångspunkt i projektet har varit att sudda ut gränserna 
mellan dessa öar, både på ett fysiskt och psykiskt plan. Det gör 
vi genom att bygga “Broar”. Vi jobbar med två typer av ”Bro-
ar”.

1.
Den ena bron är en strategi för hur och var människor rör sig. 
Målet är att skapa gång och cykelvägar som gör det mer na-
turligt och lättare att röra sig genom hela Nödinge. För de som 
kan, ska benen eller cykeln vara det naturliga valet var man 
än ska. Vi har därför varit noggranna med placeringen av de 
programmerade rörelserna inom orten.
Cykelvägarna får ett likvärdigt utseende överallt för att ge ett 
jämlikt estetiskt inslag i stadsbilden och skapa en tydlig orienter-
barhet. Gångvägar är mer uppluckrade i sitt utseende och friare 
i sin utbredning.

2.
Den andra bron är en strategi för var platser och nya byggna-
der ska ligga. All bebyggelse har placerats i mellanrummen för 
att på så sätt sudda ut gränser mellan områden. Det har varit 
viktigt att inte skapa nya öar, därför har vi jobbat med områ-
den som innehåller både bostäder och verksamheter. Vidare 
kommer bostadsområderna innehålla olika typologierna och 
upplåtelseformer för att blanda människor med olika socioeko-
nomiska förutsättningar. Platser som torg och parker blir mål-
punkter som gör att man vill ta sig till olika områden i Nödinge. 
Även dessa placeras mellan öarna för att hjälpa till att sudda ut 
gränserna och göra respektive område likvärdig attraktivitet.  

 

Diagram över var vi placerar 
våra huvudstråk
1.
Barrär bestående av bäck, skola/kultur-stråk.

2.
Vi bryter upp bariären i 3 delar. 

3. 
Placerar stråken i mellanrummen, i motsatt riktning 
för att ge en mer jämnlik vikt i staden. Stråken får 
namnen ”Östra Leden” och ”Västra Leden”

Etapper 
1.
Etapp 1, utveckla dagens Nödinge och skapa 
nya rörelsemönster och målpunkter, 900 bostäder     
15 000 kvm handel

2.
Etapp 2, bygga ihop miljonprogramsområdet 

3. 
Etapp 3, bygga ihop Nödinge med östra delen vid 
sjön samt förtäta villområdet i söder

Huvudstråk och platser

Cykelvägar

1

2

2

2

1

Västra Leden Östra Leden

1

3

3
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Ale Torg är en viktig handelsplats och inkomstkälla för Nödinge, 
men upplevs inte vara ett torg för uppehåll. Orten saknar så-
ledes en mötesplats som är centralt belägen och inte enbart 
lever på kommers. Nödinge torg är tänkt att bygga över öarna 
och skapa en central demokratisk mötesplats för alla Nödinges 
invånare. En ny mötesplats som inte är beroende av konsumtion. 
Torget är placerat i östra delen av centrala nödinge där det 
idag finns en till synes oprogrammerad grönyta för idrottsut-
övande, främst använd av skolan. Denna ersätts med en ny 
platsbyggd multiplan centralt placerad på torget som ska fung-
era som en mötesplats men också som en resurs till skolan under 
idrottslektioner. 
Vi vill ge Nödinge torg liv och rörelse under dygnets alla tim-
mar. En förskola är placerad invid torget för att ge liv dagtid. 
På kvällstid befolkas torget av idrottsutövande ungdomar och 
restaurangbesökare på caféet/restaurangen i nordväst där 
kvällssolen skapar en attraktiv plats. 

