L U C K O R

Först: OM STADSUTVECKLING
Ett stadsutvecklingsprojekt har inte ett start- eller
slutdatum. Det utgår inte från något statiskt
tillstånd och når aldrig något färdigt resultat.
Staden har sina egna inneboende förändringsprocesser. Den är
en självständig levande struktur som ständigt fylls med innehåll,
töms och fylls på nytt igen.
Stadens processer alstras av människorna som lever där och
de pågår ständigt. Långt innan och långt efter
stadsplaneringens inspel.
Utfallet av stadsutvecklingsprojekt är alltid beroende av
stadens egna processer. Inte desto mindre kräver processerna
stöttande stadsutvecklingsprojekt.

Sedan: OM NÖDINGE
Stadens egna processer stöttas genom att tillföra
töjbarhet i stadens struktur.
Framtidens svar på vad stadens uppgifter är har vi inte idag.
Kanske ställer vi inte ens de rätta frågorna. Staden behöver
därför ges möjlighet att förändras åt olika håll. Strukturen
behöver kunna absorbera framtidens idéer.

Töjbarheten beror på stadens grad av resiliens.
Förmågan att tillvarata framtida möjligheter och
hantera framtida utmaningar.

Nödinge är periferi.

Nödinge är grönt och blått.

Nödinge är glest.

Nödinge har stora olikheter.

En ung och gles pendlingsort
på jakt efter något nytt.

Mer än man tror.

Men då finns möjlighet att fylla i.

På gott och ont.

Nödinges gröna och blå strukturer är
verkliga tillgångar. Stora naturområden är
skyddsvärda med stor biologisk mångfald och
höga rekreationsvärden. Samtidigt är det en
utmaning för staden att de är barriärskapande
och otillgängliga,

Nödinge har behov av nya bostäder, men också
gott om områden med stor potential och
behov att utvecklas och förtätas. Oexploaterad
åkermark är värdefull att bevara. Ny
infrastruktur är dessutom kostsam.
Villan och enfamiljsbostaden är dominerande
i Nödinge, men måste enfamiljsbostaden vara
synonym med gleshet, stora privata trädgårdar
och hög boendekostnad?

Uppdelningen i olika bostadsområden i
Nödinge är påtaglig, både fysiskt och socialt.
Det finns också en stor åtskillnad mellan
vad som är stad och vad som är landsbygd.
Områden med olika karaktärer är i sig något
positivt, men medför samtidigt problem.

Det kan vara en stor tillgång att inte vara i
fokus, vara lite ofärdig och inte ha en lång
historia fixerad i fysisk form. Att ha luckor i
stadsstrukturen ger rum för det som är nytt
och annorlunda. Där behöver man inte snäva
in utan olikheter kan uppstå. Staden kan ta
olika riktningar och enskilda människors idéer
kan hitta en plats.
för större

Biologisk

Resiliens:

Stadens förmåga att utvinna
ekosystemtjänster.

Resiliens måste luckorna

användas på ett sätt som låter dem ändra sitt
innehåll också i framtiden.

för större

Resiliens behöver de gröna

och blå strukturernas förmåga att generera
ekosystemtjänster bättre tas tillvara. De
behöver också tillgängliggöras och synliggöras
för Nödingeborna.

för större

Resiliens behöver villamattan

utmanas.

för större

Resiliens behöver

uppdelningens effekter på stadens
rörelsestruktur och integration tas om hand.
Mer av Nödinge behöver tillgängliggöras för
fler av invånarna.

Stadens hantering av påfrestningar från ett
förändrat klimat.

Social

Resiliens:

Stadens förmåga att ta tillvara enskildas
initiativ och kollektiva nya strömningar.
Stadens hantering av sociala spänningar och
demografiska förändringar.

Ekonomisk

Resiliens:

Stadens förmåga att generera långsiktiga
ekonomiska resurser.
Stadens hantering av konjunktursvängningar
och olika inkomstnivåer hos befolkningen.

Till sist: OM UPPDRAGET
Önskemålet från Ale Kommun:

Vi vill vända på ordningen och låta
Ale Torg ligga i träda.

Vi föreslår att Ale Torg blir naturpark.

