
VÄXA IHOP
Att Nödinge inom en snar framtid kommer att växa är ett faktum, inte enbart sett 
till storlek utan också i sin roll som huvudort i Ale kommun. För att växa utåt måste 
Nödinge först lägga fokus inåt, det krävs att man växer ihop både i bemärkelsen att 
man läker men också att man gör det tillsammans. Ett nytt stråk i öst-västlig riktning 
knyter samman pendelstationen med nuvarande viktiga platser som det populära 
kulturrummet samt med nya mötespunkter av olika karaktär. 
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Blandade bostäder
Nya bostäder placeras strategiskt för att knyta ihop 
de befintliga bostadsområdena med varandra och 
för att motverka segregation. I de nya områdena 
blandas typologier och upplåtelseformer. 
Flerbostadshus i form av punkthus och lameller 
erbjuder både hyres- och bostadsrätter, medan 
enfamiljsbostäder finns i radhuslängor och på 
taken till vissa flerbostadshus. På så sätt får de 
privata bostäderna egna takterrasser samtidigt 
som de delar på den gemensamma gården med 
hela kvarteret. Totalt tillförs ca 950 nya bostäder till 
centrala Nödinge.

Många som bor i Nödinge upplever det naturnära 
läget samt pendlingsbarheten som två av ortens 
främsta kvalitéer. Småstadens gemenskap har 
gett upphov till ett livskraftigt föreningsliv och ett 
kulturrum som arbetar för att vara tillgängligt för 
alla. Järnvägen, älven och motorvägen är inte bara 
viktiga förutsättningar för livet i Nödinge utan också 
aspekter som sätter begränsningar när det kommer 
till stadsbyggnad. Högtrafikerade E45 ligger nära 
centrumområdet och genererar både buller och 
gifter som når långt in bland husen. Den idag stora 
andelen hårdgjorda ytor ökar översvämningsrisken 
både längs Göta Älv och längs bäcken som sträcker 
sig igenom Nödinge. Förutom pendeltåg passerar 
även godståg förbi Nödinge i hög hastighet och 
därför finns en säkerhetsgräns som styr vad marken 
närmast järnvägen kan nyttjas till. Nuvarande 
bostadsområden saknar tydlig koppling till varandra 
och upplevs segregerade både sett till typologi, 
utformning och till människorna som bor där.
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Bostadsområde vid Nödinge Torg
Sektion A-A 1:500

Det nuvarande torget flyttas söderut för att få en 
tydligare koppling till pendeln och till stråket som 
tar sikte mot stadsparken. Torget går från att vara 
en plats där bilar har företräde och där buller är 
oundvikligt till en omsluten och skyddad miljö med 
begränsad trafik. Givetvis bibehålls viktiga funktioner 
som Nödinge besitter i sin roll som nav i Ale 
kommun samtidigt som torget får en karaktär som 
riktas främst in mot orten i sig och därför ges namnet 
Nödinge Torg. Här finns förutom handel av olika slag 
kommunhus och bostäder i olika former för att skapa 
trygghet under dygnets alla timmar.

Ett aktivt Nödinge Torg
Den plats som avgränsas av kulturrummet i väster, 
en mellanstadieskola i öster och Hålldammsbäcken 
i söder används idag som parkering men förvandlas 
här till en plats främst riktad till ungdomar. Platsen 
får namnet Forum. Här finns en uppsjö av olika 
aktiviteter som till exempel basketplan, skatepark och 
lekplats. Här byggs också fyra nya bostadshus med 
föreningslokaler i bottenvåningarna. Dessa knyter 
samman de nuvarande bostäderna norr respektive 
söder om bäcken och dels för att se till att Forum blir 
en trygg plats.
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Huvudstråket i Nödinge kommer att vara ett så 
kallat shared space. Med det menas att bilar och 
annan trafik är tillåten men på gångarnas villkor. 
Markbeläggningen består utav både gröna och 
hårdgjorda ytor som kombineras i olika proportioner. 
Detta gör det möjligt att skapa tåligare ytor för 
trafik utan att hela området uppfattas som alltför 
bilanpassat. Längs stråket finns även öppen 
dagvattenhantering av både funktionella och 
estetiska skäl.