Typologier:

Bostadshusen kring Nödinge torg är relativt småskaliga, och 
består främs av punkthus i upp till fyra våningar. Bebyggelsen 
omringar torget och definierar stadsrummet samtidigt som den 
integreras väl i den befintliga bebyggelsen. 
I en senare etapp är berget tänkt att bebyggas med punkthus 

som letar sig ned till Nödinge torg och möter den mindre skalan 
som återfinns där. För att skapa en blandad stad med olika ty-
pologier och bostadsformer bryter vi upp punkthusbebyggelsen 
med radhus i torgets bakkant. Detta blir en lugnare bostadsdel, 
som fungerar som en länk mellan ny och befintlig bebyggelse. 
Radhusen är placerade i två längor med en gemensam gård 
emellan. Tanken är att utveckla och bygga på Nödinges cen-
trum-nära radhusbebyggelse i de nya centrala delarna kring 
Nödinge torg.

Östra leden:

Från Nödinge torg löper ett stråk i en vertikal riktning förbi flera 
intressepunkter och platser. Söder om Nödinge Torg löper strå-
ket mellan Nödingeskolan och kulturrum. Där skapar vi en plats 
för stadens ungdomar med skateboardpark, mopedparkering 
och vistelseytor. Detta ger liv och rörelse till platsen vid hög-
stadiet som idag upplevs obefolkad.  Vidare söderut,  mellan 
skolområdet och bäcken, har vi placerat ett Naturrum. Det skall 
bl.a. fungera som en lokal där befolkningen kan lära sig om 
biologi och lokal ekologi. Stråket löper sedan över bäcken och 
vidare till det nuvarande äldreboendet och vårdcentralen som 
båda byggs till för att svara till det ökade behovet av vårdplat-
ser. 

Byggnaderna letar sig närmare bäcken som därmed aktiveras 
och för att ge ytterligare liv till platsen skapas också ett utegym 
i nära anslutning. Platsen mellan äldreboendet och vårdcentra-
len stärker stråket och ger Nödingeborna anledning att röra sig 
längre söderut mot villaområdet. Detta resulterar i att båda sid-
or av bäcken aktiveras och ges en mer jämlik situation i staden. 

Målgrupp:

Östra leden i sin helhet är tänkt att täcka in alla målgrupper och 
ge dem fäste i staden. Ungdomarna skall få ta plats i det offent-
liga rummet med deras aktiviteter, samtidigt som vi vill respekte-
ra och svara till den äldre befolkningens intressen. Bostäderna i 
anslutning till stråket lämpar sig främst för småbarnsfamiljer med 
närhet till förskola, skola, torg och natur.

Nödinge torg och östra leden

Bild 1 Bild 2
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Ale torg är idag kommunens centrum för detaljhandel och är 
en viktig förutsättning för Nödinge. För att handeln ska fungera 
krävs en tydlig exponering inte minst mot E45. Affärer måste sy-
nas för att locka besökare vilket motiverar att behålla Ale torgs 
nuvarande placering. Målet med förnyelsen av Ale torg är att 
behålla och förstärka befintlig handel, ge bilarna mindre utrym-
me och lösa bullerproblematiken. 

Med det nya torget vill vi skapa förutsättningar för fler funktio-
ner och ändra bilden av en Ale torg som en extern handelsplats. 
Ale Torg-byggnaden behålls men en öppning tas upp i mitten 
som skapar en koppling till bostadsområdet bakom och bidrar 
till en större framkomlighet. Norr om pendelstationen, längst 
med E45, byggs en bullerpark som utöver att minska buller och 
inrymma parkeringsplatser även erbjuder lokaler, grönska och 
diverse aktiviteter.  

Gamla byggnader i anslutning till Ale torg rivs och ersätts med 
nya som placera på ytan mellan handelslängan och buller-
parken (dagens parkeringsyta). Den nya bebyggelsen bestå-
ende främst av handel/kontor som möter den befintliga Ale 
Torg-längan i höjd och längd och är placerade så att de skapas 
nya mer intima handelsgator. På de nya handelsbyggnaderna 
placeras bostäder i form av radhus för att ge liv åt platsen fler 
timmar av dygnet. Söderut, i anslutning till handelsstråket öpp-

nar ett torg upp sig, där finns ett nytt kommunhus, hotell- och 
konferensverksamhet samt ett café. I anslutning till torget byggs 
bostäder som tack vare sin kvartersstruktur kan placeras nära 
motorvägen då samtliga bostäder får tillgång till minst en lugn 
sida. Nödingevägen flyttas inåt och går tvärs  över torget. Trafi-
ken på denna sträcka är endast till för buss i linjetrafik och håller 
en låg hastighet. Busshållplatser i båda riktningar är förlagda 
söder om ale torg med nära anslutning till pendelstationen.

