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SAMBANDET
- platser som samlar Nödinge

UTVECKLINGSSTRATEGIER

AKTIVITETSKORSNING
Längs bandet sker aktiviteter 
i anslutning till korsningar, 
aktiviteter i varierad form för att 
attrahera alla. 

BLANDAD BEBYGGELSE
Olika funktioner som sker 
tätt intill varandra skapar 
aktivitet och ger möjlighet 
att mötas. Exempelvis handel 
i bostadshusens bottenplan. 
Äldreboende i anslutning till 
förskola och skola, hyresrätter 
och bostadsrätter blandat med 
småhus och radhus. 

TRAFIKINTEGRERING
Vägar utformade till förmån för 
gångtrafikanter och cyklister i 
första hand. Biltrafik i centrum 
och längs bandet i låg hastighet, 
anpassas efter aktiviteter. 

BARA ETT STENKAST
I Nödinge är allt ett stenkast 
bort; handel, service, skolor, 
förskolor, naturområden 
och kommunikation ligger 
koncentrerat kring bandet för att 
nå ut till alla.  

ENTRÉ MOT GATA
Alla platser ska ha många ögon 
på sig. Entréer mot gata skapar 
förutsättning för rörelse och 
aktivitet och ökar kontakt mellan 
ute och inne. 

NATUREN I STADEN
Staden är nära naturen. 
Skogsområden, bäcken och 
älven tillgängliggörs, skapar 
förutsättningar för aktivitet. 

DYGNET RUNT
Aktivering under hela dygnet, 
hela året.  Variation på 
aktivitetskorsningar skapar trygga 
offentliga miljöer där alla trivs.  
Förskolor och handel i 
bostadshusens bottenplan ger 
mer liv dygnet runt.

UTMANINGAR
Bäcken - Hålsdammsbäcken sträcker sig från Göta älv 
öster ut och bildar med omgivande otillgänglig terräng och 
få övergångar en barriär mellan bostadsområdena i norr och 
söder. Det är svårt att röra sig mellan olika delar i centrala 
Nödinge trots korta avstånd. 

Uppdelat samhälle - Skillnaderna inom Nödinge är idag 
stora. Samhället är uppdelat genom olika socioekonomiska 
förutsättningar, boendeformer och varierad tillgång till 
service och funktioner. I centrala Nödinge skiljer det 
sig främst mellan områdena söder och norr om bäcken. 
Centrum upplevs folktomt dagtid, då många pendlar till 
arbetsplatser utanför orten.

Otrygghet - Idag är otrygga offentliga miljöer ett stort 
problem i Nödinge. Området kring stationen upplevs 
otryggt, särskilt då butiker och service är stängda kvälls- och 
nattid. De grönområden som finns är dåligt upplysta och 
otillgängliga. Stora parkeringsplatser tar upp mycket yta i de 
centrala delarna av Nödinge. 

FÖRSLAG
I vårt förslag blir bäcken inte längre en barriär utan en 
tillgång. Den otillgängliga terrängen blir lätt att nå genom 
nya gångstråk och aktiviteter längs med vattnet. Kontakten 
mellan norr och söder förstärks genom nya stråk och 
förbindelser. 
De offenliga miljöerna kring bandet är väl omhändetagna 
och placerade med variation.  För att säkerställa tryggheten 
och få fler ögon på platserna är nya bostäder placerade kring 
aktiviteterna. Vägen till och från pendelstationen är aktiverad 
genom tydliga gång- och cykelstråk, med handel och service 
aktiverade över stor del av dygnet. 

