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HANDEL
Idag är den största delen av 
handeln i Nödinge belägen i 
handelslängan som vänder sig 
ut mot E45. Området framför 
består av en stor parkering 
och det saknas en tydlig kärna 
som handel kan växa runt 
och skapa mer av ett lokalt 
centrum. 

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 
Skolorna ligger uppradade 
längs bäckens norra sida 
och samlar barn och unga 
från hela Nödinge. De 
koncentrerade skolorna 
gör området aktivt under 
vardagar men till viss del 

NÖDINGE IDAG  
I dagens Nödinge är avsaknaden av tydliga offentliga platser 
markant. Orten upplevs platt och utan tydliga punkter att 
samlas kring. 

Pendelstationen och handelslängan kan ändå betraktas som 
något slags centrum. Dock riktar sig dessa utåt och bidrar 
därför inte till att skapa en kärna i orten.

Vad utgör då en tyngdpunkt som Nödinge ska struktureras 
kring? Kan Nödinge växa kring de kvalitéer orten redan 
besitter i form av pendelstationen, kulturhuset och 
grönområdena? 

Nämnda funktioner kan dock endast åstadkomma ett flöde 
och vad Nödinge behöver i dagsläget är en kärna, en tydlig 
tyngdpunkt

NÖDINGE I FRAMTIDEN
Detta kan möjliggöras genom att addera en tvärgående axel 
som binder ihop bäckens båda sidor. På så sätt skapas den 
tyngdpunkt som Nödinge kan växa kring i framtiden.

Genom att fokusera på sex stycken “pusselbitar” i Nödinge vill 
vi skapa möjligheter för orten att växa i samklang med dess 
befintliga kvalitéer.  
 
Vi har även valt att fokusera på att ta fram en sammanhållen 
gatustruktur som ger en tydlig kärna som progressivt kan 
expandera i framtiden. Dessa platser präglas av att dels 
skapa de mötesplatser och offentliga rum som Nödinge är i 
behov av framhäva närheten till naturen i orten.  
 
Tidsförhållningen är en viktig aspekt som vi vill dra nytta av. 
Platser växer fram över tid och de platser som byggs är av 
lika stor vikt för platsen nu som om tio år. De ska samspela 
med det befintliga och det kommande, komplettera och inte 
konkurrera.

 
VAD NÖDINGE BEHÖVER
För att skapa en hållbar stadsstruktur behöver Nödinge 
skapa en tyngdpunkt som riktar sig inåt och som det framtida 
Nödinge kan växa upp kring.

GRÖNOMRÅDEN
Centrala Nödinge är omgivet 
av skog och grönska. Den 
geografiska närheten till 
naturen är att betrakta 
som en kvalité, men både 
bäcken eller den närliggande 
skogen upplevs som särskilt 
närvarande eller tillgängliga. 
De isolerade grönområden 
bildar även barriärer mellan 
olika områden. Det saknas 
ett mellanting i mötet mellan 
tätvuxen skog och stadsmiljö, 
exempelvis i form av parker.

KULTURUM 
Kulturum hyser ett flertal 
verksamheter som bland 

CENTRALT STRÅK
Från pendelstationen leder 
en väg upp mot kulturhuset, 
fortsätter genom skolområdet 
vidare bort mot Vimmersjön. 
Sträckan längs med skolan är 
idag cykel- och gångbana. 
Stråket utgör en tydlig riktning 
från väst till öst och detta 
förstärks då kopplingarna över 
bäckområdet är få.

KOPPLINGAR ÖVER 
BÄCKEN
Den skyddade bäcken bidrar 
till en frodande grönska och 
rikt djurliv i orten men hindrar 
den mänskliga rörelsen 

YTANVÄNDANDE
De stora tomrummen med 
oklara funktioner har goda 
möjligheter att utnyttjas 
för den ständingt ökande  
befolkningen. Även ytor 
med klara funktioner såsom 
parkeringar kan effektiviseras 
och intergreras i bebyggelsen 
för att lösgöra central mark.
Möjligheter finns även att se 
till de byggnader som under 
de kommande åren kommer 
slitas ut och ge rum för nya 
byggnader.

