
Barriärer

E45:an och Håldammsbäcken skapar 
kommunikativa och visuella hinder i staden. 
Detta resulterar i att både bostadsområden och 
grönområden i Nödinge blir segregerade och 
svåra att nå. 

VÄXTVERK

Områden 

Stadens kommunikativa och geografiska 
förutsättningar skapar en splittrad bebyggelse, som 
leder till otrygga ytor. Bebyggelsen består av olika 
typologier, där tydliga homogena bostadsområden 
skapar socioekonomiska skillnader. Detta skapar 
segregation mellan områden som är mer åtråvärda 
än andra.

Kollektivtrafik och vägnät

Resor sker huvudsakligen med pendeltåget norr/
söder från Nödinge och 86% av befolkningen 
pendlar för arbete på annan ort. Inom Nödinge är 
kollektivtrafiken otillgänglig och underutvecklad.

Biltransport sker i utkanterna av staden, längs en 
ringled. Cykel- och gångvägar är mer integrerade i 
staden, men behöver utvecklas.

Bebyggelse och buller

Nödinges funktioner är fokuserade kring 
stationsområdet. Ett område präglat av buller, 
luftföroreningar och översvämningsrisk som inte 
lämpar sig för bostäder. Bostadsområdenas 
placering visar på en tydligen uppdelning mellan 
norr, söder och väst.

Natur och vatten 

Nödinge är omringat av mycket grönområden, 
men tillgången till det som finns inom staden är 
dålig. De tillgängliga områden i dagsläget är 
kyrkogården och skolgårdar. Samma sak gäller 
vattnet i Nödinge, där Håldammsbäcken, Göta Älv 
och Vimmersjön är otillgängliga för invånarna. 

Nödinge 
Centrala Nödinge omges av en ringled som 
aldrig färdigställdes. Den skapar ändå en tydlig 
koncentration av staden.

I ett före detta jordbrukslandskap utmed Göta älv, 
endast 20 minuter med tåget norr om Göteborg ligger 
Nödinge. Här bor det idag ca 6000 personer, varav 
86 % pendlar bort från orten varje dag. Inom loppet av 
10 till 15 år förväntas orten dubblera sitt invånarantal. 
Nödinge har nu stor utvecklingspotential och kan inom 
en snar framtid bli en mer attraktiv, levande och hållbar 
småstad med en ny central och lokal stadskärna.

En av de största kvaliteterna med att bo i en småstad 
är närheten till allt, utan att nödvändigtvis bo så tätt. För 
att bevara och utveckla ortens småstadskänsla, med 
boendemiljöer som är hållbara i längden, kan en måttlig 
exploatering ske i centralt läge. I ett första steg, vilket 
presenteras i detta förslag, kan ca 1000 bostäder (100 
000 kvm BTA) byggas här.

Kommunen föreslår bebyggelse i stationsnära 
läge, precis intill E45:an. För att skapa bättre 
boendemiljöer kan begreppet stationsnära läge med 
stor fördel utvidgas. Projektförslaget föreslår därför 
ny bostadsbebyggelse inom endast 10 minuters 
promenadavstånd till pendelstationen.

Nödinge växer till en småstad och 
stärks lokalt i samspel med naturen

Utvecklingsstrategier
• Skapa sammankopplingar inom staden
• Skapa nya offentliga rum
• Skapa nya bra boendemiljöer
• Tillgängliggöra naturen

Eftersom att barriären som delar staden är 
en bäck och inte en bilväg (likt många andra 
orter) kan den användas som en tillgång. 
Bäcken kan koppla samman staden istället för 
att dela den.

Nya kopplingar över bäcken möjliggör möten 
mellan olika bostadsområden. Utan ett för 
stort ingrepp i naturen skapas punkter där stråk 
möts. Kopplingarna kan fylla olika funktioner, 
som rekreation och kommunikation. 

Genom att skapa nya förbindelser kopplas 
Nödinge ihop. Ett vägnät som tidigare 
skapade rörelser utåt skapar istället rörelser 
inåt och genom staden. Detta skapar ett mer 
integrerat vägnät som förbättrar rörelser för 
fordon, cykel och fotgängare. I och med att 
det blir lättare att förflytta sig inom staden, så 
minskas avstånden geografiskt och mentalt 
vilket ger en mindre segregerad stad.

Genom att växa inåt skapas en mer 
sammanhållen stad, ett tydligare regionalt 
sammanhang samt stärker den lokala 
identiteten. Bättre boendemiljöer anläggs mer 
integrerat i Nödinge, där typologi, täthet och 
storlek spelar stor roll.