En utveckling av Ale Torg till småstadscentrum,
stadsfront för orten och stationsnära
bostadsområde. Projektet är en del i ett
övergripande stadsutvecklingsarbete i Nödinge.
I prioriteringen är det satt tidigast och främst.

Buller, luftföroreningar, markföroreningar - Hur länge
kvarstår dessa problem? Framtidens Ale torg kanske har
ostört läge mot älven. Stadens struktur, däremot, har längre
tidsperspektiv. Det vore synd att exploatera marken när
begränsningar, inte möjligheter, är det styrande.

hand om buller och luftföroreningar. Nödinge får
en stadsfront, men av annat slag. Området anläggs
med en struktur och tillfällighet som tillåter att det
fylls med annan användning senare. Under tiden
gör vi andra stadsutvecklingsåtgärder i Nödinge.

Där får grönblå strukturer rena marken och ta

Byggnadskomplexen
Rummen mellan de yttersta volymerna kan
täckas med enkla tak och ytorna användas
som sammanhängande verksamhetsytor.
Byggnadsstommen är sådan att den medger
olika användningsområden.

AXONOMETRI, Nödinge Centrumtratt

Verksamheter i
bottenplan

Sammanhängande
verksamhetsslokal

PERSPEKTIV, vy mot kommunhus från söder.

Nödinge Centrumtratt

Parkeringshus

Nödinge Industritratt

Bostäder

Ett andra mindre centrum bildas vid E45:ans norra infart, med
ett liknande trattformat byggnadskomplex. Området blir en
nod mellan E45:an och Nödinge och ett centrum för mer
störande och bilbetonade verksamheter. Hit flyttar bensinstation,
snabbmatsrestauranger, verkstadsservice och liknande, både från
Ale torg och från industriområdet i norra Nödinge.

Mellan järnvägsstationen och Kulturrum utvecklas först ett kultur- och
handelscentrum. Här flyttar butiker från Ale torg in tillsammans med nytt
kommunhus och hotell. Centrumområdet blir en nod framför järnvägsstationen där
Nödinges viktigaste rörelsestråk sammanstrålar.
Ett trattformat byggnadskomplex formar gaturum och torg. Mitt på torget ligger
kommunhuset och skapar fonder åt gatorna i alla riktningar. Runt omkring bildas
stadsrum med olika karaktär och solförhållande.

AXONOMETRI, Nödinge Industritratt

SEKTION 1:500

2025

2020
Förtätning:

Förtätning:

Villaträdgårdarna

industriområdet

0 - 50 st enfamiljsbostäder.

Enfamiljsbostäder och flerbostadshus
för ca 450 personer.

Atriumhus, 1 vån.
Avstyckning av stora villatomter
uppmuntras och atriumhus byggs på
tomterna. Halvprivata gångvägar dras
längs tomtgränserna.

Friliggande villor, 2 vån.
Öppna kvarter, 2 vån.
Punkthus, 8 vån.
PLAN 1:500
PLAN 1:500
PLAN 1:500

platsetablering:

Laga trasiga länkar
Med några små ingrepp kan Nödinges gatunät bli
betydligt bättre sammankopplat. Överbryggade fysiska
barriärer bidrar till att den fysiska segregeringen
mellan områden i Nödinge minskar.

Bostadsområden
Stadsdelsslingan

Länkplatser längs slingan

Promenad- och motionsslingor som knyter
samman Nödinges olika bostadsområden.
Slingorna består av fyra loopar. I looparnas
korsningar finns platser, länkplatser, som
hjälper till att knyta samman områdena.

Platserna är befintliga och kommer att utvecklas
i olika snabb takt. Där det behövs förbättras de
med avseende på kringbyggnad, växtlighet och
trygghet. De dramatiseras sedan med små gester
för att locka fram spontan användning.

SEKTION 1:500

Park som gör många jobb
Naturparken genererar många sociala ekosystemtjänster. Utöver det ger de
gröna och blå strukturerna flera biologiska ekosystemtjänster.

