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En framtidsbild för centrala Nödinge
Ale kommun är en kommun i stor förändring. En omfattande utbyggnad av E45 och Norge-/Vänerbanan pågår.
2012 har kommunen fem nya pendelstationer. Detta ger
kommunen en ökad tillgänglighet och förändrad roll i
Göteborgsregionen och skapar en stor förväntan på
tillväxt. Nödinge samhälle förväntas fram till år 2015 växa
från dagens dryga 5 000 personer till 6 300 personer. För
att få en helhetssyn över befolkningsutvecklingen har
kommunen antagit ett bostadsförsörjningsprogram för
bostadsutbyggnaden och ett program för företagsetableringar.
Ales tillväxt berör centrala Nödinge på ett påtagligt sätt. Handeln på Ale Torg har det största detaljhandelsutbudet i kommunen, men behöver växa ytterligare
för att klara konkurrensen från omvärlden. För att få en
helhetssyn på utvecklingen av centrala Nödinge beslutade kommunstyrelsen i januari 2008 att genomföra en
studie för att belysa olika möjligheter att utveckla den
fysiska strukturen. Studien fick namnet Strukturstudie
för centrala Nödinge och detta är resultatet av arbetet.
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Nödinge står inför stora förändringar. Den nya pendelstationen, men också utbyggnaden av E45 innebär att Nödinge på ett nytt och kraftfullt sätt knyts till sin omvärld.
Nödinge förväntas därför växa de närmaste tio åren. Hur
centrum ska utvecklas är en viktig fråga inte bara för Nödinge utan för hela kommunen.

Nödinge har från 50-talets jordbruks- och kyrkby utvecklats till
dagens samhälle mycket tack vare sitt strategiska läge vid kommunikationsstråken och närheten till storstaden. Den lilla byn
började växa i slutet av 1960-talet då flera hundra lägenheter
byggdes på grund av bostadsbristen i regionen. Hösten 1995
öppnades Ale gymnasium. Ale Torg, Nödinges köpcentrum,
invigdes hösten 1996. Idag finns här ett brett kommersiellt ut-

En attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik utgör
huvudstråken i Göteborgsregionens gemensamma strukturbild. Utbyggnaden av Norge-/ Vänerbanan kommer att knyta
Nödinge till resten av regionen på ett nytt och kraftfullt sätt.

bud med bland annat dagligvaruhandel, klädbutiker, bank, post,
apotek och systembolag. Satsningen på detaljhandel är en viktig
orsak till att Nödinge utvecklats till en viktig ort i kommunen.
Från 1985 har invånarantalet i Nödinge ökat från drygt 4100
invånare till drygt 5 000 år 2008. Golfbanan som invigdes 2006
med 9 hål planerar nu att byggas ut till en 18-hålsbana. Flera
nya bostadsområden planeras också och fram till 2015 räknar
kommunen med att invånarantalet når 6 300 personer.

Nödinge - en del av den nya regionala strukturen
Kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund
har de senaste åren gemensamt arbetat fram en strategi över
hur bebyggelsen i regionen på sikt skall utvecklas. En bärande
tanke är att bygga ut en attraktiv pendel- och regiontågstrafik

in mot Göteborg. Genom att sedan bygga ut samhällena i dessa
stråk skapas förutsättningar för regionen att utvecklas långsiktigt hållbart. För Ales del är denna strategi redan påbörjat i och
med utbyggnaden av Norge-/Vänerbanan.
Genom utbyggnaden av järnvägen får Nödinge tillgång
till pendeltågstrafik. Läget för stationen är bestämt sedan tidigare. Detta kommer att ha en stor betydelse för Nödinges långsiktiga utveckling och ortens attraktivitet. Restiden till Göteborg
med kollektivtrafik minskar till cirka 18 minuter. Samtidigt
byggs vägen ut till fyrfältsväg mot Göteborg och Trollhättan.
Nödinge får en huvudavfart från E45 för norr- och södergående vägtrafik i anslutning till Norra Kilandavägen och en avfart
enbart för trafiken från Göteborg söder om den nya stationen.