Bullerparken:

Bullerparken skall inte bara tjäna som ett parkeringshus. Vår 
utgångspunkt var att skapa en park i fler nivåer, som tar hand 
om bullerproblematiken och parkeringsbristen samtidigt som 
den ger något mer till Nödingeborna. Genom en lång, terrasse-
rad park bjuder vi in till uppehåll med utsikt över älven samtidigt 
som vi ger torget mer grönska och liv. Verksamhetslokaler är 
integrerade i byggnaden och sticker ut som moduler vilket ska-
par en diversitet och bryter av den vidsträckta byggnadsstruk-
turen.  En gång och cykelväg letar sig uppför den terrasserade 
parken och vidare över motorvägen/järnvägen via en bro. På 
så vis förstärks kopplingen till älven och de rekreativa stråket 
längs med. Gång- och cykelvägen på denna sida byggs ut till 
en rundslinga med grillplatser och ett kallbadhus. 

Parkering:

Ale Torg är beroende av bilen till följd av sin plats som central 
handelsort i kommunen. Den synliga parkeringen skapar dock 
en mindre trivsam torgmiljö och är ett problem när det kommer 
till yteffektivitet. Vi har valt att ta bort en stor del av den synli-
ga parkeringen och inrymma ca 150 P-platser i bullerparken. 
Kvarvarande utomhusparkering är samlad norr om torget i nära 
ansliutning till Ica, Lidl mm och omfattar ca 260 P-platser. Varje 
parkeringsrad skiljs åt av träd för att skapa en trevligare miljö 
och vy från torget. Utöver dessa P-platser ersätts dagens pen-
delparkering i söder med en ny pendelparkering bestående av 
84 P-platser. 

I förslaget minskas antalet parkeringsplatser i anslutning till Ale 
torg, ett medvetet val som tillsammans med bättre cykelvägar 
och orientering förhoppningsvis ska leda till att fler väljer bort 
bilen. 

Kommunhusområdet:

Det nya kommunhuset bildar tillsammans med hotellet en plats 
till för besökare i Nödinge. Här har man tillgång till kommunhus, 
hotell/konferens och handel samtidigt som det fungerar som en 
central nod för vidare orientering genom Nödinge. 

Ovanför denna plats har vi skapat en intim plats framför kultur-
rummet. Denna plats blir ett centrum för ortens unga och kreati-
va. En ny, mindre byggnad är placerad centralt på platsen och 
står som motpol till det stora kulturrummet. Den lilla byggnaden 
är tänkt att inrymma kultur i olika former och fungera som ska-
parhubb, i synnerhet för ortens unga befolkning.

Målgrupp:

Det skall fortfarande vara enkelt för människor i grannorterna 
att ta sig till Nödinge för att handla. Likaså ska handeln vara 
lättillgänglig för Nödingeborna och vara en trevlig upplevelse 
för alla, ostörd av buller och bilar -dit man lätt kan ta sig via 
cykel.  Genom tydligare och bättre cykelvägar hoppas vi kun-
na dra ner på bilberoendet och uppmuntra befolkningen till att 
välja cykeln framför bilen. 

Bullerparken är en plats för alla då den både fungerar som en 
koppling över till älven och erbjuder rekreation i form av ex-
empelvis tennis, vistelseytor, verksamheter och lokaler. De nya 
bostäderna nära pendeln är tänkta för studenter och människor 
som är pendelberoende, bostäderna inom kvartersbebyggelsen 
i södra delen är något större och lämpar sig därför bättre för 
familjer.

Ale torg och västra leden 
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