
ILLUSTRATIONSPLANKärnan
i mitten

Nödinges ambition att förvandlas till en 
småstad tas i detta förslag an genom 
att flytta ortens kärna, handelslängan, 
till ortens mitt. Detta medför en 
naturlig knutpunkt för nödingeborna, 
samt ett trevligt centrum för hela Ale. 
Det småstadsurbana handelscentrat 
balanseras av ett gångstråk längst 
Hålldammsbäcken och en gradient från 
park till torg. Välkommen!
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Flöden/Kommunikation 
I förslaget ökas kommunikationen mellan befintliga och nya områden för att skapa mer tillgängliga mötesplatser för 
nödingeborna och utomstående besökare. Med tydliga cykel- och gångvägar kan man röra sig på ett smidigare sätt 
med lättare orientering som skapar en trygghet. De nya kombinerade gång- och cykelvägarna är minst 3 m breda. 
Torgstråket har en bredare gångväg för att vara inbjudande. Gångbanan i torgstråket är prioriterad och tilltagen för att 
skapa en välkomnande känsla in mot stråket och visa på att det är gångtrafikanterna som är viktigast. Från torgstråket 
finns möjligheter att ta andra genvägar till andra delar av Nödinge. Flertal nya kopplingar skapas över bäcken som kopplas 
ihop med torgstråket. Den tidigare rondellen flyttas i förslaget för att skapa tydligare vägar för transport, aleborna och 
utomstående förbipasserade. 

Aktiviteter 
Nödinge hade sedan tidigare ett utbud av olika sport- och friluftsaktiviteter som bevarats 
i förslaget och gjorts mer tillgängliga för centrala Nödinge med en förbättrad kommuni-
kation. Förslaget erbjuder även flertal nya aktiviteter. All service och handel har flyttats till 
torgstråket från den tidigare handelslängan. Genom att skapa mer service och aktivitet i 
centrala Nödinge bryts en barriär upp. Det blir mer tillgängligt för nödingeborna och det 
hamnar i kärnan av Nödinge än som i nulägets utkant. Kommunikationen gör att aktivite-
terna även blir tillgängliga för aleborna och förbipasserande. Aktiviteterna och servicen som 
är placerad i centrala skapar mötespunkter för invånarna. 

Social hållbarhet  
Det som tidigare ansetts vara en barriär mellan invånarna i Nödinge är i förslaget ett 
torgstråk som bjuder in och välkomnar både norra och södra delen men även utomstående 
besökare. Detta skapar i längden en känsla av samhörighet och hemhörighet eftersom plat-
sen blir Nödinge identitet vilket skapar en gemensam platsidentitet för invånarna. Bäcken 
agerar inte längre som en barriär eftersom förslaget har nya kopplingar över den. Istället 
blir bäcken en mötesplats med promenaden längs den. Skolans placering i nuläget är också 
en barriär och en otrygg plats på kvällstid. Flyttning av skolan och placering av torgstråket 
tar bort den otrygga känslan och skapar en mötesplats för alla på dagtid och kvällstid. För-
slaget bryter upp ett flertal barriärer i kärnan av Nödinge och kopplar ihop samhället. Detta 
skapar en trygg stad för invånarna. 

Ekologisk hållbarhet
Nödinge är omringat av grönstruktur som är otillgänglig för centrala delen. I förslaget ska-
pas en naturupplevelse även för centrala Nödinge. Genom att anlägga en promenad längs 
bäcken och utspridda offentliga växthus lyfts Nödinges natur fram och möjliggör sociala in-
teraktioner. Naturen ger plats för möten och sociala aktiviteter. I förlängningen skapar detta 
nya och förbättrade förutsättningar för invånarnas fysiska och mentala hälsa i samhället. 
Förslaget tillåter den omringande naturen att upplevas i centrum. Förslaget har flertal nya 
bostäder där varje bostad har nära till en uteplats som en kvartersgård eller befintlig natur 
för att utöka känslan av närhet till natur.
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Handeln var tidigare placerat i utkanten av Nö-
dinge och var riktat till förbipasserande snarare än 
ett torg för Nödinge. I förslaget erbjuds istället en 
mötesplats för nödingeborna som ska bryta upp 
barriären i samhället. Genom kommunikationen blir 
torgstråk tillgängligt även för förbipasserande dock 
är de inte längre den främsta prioriteringen. 

Torgstråket har ett varierat utbud. Förutom olika 
typer av handel anläggs ett stråk med variation 
av natur och material för att skapa en mötesplats 
för alla. Längs torgstråket finns ett utbud av olika 
verksamheter som handel och restauranger. Dock 
erbjuder platsen mer än så. Den breda gångvägen 
med olika typer av grönstruktur på vardera sida är 
en allmänplats för alla invånare att mötas på. Varia-
tionen på fasaderna och markytan indikerar mång-
fald, integration och gemenskap. Det är en viktig 
utgångspunkt för förslaget för att stärka Nödinges 
gemenskapshet. 

