
LÄNKAR

UTMANINGAR OCH MÅL

LÄNKAR

Tätorten Nödinge ligger i Ale kommun intill Göta älv, cirka två mil norr om 
Göteborg. Med sin plats i regionen och det nära läget till Göteborg har 
Nödinge goda förutsättningar att växa. Via pendeltåg och E45 nås både 
Göteborg och Trollhättan enkelt vilket är en bidragande orsak till att nästan 
70% av Nödinges befolkning arbetspendlar.  

Delar av Nödinges bebyggelse kommer redan från 1700-talet, men det 
är framförallt i och med miljonprogrammet som Nödinge växer. Detta 
syns i områdena norr om Hållsdammsbäcken, där bebyggelsen består av 
radhusområden och lameller i tre våningar placerade i en kvartersstruktur. I 
Nödinges södra delar är bebyggelsen nyare med villor och kedjehus. 

Ett stråk av offentliga funktioner löper genom samhället i väst-östlig riktning 
och består bland annat av Ale Kulturrum med bibliotek och teater, skolor för 
årskurs 1–9 och en kyrka. Hållsdammsbäcken rinner parallellt med stråket 
och omges av vacker natur som omsluter bäckrummet.

Idag har Nödinge en ung befolkning på cirka 6000 invånare och under 
den närmsta femtonårsperioden väntas 2000-3000 personer flytta in i 
Nödinge.

Då bostadsområdena uppförts under väldigt skilda 
tidsperioder präglas Nödinge idag av områden 
med hög andel samma boendeformer. Detta i 
kombination med att de ligger separerade bidrar 
till att samhället upplevs uppdelat, något som 
förstärks genom barriärer som Hållsdammsbäcken 
och topografin.

Genom att förstärka stråket som löper genom 
samhället med fler kopplingar, ny bebyggelse 
och fler målpunkter kan rörelse mellan områden 
underlättas och samlas. Nya bostäder kopplar 
samman omkringliggande bebyggelse.

Ale Torg som vänder sig mot E45 istället för 
samhället erbjuder få mervärden utöver handeln. 
Rummets bullerutsatta läge och bristen på en tydligt 
samlande plats uppmuntrar inte till möten mellan 
invånarna.

Genom en tydligare utformning av offentliga 
platser för handel och offentlig verksamhet stödjer 
rummet sociala möten och uppmuntrar till vistelse.

Nödinges offentliga funktioner och bostäder 
ligger idag till stor del separerade från varandra. 
Detta resulterar i att flera platser är aktiva under 
en begränsad tid på dygnet vilket kan minska den 
upplevda tryggheten.

Genom att placera bostäder och offentliga 
funktioner i direkt koppling till varandra, aktiveras 
platserna under en längre tid på dygnet. Den 
ökade rörelsen av människor på dessa platser kan 
öka den upplevda tryggheten.

Nödinges centrala funktioner är idag placerade i 
ett riskområde med många hårdgjorda ytor. Platsen 
är starkt bullerutsatt med en sämre luftkvalitet, i 
och med sin placering intill E45 och järnväg. 
Läget vid Göta älv, tillsammans med framtida 
klimatförändringar, innebär även risk för området 
att översvämmas.

För att frigöra hårdgjord yta i centrumområdet 
koncentreras Ale torg. På detta sätt skapas 
istället ytor för vegetation som bättre kan hantera 
luftföroreningar, kommande klimatförändringar och 
förhöjda vattennivåer skapas. Genom att avskärma 
platsen från E45 minskas bullernivåerna och en 
bättre miljö skapas för handel, bostäder och annan 
offentlig verksamhet.
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Stråket från Göta älv in mot Nödinges östra del 
har förstärkts genom tillägg av nya målpunkter och 
offentliga platser. Från pendelstationen nås både 
det nya naturrummet längs älvkanten och ett nytt 
resecentrum i öst. Ett nytt centrum har fått växa fram 
med tre torgplatser av olika karaktär; pendeltorget, 
handelstorget och kulturtorget. Här blandas bostäder 
med bottenvåningar som kan inhysa handel och 
övrig verksamhet.
 
Genom att placera parkeringshus längs E45 minskas 
bullerpåverkan in mot de centrala delarna och 
torgen inbjuder människor att uppehålla sig. 

Dagens skolstråk öster om Kulturhuset har 
kompletterats med simhall, park och bostäder.  
Verksamheterna har placerats med trygghet som 
utgångspunkt, där bostäder och verksamheter 
skapar en växelverkan. Genom placeringen hålls 
stråket aktivt under längre tid på dygnet, vilket ökar 
rörelsen i området och därmed ökar den upplevda 
tryggheten. 

Mittemot skolan har ett nytt parkområde anlagts, som 
inrymmer både aktiviteter och rekreationsmöjligheter. 
Gymverksamhet och rehabklinik har flyttat från 
centrum, för att kunna ta del av parkens aktivitetsytor, 
samt för att hålla parken mer aktiv kvällstid.

Över bäcken finns nya gång- och cykelbanor för 
att öka rörelsen mellan Nödinges norra och södra 
delar. Längs med bäcken finns även ett försiktigt 
framtaget promenadstråk som tillgängliggör den 
vackra naturmiljön med mindre rastplatser för 
uppehåll.

