
   

BEFINTLIG PLAN 
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BAKGRUND
 Nödinge ligger i Ale kommun och är 
beläget 25 minuter norr om Göteborg. 
Närheten till natur, vatten och grönska 
gör det till en eftertraktad ort att bo i. Här 
finns både förskola, grundskola, bibliotek, 
vårdcentral, småbåtshamn, golfbana, sjö 
och idrottshall.

Nödinge skulle kunna beskrivas som en 
oupptäckt pärla. Här finns närheten till 
naturen med grönområden, älven i väster 
och bäcken som rinner genom staden och 
med pendeln når man Göteborg centrum 
inom tjugo minuter. Men idag är Nödinge 
en ort där man inte tagit tillvara på dessa 
kvaliteter. Lättillgängligt via motorväg 
E45:an är det en ort med stort underlag 
för handel. Dock känns handelsområdet 
mer anpassat efter de förbipasserande 

bilisterna än för Nödingeborna eftersom 
läget är bullerutsatt och inte en naturlig 
mötesplats att vistas i längre stunder.

Istället möts barnen vid den gemensamma 
skolan och det populära kulturrummet 
lockar folk både i och utanför Nödinge; 
här finns bland annat bibliotek och gratis 
bio vissa dagar. 
Idag bor det ungefär 7000 personer i 
Nödinge. De vanligaste boendeformerna 

är radhus och villor men det finns också 
ett fåtal flerbostadsområden. Med en 
majoritet av villorna söder om bäcken 
och bostads- och hyresrätter i norr skapas 
en segregering i orten, som kan få stora 
konsekvenser i det långa loppet. Detta 
kan förhindras genom att knyta samman 
orten och ta tillvara på och utveckla 
stadens pärlor. På så sätt kan människor 
med olika bakgrunder mötas och skapa 
mervärde för Nödinge som ort. 

  

KONCEPT
Genom att lyfta fram befintliga pärlor 
och addera nya i Nödinge bildar vi ett 
antal platser som tillsammans knyter 
samman Nödinge. Pärlorna ska rikta sig 
till olika målgrupper och skapa platser 
att besöka och mötas på. En utveckling 
av gatustrukturen kan tillgängliggöra fler 
delar av Nödinge och stärka flöden som 
knyter samman orten.

Handeln är idag centrerad i anslutning 
till motorvägen och motorvägen har 
därför en stor påverkan för underlaget 
för handeln. Detta är något som är viktigt 
för att kunna behålla handeln, men också 
för att skapa en ingång för besökare till 
Nödinge och dess pärlor. 

Varje pärla fungerar var för sig men 
skapar samtidigt tillsammans ett större 
sammanhang. 
Vad pärlorna har gemensamt är att de ska 
möta olika behov men samtidigt kännas 
inbjudande för alla. Bland pärlorna finns 
bland annat möjligheten till upplevelser 
utan krav på handel eller chansen att 
upptäcka nya intressen som till exempel 
simning eller stadsodling. Tillsammans 
med de nya pärlorna lyfts befintliga 
kvaliteter som kyrkan eller skolan genom 
att addera nya stråk vilket gör dessa 
mer tillgängliga. Samtidigt bearbetas 
omgivning så att det främjar pärlans syfte.

MÅL
Målet med projektet är att knyta samman 
staden och skapa ett Nödinge för både 
boende och besökare. En plats som 
erbjuder en tillgänglig miljö att upptäcka 
och uppleva. 

PÄRLOR  
Naturum i väst skapar en målpunkt för 
besökare och andrum för resande där 
Nödinges natur hamnar i fokus.
Resecentrum sätter kollektivtrafiken i 
fokus. 
Handelstorget bidrar med småskalig och 
storskalig handel och är länken mellan 
pärlorna och besökarna.

• Kulturtorget binder samman 
människor och är en plats för kulturella 
och sociala tillfällen

• Kulturrum är en välkänd plats och en 
idag redan väl fungerande mötesplats

• Skolan skapar en plats där Nödinges 
framtid möts på lika villkor

• Naturparken vid skolan främjar lek 
med naturen som tema.

• Vattentorget skapar ett nytt 
sammanhang med fokus på aktiviteter 
med vatten

• Stadsparken skapar en tillgänglig grön 
oas i orten för rekreation, träning och 
odling 

• Café vid bäcken lyfter en av de 
naturliga kvaliteterna som finns idag

• Stadsodling skapar möjligheten att odla 
mer storskaligt

• Vimmersjön bidrar till friluftslivet och 
en bättre hälsa

HANDEL

KULTURRUM

SKOLA
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1. NATURUM
2. RESECENTRUM
3. HANDELSTORG  
4. KULTURTORG
5. KULTURRUM
6. LEK I NATUR 
7. VATTENTORG
8. STADSPARK
9. SKOLA
10. CAFÉ I NATUR
11. KYRKA
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FÖRTÄTA FÖRST
Förtäta för att motverka 
sprawleffekten

STRATEGIER

TILLGÄNGLIGHET
Anlägga fler vägar för att 
göra det lättare för alla 
färdsätt att röra sig runt 

SKAPA MÖTESPLATSER
Skapa fler ställen där 
nödingeborna kan träffas

ANPASSA SKALAN
Ta hänsyn till Nödinges storlek 
och anpassa ny bebyggelse efter 
denna 

IV



   

           

Sektion 1:500

ETAPPER

Från resecentrumet når man snabbt handelstorget, där handeln 
i lite mindre skala är centrerad. Alla bottenplan är utformade för 
att husera verksamheter och kontor, vilket skapar 
en aktiv fasad med många olika intryck. Terasseringar skapar 
dramatik i höjdskillnader, och husen är förskjutna för att 
maximera hörnlägen. 