Flygfoto över centrala Nödinge från väster taget 2005. En stor del av marken i den västra delen används idag till markparkering.
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Inledning

Nödinge – ett samhälle i förändring
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Inledning

Strukturstudiens uppdrag och avgränsning

Strukturstudiens uppdrag har varit att, med utgångspunkt från politiska mål och inriktningar och gällande
planer och planeringsdokument ta fram en framtidsbild
över den fysiska strukturen i centrala Nödinge med ett
tidsperspektiv fram till år 2020. I uppdraget har ingått att
belysa olika alternativ till övergripande struktur, studera
möjligheter till förtätning med bostäder med närhet till
kollektivtrafik, visa på utvecklingsmöjligheter för handel, kommersiell och offentlig service och möjliga lokaliseringar av en ny kommunförvaltning. Arbetet skulle
också redovisa möjligheter att utveckla en attraktivare
närmiljö, konsekvenserna för trafik och parkering samt
värdera tidigare framlagda utvecklingsförslag.

En strukturstudie är inte en del i kommunens formella planering utan en friare arbetsform. Målet har inte varit att ta fram
en färdig utbyggnadsplan. En sådan blir lätt inaktuell när
förutsättningarna ändras. Istället har uppdraget varit att föreslå hur strukturen i dagens centrum bör utvecklas och sedan
utifrån detta formulera en vision för bebyggelseutvecklingen.
Den nya pendelstationen och principbeslutet att flytta kommunens administration till Nödinge har varit viktiga utgångspunkter i arbetet.

Kommunens ambitioner för Nödinges utveckling
De politiska målen för kommunens utveckling finns beskrivna i den strategiska planen med Vision 2020. Ett övergripande mål är att utveckla Ale till en attraktiv kommun att bo och
arbeta i.

Älvängen och Nödinge – kommunens två
huvudorter år 2020
Kommunens mål är att både Älvängen och Nödinge ska
utvecklas med fler bostäder och bättre kommersiell service.
För att beskriva kommunens syn på Älvängens utveckling
gjordes under 2007 en strukturstudie för centrumområdet.
Utgångspunkten var den attraktiva småstaden. För att belysa
hur Nödinge kan och bör utvecklas beslutade kommunstyrelsen i början av 2008 att genomföra en strukturstudie för
centrala Nödinge. Syftet var att utifrån ett helhetsperspektiv
på samhällets behov arbeta fram en samlad bild av hur centrum bör utvecklas. Hur utnyttjar vi närheten till den nya
pendeltågsstationen? Hur kan Nödinge utvecklas från förort
till en självklar del i Göteborgsregionen? Vilken karaktär ska
Nödinge ha år 2020? Går det att frigöra mark i centrum för
att förtäta med bostäder och handel?
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Bostadsutvecklingen i Nödinge
Under 2008 tog kommunen, utifrån gällande översiktsplan,
fram ett program för bostadsutvecklingen för hela kommunen. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att möjliggöra en befolkningstillväxt på i genomsnitt 2 procent per
år fram till 2015. Utgångspunkten är att Ale år 2020 kommer
att ha cirka 35 000 invånare. För Nödinge anges flera nya
bostadsområden, såsom Ale höjd, Backa Säteri, södra Backa
och Hallbacken med en sammanlagd utbyggnad av drygt 700
nya bostäder. Av dessa är drygt hälften småhus eller marklägenheter och resten lägenheter i flerfamiljshus. I centrala
Nödinge föreslås en förtätning med drygt 30 bostäder per år
med start 2012. Möjlig förtätning enligt denna strukturstudie
är inte medräknade i programmet.
Analys av handeln
2008 genomförde organisationen Svensk Handel en analys av
handeln i Ale kommun. I analysen framhävs Ale Torgs roll
som motor för fackhandeln och dagligvaror och att denna
behöver stärkas. I handelsanalysen föreslås Ale Torg kunna
utökas från dagens 9000 m² i en första etapp med ca 4000
m² detaljhandel och i en andra etapp med 6 200 m². Svensk
Handel framhåller också att nya områden bör innehålla mer
än enbart detaljhandel.