Den nya bebyggelsen, i två till fem våningar, går från 
en kvartersstruktur i väst till halvslutna kvarter och till 
sist hus i park, längs stråkets östra del.

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500 (A3 1:3000)
0 10 20 30 m

FÖRSLAG

III

III

III

IV

VA

IV
III

I

II

III

III

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

I

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

KULTURRUM

VÅRDCENTRAL

KOMMUNHUS

PARKERING

PARKERING, 
VERKSAMHET & 

KONTOR

RESECENTRUM

NATURUM

PARKERING, 
VERKSAMHET & 

KONTOR

BOSTÄDER MED 
VERKSAMHET I 
BOTTENPLAN

BOSTÄDER MED 
VERKSAMHET I 
BOTTENPLAN

SKOLA

SIMHALL

IDROTTSHALL

BÄCKPROMENAD

SKOLGÅRD

GYM & REHAB

PARKERING UNDER MARK



LÄNKAR

I första etappen anläggs grunden för ett mer aktivt stråk 
genom Nödinge. Ett resecentrum tillsammans med park-
eringshus och verksamhetslokaler påbörjar det nya cen-
trumet i väst. Samtidigt anläggs den bostadsinramade 
parken i öst med simhall, gym och rehab. Den västra gr-
undskolan byggs ut och effektiviserar markanvändningen. 

Bostäder: 29 500 m² BTA
Kontor: 3 000 m² BTA
Handel: 5 400 m² BTA
Parkering: 12 500 m² BTA

I etapp två omsluts det nya torget utav handel i markplan 
med bostäder ovanpå. Kommunhus och vårdcentral 
flyttar in och ramar in platsen framför Kulturrummet. Ett 
naturum ute vid älven ger möjlighet att uppleva älvdalens 
naturområde. En ombyggnad av Kulturrummets matsal 
hjälper till att rama in skolområdet samt underlättar 
rörelsen mellan Nödinges norra och södra delar.

Bostäder: 31 400 m² BTA
Kommunhus: 8000 m² BTA
Handel: 9 200 m² BTA

I tredje etappen byggs bostäder söder om huvudstråket 
som längs tvärgående kopplingar knyter ihop 
bebyggelsen mot Nödinges södra delar. Även ett 
parkeringshus byggs i väst, som förser intilliggande 
bostäder med parkering.

Bostäder: 19 500 m² BTA
Parkering: 4000 m² BTA

I den sista etappen utvecklas centrumområdet uppåt i 
en kvartersliknande struktur med handel, bostäder och 
kontor, blandat med buffertzoner i form av vegetation 
för dagvattenhantering. Bostäder byggs runt de norra 
delarna av parken och mindre förtätning sker på 
miljonprogramsgårdarna och längs bäckkopplingarna.  

Bostäder: 42 000 m² BTA
Kontor: 3000 m² BTA
Handel: 5000 m² BTA
Parkering: 5000 m² BTA

TOTALT:

BTA bostäder: 122 500 m²
BTA handel: 19 600 m²
BTA kontor: 14 000 m²
BTA parkering: 23 500 m² 

Gångbron som går över E45 från dagens pendelstation, landar i ett nytt 
resecentrum med sittytor för väntan på pendel och buss. Platsen som skapas 
vid dess östra sida erbjuder också sittmöjlighet tillsammans med cykelparkering 
och inslag av grönska. 

Längs det nya stråket i öst nås torget, inramat av bostadshus med plats för 
handel och verksamheter i bottenplan. Här finns möjlighet att uppehålla sig 
med att spela boule eller sitta vid vattenspegeln. Längs de tvärgående gatorna 
förlängs butikslägena med mindre lokaler för verksamheter i bostadshusens 
bottenvåningar. 

Ale kommunhus flyttar in från Alafors och ramar in platsen framför Kulturrummet. 
Även en ny vårdcentral hjälper till att rama in det nya kulturtorget. 

För att kombinera större handelslokaler med bostäder runt torget har 
bostadsgårdarna höjts upp på ett terassbjälklag. Detta ökar både avskildheten 
och soltimmarna på gårdarna. 

Parkeringshus är placerade utmed E45 och skyddar centrumområdet från 
buller. Inlastning till de större butikerna såsom livsmedelsbutik sker från 
byggnadens västra sida och genom att möjliggöra för kontor i östfasad, ökar 
trivseln i gaturummet.

PLANUTSNITT TORGSEKVENS 1:500 (A3 1:1000)

SEKTION A-A 1:500 (A3 1:1000)
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PERSPEKTIV

Byggnadskropparna förskjuts i 
djupled för att variera gaturummen 
och minska den upplevda längden 
av byggnaden. 

Genom att blanda bostäder, 
skola, verksamheter och handel 
kan områden vara aktiva under en 
längre tid på dygnet.

Bullerutsatta områden 
skyddas med hjälp av en 
funktionsintegrerad bullervägg. 
I bullerväggen ryms parkering, 
handel och kontor. 

Nya bäckövergångar skapar 
förutsättningar för ökad rörelse 
mellan de norra och södra delarna 
om bäcken.
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