Grönområdena kopplar samman olika delar 
av Nödinge och av den anledningen finns 
det ett behov av att tillgängliggöra den 
befintliga naturen för bostadsområdena. 
Detta skulle skapa bättre boendemiljöer med 
rekreationsvärde. 

Visioner för hållbar utveckling

Att skapa boendemiljöer i lägen som är hållbara 
i längden.  Det innebär korta avstånd till naturen, 
rekreation, kommunikation och service. Vidare att de 
fysiska förutsättningarna för boendemiljöerna säkerställs 
inför framtiden, d v s på ett säkert avstånd från t ex buller 
och luftföroreningar.

Framtidens Nödinge ger möjlighet till ett gott lokalt liv 
med närhet till andra människor, samtidigt som Nödinge 
behåller sin goda koppling till Göteborg. 

Detta förslag bygger på att Nödinge utvecklas 
centralt längs Håldammsbäcken fram till 2030, 
för att sedan ta steget längre ut för att utvidga 
staden.

Nödinge idag Utveckling
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Sammankoppling 

Nya gång och cykel-leder  
binder i huvud sak samman 
staden norr till söder och 
huvudstråket öst-väst.

Bostadsprincip

Kvarteren är mer slutna åt 
huvudstråket, det skapar 
stadskaraktär. Närmare 
naturen luckras de upp och 
blir mer integrerade i grönskan 
runtomkring. Uppluckring sker 
både i grad av omslutning 
kring gårdar och i våningsantal 
och syns i både plan och 
sektion.

Småstaden Nödinge
Nödinge växer inåt och bildar en sammankopplad småstad. Det 
nya huvudstråket börjar vid tågstationen och leder vidare in i staden. 
Offentliga rum ligger i anslutning till stråket. Vid stationen, en mer regional 
plats, ligger i huvudsak kommunikation och service. Nya handels- och 
kontorslokaler, resecentrum, nytt kommunhus samt parkering placeras här. 
Parkeringen är dels till för besökare av handel och boende i Nödinge. 
Parkering i ett läge med god möjlighet till lokal kommunikation leder till 
en stad som blir mindre beroende av bil och får mer ytor till boende och 
natur. Längs huvudstråket går en ny busslinje som binder samman staden. 
Nya vägar gör rörelser inom, till och från staden enklare.

Längre in i Nödinge, mer lokal plats, finns nya stadsparken och 
aktivitetsparken. Omplacering av skolor skapar möjlighet för nya 
boendemiljöer där funktioner blandas. Det leder till mer och blandad 
aktivitet i staden. Stort fokus ligger på att föra in grönska i boendemiljön 
och stadsrummet. Variation i utformningen skapar mer och mindre privata 
utrymmen. 

Offentliga rum

Huvudstråket kopplar samman 
stadens nya mötesplatser. 
Mer regionala platser nära 
stationen, mer lokalt in i 
Nödinge.

Tillgängliggör naturen

Nya leder möjliggör rörelse 
i naturen inom centrala 
Nödinge. Rörelser öppnar 
upp befintliga barriärer.

Bra boendemiljö 

Närhet till kommunikation 
och natur skapar lugna och 
bekväma boenden.  Alla 
nya bostäder har mindre 
än 700 m till stationen 
och mindre än 100 m till 
nya offentliga rum så som 
aktivitetsparken, stadsparken 
och handelsplatsen.
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Sektion A - A

Stadsparken

Mitt i småstaden ligger den nya stadsparken och bildar 
den mest centrala mötesplatsen. Här möter naturen kring 
Håldammsbäcken den nästan 1 hektar stora parken som skapar 
plats för lugnare aktiviteter. I norr övergår parken gradvis till 
mer stadsmässig karaktär där den slutligen möter huvudgatan, 
lekplatsen och simhallen. Denna gradvisa övergång märks bl a 
genom att hårdgjorda ytor luckras upp och bebyggelsetätheten 
minskas. 

Växtligheten kring Håldammsbäcken gallras varsamt ur för 
att ge plats för de nya gång och cykelbroarna över bäcken. 
Naturområdet utökas även upp mot Stadsparken med lokal 
växtlighet som stärker den biologiska mångfalden. 