MÅNGSIDIGHET 
Genom att bygga med 
principen “det finns inga 
baksidor utan bara andra 
sidor” vill vi utnyttja alla sidor 
av en plats.

ÖVERGÅNGSZONER
Nödinges stadsnära natur 
är en stor kvalité för staden. 
Dock är naturen svårtillgänglig 
men genom att skapa tydliga 
öppningar där bebyggelse 
möter grönområden vill vi 
göra steget ut i naturen 
enklare. 

LAGER PÅ LAGER
Det nya Nödinge växer fram 
långsamt. Ingrepp sker på 
flera ställen samtidigt. Platser 
etableras och fylls med tiden i 
med skarpare konturer.

HUS SOM RYGGAR
Huskroppar byggs för att 
skapa mellanrum som kan 
bilda nya platser. Detta utgör 
en första fas i utformandet av 
nya offentliga rum.

otryggt under kvällstid sett till 
avsaknad av andra funktioner. 
Om bebyggelsen och de 
omkringliggande områdena 
runt skolorna integrerades 
kunde den uppfattade 
otryggheten minska. 

Ett flertal av Nödinges förskolor 
ligger utspridda i närheten av 
skolområdet. Liksom skolorna 
bidrar de till rörelse och aktivitet 
i området under vissa tider på 
dygnet.

annat bibliotek, idrottshall 
och högstadium. Byggnaden 
fungerar som en samlande 
punkt för alla åldrar och 
uppfattas som något av 
Nödinges stolthet.
 
PENDELSTATIONEN
De goda kommunikationerna 
till Göteborg och de 
omkringliggande orterna har 
både för- och nackdelar . 
Majoriteten av invånarna 
pendlar vardagligen till annan 
ort, varför pendeln är viktig, 
samtidigt som det till stor del 
avfolkar det lokala centrumet.

från norr till söder genom 
dess täthet och begränsade 
antal övergångar. En tydlig 
övergång som samspelar med 
gatustrukturen skulle tydligare 
koppla samman de två delarna 
av orten.
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Ungdomstorget etableras
på en plats som till viss 
del idag redan tillhör 
Nödinges unga, men är 
svårdefinierad. Genom att
möjliggöra för en större
mängd aktiviteter kan
platsen befolkas större 
tider av dygnet. Med tiden 
behöver Da Vinci-skolan 
expandera och i samband 
med detta flyttas
fritidsgården ut på gården
och entrén till Kulturum görs
tydligare.

Norra centrum är
huvudpusselbiten vad
gäller att utveckla en ny
och mer välfungerande
centrumkärna för Nödinge.
Området rymmer service
i form av handel, kontor,
kommunhus, parkering och
pendelmöjligheter.

Södra centrum-biten
ska med ett mindre antal
ingrepp verka för att
känslan av Nödinge som
en naturnära kommun
även tar sig in i Nödinges
centrumkärna. I etappen
uppförs även en simhall för
hela Ale kommun samt två
förskolor som vänder sig in
mot bäckens grönområden.

En plats vid Kulturums bakre entré börjar 
etableras. Gata anläggs och öppnar 
upp mot bäcken.

Förskola byggs i anslutning till 
grönområdet vid kulturhuset. 

Ett första kvarter med lokaler för handel 
och bostäder börjar byggas.

Gatan öster om Kulturum öppnas upp
och görs till gångfartsområde.

Infarten och rondellen flyttar till bäckens 
södra sida enligt liggande förslag från 
Ale kommun. Industriområdet norr om 
bäcken rivs.

Handeln i de fristående byggnaderna 
flyttar in i det nybyggda kvarteret och 
de gamla lokalerna rivs.

Da Vinci-skolans matsal på baksidan av
Kulturum rivs.Ale kommuns nya simhall börjar byggas.

Lokaler för handel byggs med 
parkeringsmöjligheter i byggnadens 
övre plan. Ytterligare ett kvarter med 
lokaler för handel och bostäder uppförs. 
I rummet som skapas mot Kulturum 
anläggs ett centrumtorg. Stråket ner till 
pendeltorget öppnas upp och görs till 
gångfartsgata.