Torgstråket binds ihop med promenaden längs 
bäcken som blir kopplingen där natur möter stad. 
Nödinge är en stad omringad av natur och det lyfts 
fram i förslaget. Kopplingen, stad möter natur, är 
viktig eftersom det binder ihop två viktiga delar av 
Nödinge. 

Promenaden längs Hålldammsbäcken binder ihop 
de två vattendrag, Göta älv och Vimmersjön, som 
finns i Nödinge. Även här finns ett varierat utbud 
av natur som tillgängliggör naturen för centrala 
Nödinge samt en förbättrad kommunikation till vat-
tendrag som ligger i utkanten av småstaden. Trots 
att promenaden är placerad i centrala Nödinge är 
naturaspekten den främsta prioriteringen. En av-
kopplad plats för att komma bort den stadslivet i 
småstaden. Placeringen tillgängliggör den typen av 
promenaden för centrala Nödinge. 
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Det nya torgstråket och promenaden längs bäcken är placerat i kärnan av Nödinge. Det ska agera som en 
mötesplats för alla i Nödinge, Ale och även utomstående förbipasserande. 
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Bostäder 
Idag bor det cirka 6,000 invånare i 
Nödinge och med en befolkningstillväxt 
på ungefär 5 procent/år ökar 
invånarantalet med 300 invånare/år. Med 
en beräkning på 2,4 invånare/bostad bör 
125 bostäder byggas per år. I vårt förslag 
räknar vi med ungefär 1500 nya bostäder 
till år 2030. Förslaget har delats in i 4 
etapper. I etapp 1 byggs 419 bostäder 
tillsammans med den nya skolan. I etapp 
2 byggs det flest bostäder, 502, och även 
det nya centrumet.  I etapp 3 byggs det 
nya kontor och 287 bostäder där det 
tidigare handelslängan låg. I etapp 4 
byggs 260 nya bostäder. Sammanlagt 
utsökas Nödinge med 1468 nya bostäder.

Parkering 
Med 1,468 nya bostäder behövs ungefär 
1,063 nya parkeringsplatser med en 
uträkning på 0,7 parkeringsplats/
bostad och 0,025 parkeringsplats/gäst. 
Utöver detta krävs handelsparkering på 
585 platser baserad på den befintliga 
handelsparkeringen på 349 platser 
och en utökning med hänsyn till 
Nödinges tillväxt. I förslaget finns det 
parkering ovanmark men mestadels 
av parkeringen ligger i nedersta 
våningen i kontorsbyggnaderna och i 
undermarkparkering som är placerad 
under de nya bostäderna. Illustrationen 
visar nerfarten till dessa markerat med 
pil. 

Handeln 
Areaytan för handeln i det nya centrumet 
motsvarar samma handelsarea som den 
tidigare handelslängan i utkanten av 
Nödinge. Dock med en ökning för plats 
för nya verksamheter att kunna etableras 
i Nödinge med hänsyn till Nödinges 
tillväxt. Förslaget skapar ett centrumstråk 
som låter nödingeborna, aleborna och 
utomstående förbipasserade att träffas. 
Den centrala placeringen tillåter detta. 
Handeln utökas och blir 12,215 kvm.

Kontor 
Nödinge växer som stad och därmed krävs utrymme för nya 
verksamheter och företag att kunna etableras. Eftersom Nödinge är en 
småstad nära en storstad finns det stort intresse för företag att kunna 
etableras där. I förslaget utsökas kontor med 36,950 kvm. Mellan varje 
kontorsbyggnad är gemensamma växthus placerade som funkar som 
bullerskydd men som också fungerar som matplats för kontorsarbetarna. 

Skolan
I nuläget är skolan placerad där torgstråket är i förslaget och är 
som en barriär för samhället. Skolan ska vara en plats med bra miljö 
och avlägset för att skapa en privat känsla som skapar trygghet för 
eleverna. Skolan flyttas norr upp för att skapa den känslan. Skolan är en 
mötesplats för eleverna och inte samhället. Skolans placering i nuläget 
blir därför en mötesplats för alla i samhället eftersom det ligger centralt. 
Det bryter upp barriären. I nuläget är skolan 13,165 kvm. Med hänsyn till 
befolkningstillväxten utökas skolan och blir 18,104 kvm. Det är en skola 
för F-3, en för 4-6 och två förskolor på det nya skolområdet.

Byggnader som rivs Nya byggnader  
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