
Parallella stråk
Nödinge är en ort i Ale kommun 
utanför Göteborg med en befolkning 
på ca 6000 personer. Närheten till 
Göteborg och Trollhättan med både 
pendel och bil har resulterat i att 
71% av invånarna pendlar till jobbet. 
Längs med älven och E45:an ligger 
många samhällen som liknar Nödinge 
till storlek och utformning. Med en 
förväntad befolkningsökning på 4-5% 
är kommunens ambition att Nödinge 
ska gå från att vara en utspridd ort till 
att bli en småstad och centralort i Ale 
kommun.

Nödinge har närhet både till storstan, 
natur och vatten. Det är enkelt att ta 
pendeln till Göteborg eller Trollhättan 
vilket ger ett stort utbud av jobb, 
handel och utbildning inom korta 
avstånd. Detta samt eget centrum 
och närheten till naturområden ger 
Nödinge viktiga kvaliteter.

Det finns flera blåstrukturer nära 
Nödinge som ger goda förutsättningar 
för rekreation. Göta älv, som är 
en av anledningarna till att orten 
ligger där den ligger, rinner förbi 
precis väster om Nödinge. Här 
finns stora naturvärden och en 
mycket vacker miljö. På östra sidan 
ligger den populära badplatsen vid 
Vimmersjön. Genom orten rinner 
Hållsdammsbäcken med utlopp i 
älven, även den har stora naturvärden 
som är av riksintresse. Både älven och 
bäcken är idag något svårtillgängliga.

I och med Göta älvs belägenhet så 
nära staden finns en översvämningsrisk 
vid kraftig nederbörd.

Bäcken är idag inramad av tät 
vegetation som skapar svårigheter att 
röra sig i sydlig-nordlig riktning i orten. 
Detta skapar en fysisk segregering 
som i sin tur ger en social segregering. 

I Nödinge finns det få tydliga stråk 
och rörelser. Stadsrummen är ibland 
otydliga, framförallt i de bilprioriterade 
områdena. Det kan vara svårt 
att orientera sig som gång- och 
cykeltrafikant i de delar som är otydligt 
programmerade.

STRATEGIER 

För att skapa en 
sammanhängande 
småstadskärna 
integreras de olika 
stadsrummen mellan 
områden

Genom att samla 
funktioner och bryta 
barriärer ökar den 
vardagliga kontakten 
mellan Nödingebor

Att tillgängliggöra 
de vatten- och 
natturresurser som finns 
ger en ökad närhet till 
naturen i orten

MÅL

En sammanhängande 
småstadskärna

Vardaglig kontakt mellan 
Nödingebor

Ökad närhet till naturen

Runt om Nödinge finns stora 
grönområden, exempelvis 
naturreservatet Vättlefjäll, men även 
mindre områden med motionsspår 
och naturlekplatser. Naturområden 
är, enligt medborgardialogen som 
kommunen gjort, viktigt för invånarna 
i Nödinge och bör därför bevaras i 
stor utsträckning. Öster om Nödinge 
ligger även gammal och fortfarande 
brukad åkermark samt hästhagar.

Trollhättan

Nödinge

Göteborg



Förslaget utgår från tre parallella stråk i väst-östlig riktning; två 
huvudgator och bäckpromenaden. Dessa binds ihop med stråk 
i nord-sydlig riktning. Det finns två tyngdpunkter; Ale centrum 
med politiska och kommersiella funktioner och Nödinge torg med 
sociala funktioner. Med sin början framför kommunhuset leder Göta 
Älvgatan genom Ale centrum och vidare till simhallen innan den 
viker av mot Rödklövergatan.    

Det nya centrumet och det exploaterade området i öst utgör 
tillsammans en mer sammanhängande småstadskärna. Nödinge 
blir mer lättorienterat och rörelserna samlas kring huvudgatorna. 
Göta Älvsgatan och nya Vitklövergatan är bilfria, gång- och 
cykeltrafikanter är prioriterade och kan lätt orientera sig i den nya 
strukturen. 