En ny högstadieutbyggnad görs i
anslutning till Kulturum på platsen
som etablerats i och med rivningen
av matsalen. Fritidsgården flyttar in i
utbyggnadens östra flygel.

Ytterligare en förskola byggs intill 
grönområdet vid Kulturum. Bäcken görs 
mer lättillgänglig genom att synliggöra 
och öppna upp befintliga nedgångar 
och stigar.

Ett sista kvarter byggs innehållande 
hotell, lokaler för handel och kontor 
samt bostäder i de inre huskropparna. 
Handelslängan rivs.

Platsen utanför Kulturum kan åter tas i
anspråk och rustas upp ytterligare. Området färdigställt.

Ett sista kvarter byggs innehållande ett 
hotell, lokaler för handel och kontor 
samt bostäder. Handelslängan rivs.
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STADS- BERGS-BÄCK-
PARKEN SLÄNTENSTRÅKET
Stadsparken inför den 
länge saknade parkmiljön i 
Nödinge. Den bidrar också 
till att balansera upp ortens 
funktioner då många 
av dessa är belägna i 
de sydvästra delarna. 
Parkområdet är väl tilltagen
och innehåller stora ytor
för lek och rekreation samt
uppförandet av tre nya
flerbostadshus.

Bergsslänten är en byggtät 
pusselbit då den innefattar
ett helt nytt bostadsområde 
i nordöstra Nödinge. 
Bebyggelsen som uppförs 
blandas upp i form av 
integrerade flerbostadshus- 
och radhuskvarter. Ingrepp 
görs även för att med 
en större lättehet kunna 
komma upp på berget och 
dess natur.

Bäckstråket är en viktig 
pusselbit  i att ge Nödinge 
en tydligare kärna. Genom
att öppna upp gatan mot
bäcken kan en tydligare
nod i centrum lokaliseras
samtidigt som närheten till
naturen görs tydligare längs
bäcköppningen. Punkthus
uppförs för att aktivera
området fler timmar av
dygnet och därmed öka
tryggheten.

En bro byggs som skapar ett stråk 
mellan södra och centrala Nödinge. Finngården rivs. Bebyggelse har ännu inte påbörjats.

Punkthus uppförs bakom Kulturum.
Stigen längs med bäcken börjar
synliggöras genom lättare ingrepp
såsom att öppna upp befintliga stigar.

Flerbostadshus byggs som sluter
kvarteren kring Klöverstigen.
Förskolebaracken monteras ned och
verksamheten flyttar till den nybyggda
förskolan nära Kulturum.

Radhus byggs i områdets norra ände.
Ett första kvarter med flerbostadshus
och radhus byggs. Förskolan i söder
rivs och verksamheten flyttar till den
nybyggda förskolan nära Kulturum.

Platsen vid bäcken etableras och en 
“bäckaltan” byggs.

Parkens norra halva anläggs och 
den intilliggande gatan (som i syd 
slutligen kommer nå bäckstråket) börjar 
etableras.

Det andra kvarteret med blandade
flerbostadshus och radhus byggs
samtidigt som tre punkthus uppförs
längs med bergsslänten. Gata från
stadsparken upp till bergsnatur
etableras.

Ytterligare två punkthus byggs på
bäckens södersida. Korttidsboendet rivs.

Parkens södra del anläggs. Två
flerbostadshus längs Klöverstigen rivs i
samband med upprustning/viss rivning
av Klöverstigen. Även förskolan rivs.

Ett sista kvarter med flerbostadshus och 
radhus byggs. Plats som leder upp mot 
bergsnatur etableras ytterligare.

Avslutningsvis byggs ytterligare två
punkthus längst söderut längs den nu
sedan många år etablerade gatan.

Ett nytt flerbostadshus byggs och
sluter åter kvarteret längs Klöverstigen.
Ny förskola börjar byggas. Gatan
längs med parken binds ihop med
bäckstråket och gatan mellan

Ytterligare två punkthus byggs längs 
med berget. Gatan mellan skolområdet 
och den nya bebyggelsen öppnas upp 
för gångfartstrafik.
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