VISION FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING I NÖDINGE
Nödinge station blir mer sammankopplat med ett 
handelscentrum som har regionalt intresse, det är enkelt att 
ta sig hit med både tåg och bil. Storskalig handel riktar sig 
utåt mot omgivande orter i kommunen och mer småskalig 
handel placerad i bostadshusens bottenplan finns främst 
för nödingeborna. Kommunikationsstråk längs bandet 
är utformade för att gynna cyklister och fotgängare där 
bilister får anpassa sig efter det. Breda trottoarer och säkra 
cykelbanor gör kommunikation till och från pendelstation, 
skolor, natur och handel enklare. De grönområden som finns 
i Nödinge idag har tagits tillvara på och vidareutvecklats 
genom fler övergångar över bäcken och nya trygga gångvägar. 
Dagvatten tas omhand genom vattenuppsamlingar som är 
integrerade längs bandet, genom detta finns möjlighet att 
samla upp vatten och hantera eventuellt översvämningar 
på ett naturligt sätt. De aktiviteter som finns längs bandet 
riktar sig till människor i olika åldrar och med varierade 
intressen. För att öka tryggheten i Nödinge aktiveras fler 
platser dygnet runt genom placering av service, bostäder och 
aktiviteter längs bandet. För att få variation i stadsrummet 
och skapa fler möjligheter för människor att mötas blandas 
funktioner som äldreboende och förskolor, fritidsgård och 
aktivitetspark, för att nämna några exempel.

ETAPP 1
Projektets fokusområde 
Vi koncentrerar Nödinges aktiviteter till ett band.

ETAPP 2
Förtäta utifrån bandet
På sikt byggs fler bostäder och service på centrala 
ytor i anknytning till bandet.
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UTVECKLING ÖVER TID
Planen är att i första hand utveckla bandet med aktiviteter 
och nya kommunikationsvägar som kopplar samman 
Nödinge. Med detta utvecklas ungefär 1200 bostäder. 
Handeln flyttas från den nuvarande längan vid det som idag 
kallas Ale torg till ett nytt stationsnära läge vid bandet. Nästa 
del i utvecklingen av Nödinge är ytterliggare 500 bostäder 
samt kontorslokaler. 

NÖDINGE IDAG 
Längs Göta älv och E45 ligger Ale kommun. Nödinge är 
en av två stora huvudorter med ungefär 5000 invånare 
idag. För Ale kommun är en utveckling av tätorterna kring 
pendeltågsstationerna en viktig fråga för framtiden. Att 
utveckla stationsnära samhällen skapar goda förutsättningar 
för hållbart resande, både för boende i orterna, möjlig 
utveckling av arbetsplatser och för framtida besökare. Från 
Nödinge är det lätt att ta sig med pendeltåg till Göteborg 
och Trollhättan samt de andra orterna inom kommunen.
Idag är består Nödinges centrala delar av hyreshus i tre 
våningar byggda på 1970-talet samt radhus och friliggande 
villor omkring.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
UTVECKLING I NÖDINGE

+ naturnära 
+ 4-5% årlig befolkningsökning
+ bra kommunikation med pendeltåg/E45

- barriärer
- uppdelat samhälle
- otrygga utomhusmiljöer
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GRÖNT LIV I NÖDINGE
Natur har positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Att 
få tillgång till naturen ska vara enkelt i Nödinge, den ska hela 
tiden vara nära. Här finns odlingslotter för de nödingebor 
som kanske inte har egen trädgård eller för de som vill möta 
sina grannar över ett gemensamt odlingsintresse. Vid lotterna 
finns gemensamma redskapsförråd och vattningsanordningar. 
En fruktlund växer ut över aktivitetskorsningen där boende 
och besökare kan ta del av frukten och uppehålla sig vid 
platserna. 

Bostadsnära parker och gröna miljöer ska komplettera 
de naturliga naturområdena. De blir mötesplatser och 
identitetsskapande målpunkter, till exempel i form av 
odlingslotter. Fler grönområden i staden gynnar människan 
på flera sätt. Såväl skog och naturområden som anlagda 
naturelement bidrar till att biologisk mångfald bevaras och 
utvecklas, att viktiga ekosystemtjänster främjas, inte bara 
lokalt utan i hela landskapet. Exempel på ekosystemtjänster 
är produktion av råvaror som att till exempel odla kryddor, 
grönsaker och frukt i sin kolonilott. 