Nya Vitklövergatan binder samman centrala funktioner i orten. Från 
älvstranden går en naturbro över tågspåren och motorvägen till Ale 
centrum och gatan fortsätter sedan förbi Göta Älvgatan, Kulturrum, 
Klöverstigen, parken och Nödinge torg. Gatan fortsätter till 
Vimmersjön men efter skolan samsas fotgängare, cyklar och bilar.
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Ale centrum
Ale centrum utgörs av en handelsgata med nya funktioner. Det 
nya kommunhuset ligger precis vid pendeln och är kommunens 
politiska centrum. Här ligger också ett rese- och turistcenter, en 
pressbyrå och en cykelparkering.

Göta Älvgatans västra byggnad är uppdelad i två delar. Delen av 
byggnaden som är närmast motorvägen består av en våning till för 
lager och personalutrymmen för handeln. Byggnadens tak täcks av 
sedum. Resten av byggnaden, som är närmast Göta Älvgatan, har 
verksamheter i botten samt kontor och personalutrymmen på de 
övre våningarna. De fyra kvarteren på östra sidan är bostadshus 
med verksamheter i bottenvåningen mot Göta Älvgatan. 

Bostadshusen är fyra våningar över verksamheterna, blir lägre 
på tvärgatorna med tre våningar och sluts samman mot Södra 
Klöverstigen med tvåvåningsradhus. 

I medborgardialogen lyfts framförallt utökad handel fram som 
något Nödingeborna önskar. I förslaget utökas handeln och utgörs 
av totalt 13 900 kvm. Gatan avslutas i norr med en simhall, ännu ett 
önskemål från Nödingeborna. Formen på simhallen ger ett tydligt 
avslut och hänvisar till Rödklövergatan. Göta Älvgatans utformning 
med nischer bidrar till ett varierat stadsrum som uppmanar till 
användning som exempelvis uteserveringar.

Den varierande bebyggelsen vid Fyrklövergatan har utformats efter 
ett system med flerbostadshus kring en öppen gård som tillsluts av 
en radhuslänga. På så vis skapas öppna gårdar med olika typologier 
där Nödingebor med olika behov av bostäder kan bo i närheten av 
varandra.

Denna plats kopplar samman och tydliggör entrén till 
Nödinge. Resecentret har ingångar från flera håll beroende på 
transportmedel och ett inglasat cykelgarage i direkt anslutning. 
Kommunens anställda har fått en nytt, centralt beläget kommunhus 
(söder i bild) och nya bostäder ramar in platsen för att skapa mer 
självklara vägar för fotgängare och cyklister. Här syns även brofästet 
med dess serpentinvägsliknande utformning.

Planutsnitt A 1:500

Sektion A-A 1:500

Sektion B-B 1:500

Planutsnitt B 1:500

Perspektivet visar gårdsbebyggelse med blandade typologier. Radhusens uteplatser vänder sig mot den inramade, halvprivata gården och skapar möjligheter för möten och lek.

Gårdsprincip
De nya bostadsområdena bygger på en princip med en blandning 
av flerbostadshus och radhus i två omfattningar. En variation 
inom området där några enheter består helt av radhus eller 
flerbostadshus medan andra är blandade där ett flerbostadshus 
kring en öppen gård tillsluts av en radhuslänga. De olika 
typologierna används för att skapa olika platser i varierande storlek 
och tillåta olika upplåtelseformer inom samma enhet. 



Bäckpromenaden
I och med bäckpromenaden synliggörs en av Nödinges 
naturresurser. Grönskan kring bäcken är mycket viktig och ger 
området en speciell karaktär. Majoriteten är idag mycket tät och 
svårtillgänglig. Förslaget är att med försiktighet avverka en del träd 
och sly för att minska barriären genom visuella kopplingar från 
norr till söder. Avverkningen är det som möjliggör en promenad 
längs bäcken och gör den mer tillgänglig för Nödinges befolkning. 
Bäcken får fler broar som förbättrar kopplingen mellan norr och 
söder.

Park
I dagsläget finns det brist på större, tillgängliga grönområden 
i centrala Nödinge och därför ska en park anläggas mellan 
kulturrummet och skolan. Parken ligger i anslutning till Nya 
Vitklövergatan och avslutas med en bro över Hållsdammsbäcken. I 
parken finns aktiviteter för många åldrar och intressen; volleyboll- 
och multiplan, lekplats, bouleplan, skateboardpark och självklart 
gångstråk och bänkar.