Stråket mynnar i öster ut i en stor park, i direkt 
anslutning till ett nytt bostadsområde som inrymmer 
en mängd olika typologier. Här finns möjlighet till 
både rekreation och avslappning samt olika typer 
av sansade aktiviteter som till exempel naturlek 
och boule. Dammen skapar ett härligt lugn och en 
trivsam atmosfär. De radhus som gränsar till parken 
bidrar till att skapa en trygg och familjär känsla. Från 
stadsparken leder en väg vidare mot Vimmersjön 
som är belägen ännu längre österut där tempot 
trappas av ytterligare. 

Grönt i stadsparken

Utbyggnad och ombyggnad är stora projekt och tar 
tyvärr ofta längre tid än man både tror och hoppas. 
Just därför vore det optimalt att utnyttja byggtiden 
på ett sätt som minskar den negativa inverkan 
som den eventuellt kan ha på invånarna. Tillfälliga 
utställningar skulle kunna visa vad som har hänt 
och vad som kommer att hända i Nödinge, samt 
göra det möjligt att som invånare påverka beslut 
som ännu inte har tagits. Med enkla medel skulle 
även de stängsel som avgränsar byggarbetsplatser 
kunna användas på nya interaktiva sätt. Genom att 
erbjuda ett klotterplank med kritor på griffeltavla 
eller ett överdimensionerat kylskåpspoesi kan dessa 
platser istället få en positiv inverkan på de som bor i 
Nödinge.

Utnyttja byggtiden

På fotgängares villkor

Växa stegvis
För att inte omvandla hela Nödinge till en stor 
byggarbetsplats och för att undvika att påverka 
vardagen för invånarna mer än nödvändigt kommer 
utbyggnaden ske stegvis i olika etapper. För att 
skapa balans kommer byggnation av bostäder 
respektive offentliga verksamheter ske parallellt 
genom hela processen. Stråket från pendelstationen 
mot stadsparken, via torget och forum, är kärnan i 
processen och det är detta de olika etapperna utgår 
från och bygger vidare på. Med det sagt kommer 
givetvis Nödinge att fortsätta växa och utvecklas 
enligt samma princip (till exempel söderut) även 
efter den tredje etappen. Inom en inte alltför lång tid 
kommer även miljonprogramshusen på Klöverstigen 
behöva rustas upp - något som bör göras på ett 
respektfullt sätt utan att förändra deras karaktär eller 
förutsättningarna för vem som har råd att bo där.

Samla bilarna
I bostadsområdet intill stadsparken finns ett 
parkeringshus som tillsammans med det större 
parkeringshuset i anslutning till gallerian och den 
underjordiska parkeringen vid Nödinge Torg 
inrymmer drygt 800 fler parkeringsplatser än vad 
som finns i nuläget. Det resulterar i ett parkeringstal 
för de nya bostäderna på nästan 0,9. Genom att 
samla bilarna i parkeringshus minskar genomfarten 
i bostadsområdena, samtidigt som förutsättningen 
för en välfungerande bilpool ökar.
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Tillfälliga utställningar

Shared space - på fotgängares villkor

Bostadsområde vid stadsparken
Sektion B-B 1:500
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Planutsnitt 1:500
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Etapp 1
Bostäder 21.000 m2

Parkering 15.000 m2

Galleria 10.000 m2

Etapp 2
Bostäder 31.000 m2

Parkering 19.000 m2

Simhall 4.000 m2

Kommunhus 2.000 m2

Saluhall 1.000 m2

Etapp 3
Bostäder 43.000 m2

Parkering 3.000 m2

Utbildningsbyggnader 5.000 m2