Torget är uppdelat i två delar. En upphöjd del, som med träd 
och fontäner sluter rummet och skapar en lugn övergångszon 
till kulturtorget. En aktiv del, det blå torget, där majoriteten av 
handeln sker, med generöst utrymme för t ex. grönsaksmarknad, 
loppis och julgransförsäljning. Det svarta klocktornet i marmor 
skapar ett landmärke i Nödinge, och med en inbyggd wifi-
antenn bildar den en naturlig mötesplats.

Parkeringen på Ale torg behålls i stora drag men med en viss 
förändring i miljön. Mer grönska tillförs och utformningen 
ska bidra till ett mer långsamt tempo vilket ska göra att platsen 
känns anpassad för människor. Eftersom bostäder kommer att 
uppföras där det gamla centrumet ligger idag adderas också fler 
ytor att umgås på vilket bidrar till en trevligare miljö att möta 
som bilist när man anländer till Nödinge. 

FUNKTIONER

GRÖNOMRÅDEN

OFFENTLIGA BYGGNADER
KONTOR
VERKSAMHET/LOKALER

SKOLA
BEFINTLIGA BOSTÄDER
BOSTÄDER

RE
SE

C
EN

TR
UM

Här möts pendlare, bilister och 
Nödingebor. Handelstorget 
ska uppmana till att vilja 
upptäcka resten av Nödinge. 
Här är den mesta av handeln 
centrerad eftersom närheten till 
motorvägen och pendelstationen 
är de största faktorerna för att 
Nödinge idag har ett så rikt 
serviceunderlag. 

Här finns en väntsal, för de 
som pendlar med tåg och buss, 
beläget i ett resecentrum som 
sträcker sig över vägen och 
binder samman järnvägen 
med Nödinge och uppmuntrar 
invånarna att använda 
miljövänliga transportmedel. 
Resecentrum är sammankopplat 
med en större verksamhetslokal 
där det exempelvis kan ligga en 
livsmedelsbutik. 

Illustrationsplan 1:500

HANDELSTORGET

ETAPP 1

I etapp 1 byggs det nya handelsområdet samt det nya 
kommunhuset. Detta för att kunna riva det befintliga 
handelsområdet utan att Nödingeborna berörs.
Dessutom byggs det nya bostäder i form av lamellhus 
söder om det nya kommunhuset. En del bostäder 
integreras också i det nya handelsområdet. 
Lamellhus placeras på berget nordöst om 
skolområdet. Nytt skolområdet placeras söder om 
bäcken. 

Antal lägenheter (räknat på 100 kvm/lgh): 385 
 

ETAPP 2

I etapp 2 rivs det befintliga handelshuset och handeln 
flyttar in i det nya handelsområdet. Nya bostäder 
i uppbruten kvartersform kommer till norr om 
skolområdet. Här anläggs också en simhall. 
De befintliga bostäderna längs kulturrum byggs om 
och bottenvåningarna byter funktion till handel. 
Dessa byggnader byggs också ut för att rymma fler 
verksamheter och kontor. 

Antal lägenheter (räknat på 100 kvm/lgh): 556

ETAPP 3

I etapp 3 rivs kolområdets östra delar. Istället 
tillkommer det fler bostäder i olika former.  Fler 
bostäder tillkommer också söder ut. 

Antal lägenheter (räknat på 100 kvm/lgh): 169

Total kontorsarea: 22200 kvm
Total verksamhetsarea: 19300 kvm
Total skolarea: 3900 kvm (3400 kvm försvinner i och 
med att nya bostäder byggs)
Total area offentliga byggnader: 5000 kvm

Perspektiv över handelstorget



   

 

Simhallen är en stark faktor för att öka 
besökarantalet till Nödinge men är också en 
plats som knyter samman orten. Simhallen är 
placerad nära skolorna och bygger vidare på 
den redan befintliga idrottsanläggningen. 

Perspektiv över simhallen och det tillhörande 
torget

Sektion 1:500Sektion 1:500

KULTURTORGET
Kulturtorget är ett torg av det större 
laget som erbjuder en mötesplats för 
olika tillfällen. Här finns en scen som 
är tänkt att användas av skolelever på 
rasten, skolavslutningar, demonstrationer, 
lek, informationsmöten av till exempel 
kommunhuset eller en plats att sitta på för 
att vila, äta eller umgås vid. En cykelväg 
leder en vidare fram på stråket och en 
nivåskillnad delar torget i två delar. I 
den norra delen av torget finns bord och 
stolar att sitta vid, grönytor att umgås på, 
en lekplats för de mindre och bänkar för 
vuxna att sitta på.

Illustrationsplan 1:500

Vi ville göra vatten, som är en stor del 
av Nödinges identitet, mer närvarande 
och mer tillgängligt. Därför anlade vi en 
fontän som ändrar sin funktion över året. 
På sommaren kan den svalka små händer, 
vara tillhåll för fåglar, bidra med vattenljud 
och på vintern fungerar den som 
skridskobana. Här binds handel, bostäder 
och simhall ihop vilket skapar en oas för 
Nödingebor att mötas på.

 Illustrationsplan 1:500 

VATTENTORGET

De befintliga bostädernas bottenvåning har 
evakuerats för att främja handel och nya 
byggnader för handel och kontor har adderats 
utanpå dessa.

Kulturtorget har även en staty att beskåda. Det 
ska finnas mycket att titta på, interagera med 
och använda och tanken är att människor ska 
känna att torget är deras. 

Perspektiv över kulturtorget

KULTURRUM

KOMMUNHUS

SIMHALL

SKOLA