Byggnadshöjden minskas gradvis från huvudgatan och ned mot Håldammsbäcken. Inom varje kvarter blandas radhus med bostads-och hyresrätter för att skapa variation och möjliggöra lokal bostadskarriär.
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UTSNITT A

Vy åt öst över huvudsgatan sett från Stadsparken. Här möts Stadsparken och gångfartsgatan, där fotgängare, cyklister, den nya busslinjen och bilar samsas på de gåendes villkor. Varierad bebyggelse med olika våningshöjder ger ett varierat stadsrum.

Vy åt öst över innegård. Här syns de gröna innegårdarna som har större gemensamma ytor. Bebyggelsen är uppluckrad och avstånden mellan varje boende är större än utmed huvudgatan. Här finns bra och lugna boendemiljöer där naturen är ständigt närvarande. 

Stadsparken stärker småstadens lokala kvaliteter. Det är en 
unik lokal plats som skapar goda förutsättningar för caféer, 
lokala verksamheter och restauranger kring huvudstråket. 
Funktionsblandning, där bostäder, verksamheter och simhall möts 
skapar en plats som är aktiv dygnet runt.

Gångfartsgatan är här ca 15 meter bred och ger plats för bl 
a träd och grönska. Här går den nya busslinjen förbi ned mot 
stationen och utmed simhallens norra fasad kan avlämning med 
bil ske.

Etapper

Etapp 2
 
180 bostäder (18 000 kvm BTA)
Simhall
Kommunhus (10 000 kvm BTA)
Handel (4600 kvm BTA utöver det som redan finns)
Parkeringshus (1700 p-platser)
Kontor (2000 kvm BTA)
Bullerbarriär 
Resecentrum
Förskola söder om Håldamsbäcken
Bro från järnväg förlängs
Rondell flyttas
Nödingeskolan och Kyrkbyskolan rivs

Etapp 1

220 bostäder (22 000 kvm BTA)
Mellanstadieförskola
Lågstadieskola
Utbyggnad av befintlig förskola
Idrottshall med föreningslokal
3 Broar över Håldammsbäcken
2 Förskolor rivs

Etapp 3
 
600 bostäder (60 000 kvm BTA)
Förskola
Skatepark/Pulkabacke
Handel

Etapp 4

Fortsatt exploatering 
efter år 2030 sker 
vid behov upp mot 
Vimmersjön. 

Utbyggnaden av projektområdet inleds med att tre nya gång och cykelbroar byggs över Håldammsbäcken, samtidigt som bostäder 
och offentlig service runt om aktivitetsparken byggs. Därefter etableras en regional handelsplats, kommunhuset, P-husen och 
bullerbarriären som skydd för inre bebyggelse, vidare även bostäder och simhallen kring huvudgatan och stadsparken. Slutligen kan 
bostäder, förskola närmare Håldammsbäcken och bakom bullerbarriären byggas.  
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UTSNITT B

Aktivitetskarta

Aktiviteter för olika åldrar och årstider i olika delar av staden. 
Genom att sprida ut funktioner skapas större integration och 
färre otrygga platser. Allmänna ytor får ögon på sig olika 
tider av dygnet. Aktivitetsparken t ex ligger i anslutning till 
skolverksamhet och mer uppluckrad bebyggelse. Ytorna kan 
även användas året om. I aktivitetsparken spolas  
t ex en isbana upp under vintern och skateparken blir 
tillsammans med bullerbarriären en pulkabacke.

Stadsrummet har nära till naturen.

Pendling är en stor del av Nödingebornas vardag. Stationen 
och dess omgivning är det sista och första man ser av 
Nödinge. Här sker första intrycket av Nödinge, denna 
platsen blir mötet med Nödinge. Genom att förlänga 
stationsbyggnaden blir det första man möts av inte en bilväg, 
utan man kommer in i stadsrummet och landar i en miljö med 
en mänsklig skala.

I anslutning till pendelstationen tillkommer möjlighet till lokal 
och regional busstrafik. Kollektivtrafiken blir samlad kring en 
plats där det finns goda möjligheter för parkering av både 
cykel och bil. 

Det nya kommunhuset blir Nödinges och regionens nya 
”Ansikte utåt”. Kommunen kan här visa sin vision och 
inriktning. Huset bildar en del av platsen och stadsrummet.

Handeln, som även är till för övriga delar av kommunen 
byggs ut. Den kopplas till huvudstråket via ett handelsstråk. 
Tillbyggnaden med parkering och handel bildar en gågata. 
Det blir ett större utbud i en mer skyddad och lugn plats.

E45:an orsakar höga bullernivåer. De nya byggnaderna 
och ingreppen fungerar som bullerbarriärer samtidigt som 
de bidrar till en tydligare struktur av bebyggelse och vägnät. 