Flera olika funktioner delar på samma utrymme, här finns 
bostäder, parkering, förskola, skola och en gemensam 
föreningslokal för Nödinges många föreningar kring samma 
aktivitetskorsning som ramas in av kolonilotter och fruktträd.

STATIONSNÄRA HANDEL OCH 
KULTUR
Nödinges strategiska läge i regionen med ett idag redan 
etablerat handelscentrum är viktigt för utvecklingen av 
orten. Handeln idag är dock anpassad för bilister och trots 
sitt stationsnära läge upplevs nuvarande Ale torg som en 
otrygg plats kvällstid med stora parkeringsplatser med 

främst hårdgjorda ytor. Bilen har företräde och det finns 
en förvirring och viss otydlighet kring hur cyklister och 
fotgängare ska röra sig, vilka ytor som är anpassade för de.

Bandet möjliggör något för alla med en del tillägnad handel 
i olika skalor. Det regionala intresset är viktigt, därför 
placeras simhall, storskalig handel såsom Ica med närliggande 
parkeringshus i nära anslutning till avfarten från E45.
En ny simhall har efterfrågats i medborgarundersökningar 
och placeras också i anslutning till naturliga vattendrag i 
Nödinge, bäcken och älven. Idag finns bara en simhall i Ale 
kommun, i Skepplanda. 

Där bandet når Kulturummet finns en större knutpunkt. En 
plats med mer småskalig handel och service, med kaféer och 
restauranger som har uteserveringar på platsen. Det finns 
plats för marknader, kulturaktiviteter och evenemang. Här är 
gående och cyklister i fokus även om det finns möjlighet att 
stanna till med bilen för ett snabbt ärende. 
Koncentrationen av service, folkliv och flöden är störst 
kring stationen och med detta ökar även känslan av trygghet 
under dygnets alla timmar. Med planerad utveckling av 
kontorslokaler ökar även underlaget för offentlig service, 
den handel som redan är etablerad idag kan fortsätta växa på 
en mer strategisk och bättre anpassad plats. Handeln kring 
Kulturrummet är placerad i bostadshusens bottenplan vilket 
ökar såväl fyskisk och visuell kontakt mellan ute och inne 
samt ger fler ögon på fler platser.
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BOSTÄDER
Antal planerade nya bostäder i Nödinge fram till 
2030 är ungefär 1700 st fördelade på hyresrätter, 
bostadsrätter och radhus.

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Nödinge har idag en lågstadieskola och en 
mellanstadieskola. En ny högstadieskola byggs 
i anslutning till bandet. Nya förskolor anläggs i 
bottenplan av bostadshus i anslutning till bandet. 
De ersätter två befintliga förskolor i området 
och bidrar till bättre spridning och tillgänglighet. 

REGIONALT CENTRUM
I direkt anslutning till avfart från E45, 
pendelstationen och bandet finns handel och 
service som till exempel vårdcentral och 
folktandvård. Det enkelt att ta sig dit för boende 
i såväl hela Ale kommun som i  Nödinge. 

PARKERING
De är lätt att ta sig till och från Nödinge med 
tåg och buss. Det finns parkeringshus precis vid 
pendelstationen och nya bostäder har ett antal 
parkeringsplatser integrerat i kvarteren, ytor 
som kan förändras och användas i andra syften i 
framtiden. Cykeln kan parkeras på många ställen 
kring bandet.

NATUR
Nödinge är omgivet av vacker natur, till exempel 
Vättlefjälls naturreservat och Vimmersjön. 
Naturen kring Göta älv och Hålsdammsbäcken 
har tidigare varit svåra att nå men är nu 
tillgängliga för alla. 