AXONOMETRI, Nödinge Naturpark

Nödinge Naturpark
När verksamheterna på Ale torg flyttat till lokaler i de båda
trattarna kan de gamla byggnaderna rivas. Marken anläggs enligt
en bestämd struktur och fylls med energiskog, våtmark och smala
gröna remsor av träd och tätt buskage. Ale Torg blir naturpark.
Rörelse genom parken sker på upphöjda spänger. Ett område
av gångar genom energiskogen skapar en labyrint med små
vistelserum i. Mötesplatser och lekmiljöer av naturelement.

våtmark:

Buffertzon för stora regnmängder och översvämningar.
Habitat för många arter och sällsynt biotop.

energiskog:

Absorberar föroreningar och tungmetaller ur marken.
Tar upp gödningsämnen som läckt från närliggande jordbruksområden.

gröna remsor:

Skyddar mot buller.
Absorberar luftföroreningar.
Bildar gröna korridorer mellan skyddsvärda skogs- och bäckområden.

GÅNGVÄG GENOM ENERGISKOG

ILLUSTRATIONSPLAN 1:2500

2030
Förtätning:

Förtätning:

Idrottsplatsen

Nyexploatering:

Norra Kilandavägen

Enfamiljsbostäder
för ca 750 pers

Flerbostadshus för ca 450 personer.

Radhus, 2 vån.
Sutteränghus, 2-5 vån.

Parkering under mark.

Vinklade lamellhus 4-6 vån.

Södra Nödinge

Flerbostadshus för ca 900 personer.
PLAN 1:500

Punkthus 6-8 vån.
Grundläggning på pålar och sparad
naturmark mellan husen.

PLAN 1:500

Kring kyrkan

PLAN 1:500

Enfamiljsbostäder
för ca 150 personer.
Radhus, 2-3 vån.
En förskola.
PLAN 1:500

platsetablering:

Naturområden
Naturslingan
Friluftsslinga som tillgängliggör naturområden
och besöksmål i Nödinges omnejd. Slingan
knyter an till stadsdelsslingan vid länkplatserna.
Den leder även genom områden där framtida
bebyggelse planeras..

Målpunkter längs slingan
Målpunkter på slingan markeras med små
byggda strukturer. De saknar bestämd
funktion, men hjälper till att synliggöra
naturområdena. Strukturerna är utformade
för att användas på många olika sätt, kanske
som vindskydd, sittplats eller lekplats.

efter

2030

Scenario Ett

Tätbebyggd landsbygd

Nödinges befolkning har minskat. Göteborgs rekordstora
bostadsbyggande har gjort att många pendlare valt att
flytta närmare sin arbetsplats.
Marken i Nödinge används nu på liknande sätt som
jordbruksmarken runt omkring: För att generera
ekosystemtjänster och förädla naturresurser. Tidigare
hårdgjorda ytor - torg, gator, skolgårdar och andra
stadsrum - är nu uppbyggda av grönblå element.
Naturen inom och runt orten är viktiga besöksmål för
befolkningen i Göteborg, där trycket på grönytorna är
högt.

efter

2030

Scenario Två
Småskalig stor-stad

Pendlingen till Göteborg har avtagit då många arbeten inte
längre är bundna till någon specifik arbetsplats. Människor
arbetar oftare hemifrån eller i stadens många halvprivata
och offentliga rum.

PLAN 1:500, SCENARIO 1

Nödinge utvecklas till en självständig mindre stad med stark
lokal förankring och gemenskap. Underlaget för handel,
service och föreningsliv är stort. Befolkningsökningen är
måttlig och mark- och bostadspriser relativt låga.

efter

2030

SEKTION 1:500, SCENARIO 2

Scenario Tre

Bo-stad åt storstadens arbetskraft

Västlänken och nya snabbtåg gör att pendlingen till
Göteborg ökar kraftigt. Trycket på bostäder i Nödinge
är mycket högt och marken attraktiv. Hög exploatering i
stationsnära lägen är högsta prioritet för kommunen.
Tågetspendlingens fördelar har helt konkurrerat ut
bilen, som annars är tyst och ren tack vare ny teknik.
Området längs E45:an har nu bästa förutsättningar för
bostadsexploatering med sin stationsnärhet och sitt fina
läge mot älven.

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500

Perspektiv: Gaturum i bostadsområde, SCENARIO 3