Nödinge torg
Torget samlar sociala funktioner som tandläkare och äldreboende 
men även café och restaurang. Det skapas 850 kvm för handel 
och verksamheter runt torget. Amfiteatern på torget kan användas 
till olika aktiviteter som t.ex. möten, teater, skridskobana, konsert 
och som uppsamlings av dagvatten. Vardaglig kontakt kan skapas 
genom närhet av funktioner för olika åldrar som ålderdomshem, 
skola och förskola. Tryggheten ökar genom möjlighet till aktivitet 
under fler timmar på dygnet. 

Dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen används både som skydd mot översvämning 
vid nederbörd och för att ge mervärde till stadsrummen. Grönska 
och vatten går hand i hand och möjligheter till lek vid både torrt 
och regnigt väder skapas. Att synliggöra vattnet kan också bidra 
till ökad medvetenhet när det gäller miljö och våra framtida 
utmaningar. Små broar, stenläggningar och buskage blandas med 
träd längs vattnets väg som mynnar ut i större multifunktionella 
pooler.

Gatunät
Gång- och cykeltrafikanter är prioriterade och bilderna visar på de 
huvudsakliga rörelserna genom de centrala delarna av Nödinge. 
Nya Vitklövergatan, Göta Älvgatan och bäckpromenaden är helt 
bilfria. Vägarna genom centrum är tydliga och man ska som gång- 
och cykeltrafikant kunna känna sig säker på vart man får gå och att 
det inte är på bilens villkor som man rör sig i trafiken. 

Bilen nedprioriteras och det finns vissa vägar där markfordon 
över huvud taget inte får ta sig fram. Det gäller framförallt i de 
centrala delarna och de nya bostadsområdena. Servicefordon har 
däremot fortfarande möjlighet att passera Nya Vitklövergatan för 
exempelvis sophämtning och matleveranser till skola och förskola. 
Det tillkommer även en lokal busslinje.

Axonometrin visar kopplingar mellan nya stadsrum. Större 
utkiksplatser och sammankopplande stigar integrerar 
bäckpromenaden med parken. Parken ligger i anslutning 
till Nya Vitklövergatan, och har en diagonal koppling till 
Nödinge torg. Från torget leds man sedan vidare in i det nya 
bostadsområdet som erbjuder mindre platser i form av lekytor 
och grönområden. 

ETTTVÅ

TRE

FYRA

Buss
Bil

ETT
I första etappen knyts de centrala delarna ihop genom 
exploatering av ytan norr om skolan. Det sker även förtätningar på 
innergårdarna på Södra Klöverstigen. I första etappen tillkommer 
bäckpromenaden och parken. Exploateringen skapar 362 bostäder.

TVÅ
I andra etappen exploateras Göta Älvgatan och nya Ale centrum. 
Även kommunhuset och de centrala bostäderna tillkommer i andra 
etappen. Exploateringen skapar 532 bostäder.

TRE
I etapp tre exploateras den östra delen av skolan på höjden, den 
västra delen av skolan ersätts med nya bostäder. Ytterligare två 
förtätningar, längre ut från centrala Nödinge, sker också i etappen. 
Exploateringen skapar 54 bostäder vid skolan och ytterligare 200 
bostäder i de mindre centrala delarna.

FYRA
I etapp fyra exploateras Nödinge åt både norr och söder, på så sätt 
skapas en möjlighet att koppla samman med kringliggande orter i 
framtiden. Exploateringen skapar 2500-2600 bostäder I etapp fyra 
exploateras Nödinge åt både norr och söder, på så sätt skapas en 
möjlighet att koppla samman med kringliggande orter i framtiden. 
Exploateringen skapar 2500-2600 bostäder.

Nyckeltal
Förskola
134 nya platser

Skola
300 nya platser

Bostäder
950 st i fokusområdet
3700 totalt

Handel
13900 kvm

Kontor/personalutrymmen
12300 kvm

Kommunhus
2100 kvm fotavtryck

Simhall
2400 kvm fotavtryck

Markparkering
555 platser

Parkeringsgarage
1233 platser

Diagram över fordonstrafikDiagram över gång- och cykeltrafik