RÖRELSE
I de centrala delarna av Nödinge är 
huvudkommunikationen cykel- och gångtrafik. 
Bilar kör med låg hastighet genom bandet. Tre 
nya gång - och cykelvägar planeras över bäcken 
för att stärka kontakten mellan norra och södra 
Nödinge samt att få en trygg väg till och från 
pendelstation, handel och natur. Den södra 
infarten från E45 flyttas och placeras istället 
söder om Hålsdammsbäcken. 

AXLAR
Huvudaxeln går öst-väst med nya tydliga axlar 
norr-söder för att förstärka kommunikation, 
fysisk och visuell, och därmed motverka den 
segregation som finns i Nödinge idag. 

ATT VARA NÄRA NATUREN
Närheten till grönområden är avgörande för hur mycket 
de används. Områdena bidrar till rekreation och 
varierande utemiljöer och är samtidigt viktiga delar i en 
ekologiskt hållbar stadsutveckling. De bidrar till biologisk 
mångfald, utjämning av vattennivåer, som luftrenare och 
bullerdämpande. Att placera bostäder, skolor, förskolor 
och äldreboenden med direkt tillgång till naturområden 
är därför ett aktivt val i utvecklingen av Nödinge. Kring 
Hållsdammsbäcken placeras aktivitetskorsningar som 
innehåller allt från tennisplan och promenadvägar till 
utegym och sköna bänkar för en lugn stund i ett vackert 
naturområde. 

AKTIVITETER FÖR ALLA
Bandet ska vara inkluderande för alla. Aktivitetskorsningarna 
lockar till rörelse och liv, till vila och betraktning. Här 
möts människor i olika åldrar i aktiviteter som pågår under 
hela dygnet vilket skapar trygghet och mer dynamik i de 
offentliga rummen. Att se andra människor och samtidigt 
ha möjligheten att själv bli sedd ökar tryggheten i hela 
orten. Aktiviteterna och platserna kring bandet utformas 
för att bidra till allas delaktighet, att alla oavsett bakgrund, 
tillhörighet eller förutsättningar får möjlighet att mötas, att 
prata och umgås eller bara vara synliga för varandra. 

Genom bandet ökar förutsättningarna för möten, spontana 
som planerade, då det är strategiskt placerat i Nödinge längs 
en yta som många passerar. Med ytterliggare kopplingar och 
kommunikation mellan norr och söder som tidigare var i 
princip obefintliga blir det ännu tydligare ett centralt stråk i 
Nödinge. 

Aktiviteterna är många och varierade, de kan förändras 
och det finns utrymme för nödingeborna själva att fortsätta 
utveckla ytornas innehåll och användning över tid. Utbudet 
av aktiviteter och platser vänder sig till alla som till exempel 
bouleplan, aktivitetspark och grönområden samtidigt som 
det finns vissa som riktar sig mer speciefikt till särskilda 
målgrupper som skatepark, fritidsgård och utomhusgym. 
Huvudsaken är att alla är placerade kring bandet, att de 
tillsammans bidrar till ett mer levande och tryggt småstadsliv 
som är enkelt att nå, där alla känner sig inkluderade och 
välkomna på samma villkor. 

Aktiviteter och funktioner kring bandet delar på utrymme 
och offentliga rum. Aktivitetspark är för skolor och 
förskolor dagtid men fungerar lika bra som lekplatser under 
helger. Kafét är placerat i bottenplan på bostadshuset, 
äldreboende och förskola delar utrymmen och möts över 
generationsgränser. Även trafiken är integrerad, trygg och 
tillgänglig genom att bilar kör i låg hastighet, delar utrymme 
med cyklister och fotgängare som kommer i första hand. 
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PRINCIPDIAGRAM

PERSPEKTIV AKTIVITETSPARK

Skolor
Förskolor

Nya bostäder

Parkering
Parkering + bostäder

Regional handel
Handel + bostäder

E45 + tåg
Cykel + bil
Cykel + gång
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