Inledning

Strukturstudiens uppdrag och avgränsning

Avgränsning och genomförande av uppdraget
Det första steget i arbetet har varit att göra en geografisk
avgränsning för uppdraget. Avgränsningen redovisas i kartan
intill och kan sammanfattas i följande:
Den röda heldragna ringen symboliserar området kring
pendelstationen och handelsområdet. En stor del av arbetet
har handlat om strukturen i denna del.

Den röda streckade ringen symboliserar hela området som
har ingått i strukturstudien.
Den gula streckade ringen. Inom detta område har inga
förändringar föreslagits, men området påverkas ändå indirekt.
Arbetet har bedrivits i två steg. Det första har inneburit skissarbete kring området inom den röda ringen. Två seminarier

med temadiskussioner hölls kring strukturen kring pendelstationen och handelsområdet. Idéer och tankar som då kom
fram har varit en viktig utgångspunkt för det vidare arbetet. I
steg två har skisserna fördjupats och utvecklats och ett förslag till utveckling tagits fram. Arbetet har bedrivits i samverkan med ett flertal parter.
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Förslag för
Nödinge 2020

En framtidsvision för centrala Nödinge
En vision för utvecklingen av centrala Nödinge fram till
år 2020 har tagits fram i arbetet. Visionen har formats
utifrån idéer och synpunkter som framförts vid arbetsseminarier, ortsutvecklingsmöten och andra samrådstillfällen men också i samarbetet med berörda fastighetsägare och berörda aktörer. Visionen är tänkt som
en ledstjärna för både exploatörer, politiker, tjänstemän
och invånarna i Nödinge. Genom en gemensam framtidsbild skapas bättre förutsättningar för alla parter att
samverka.
Studien visar inte en färdig utbyggnadsplan. En sådan
blir lätt inaktuell när förutsättningarna ändras. Istället föreslår studien en övergripande struktur och fem
stadsbyggnadsprinciper som bör ligga till grund för det
fortsatta arbetet med utvecklingen av centrala Nödinge.
Strukturen pekar på ett behov av stråk och samband
mellan viktiga platser. Stadsbyggnadsprinciperna lyfter
fram aspekter som är viktiga för att skapa en fungerande och långsiktigt hållbar helhet. Detta synsätt på centrum ger ett antal möjligheter att bebygga, vilka sedan
har illustrerats genom skisser, planer, förslags- och
referensbilder och text.
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Förslag för
Nödinge 2020

Förslag för Nödinge 2020

9
STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE

Förslag för
Nödinge 2020

Förslag för Nödinge 2020

Strukturstudiens förslag för centrala Nödinge bygger på
att skapa tydliga stråk och samband genom förtätning.
Målet är att utveckla ett attraktivt kommuncentrum med
blandade aktiviteter och en attraktiv närmiljö och att
skapa förutsättningar för handeln att växa. Gymnasiet,
den nya pendelstationen och en ny samlad offentlig förvaltning är viktiga målpunkter för strukturen i centrum.

En struktur utifrån två stråk
Förslaget bygger på att skapa två stråk. Det ena förbinder
pendelstationen och gymnasiet och föreslås samla en stor
del av den offentliga servicen som då får en god koppling
till kollektivtrafiken. Husens bottenvåningar i stråket bör
reserveras för handel och kommersiell service. Platsen vid
pendelstationen är mycket viktig i Nödinge 2020. I anslutning
till pendelstationen bör ett utbud som riktas mot pendelresenären skapas. Stråket upp mot gymnasiet föreslås förlängas åt
andra hållet ned mot älven med exempelvis ett naturrum och
restaurang nere vid vattnet som målpunkt. På så sätt skulle
tillgänglighet mellan centrum och älven kunna förbättras.
Det andra stråket går i nord-sydlig riktning och är
en vidareutveckling av dagens handel. Handelsstråket föreslås förlängas söderut och korsa stråket mellan gymnasiet
och pendelstationen. Kvartersstrukturen i den södra delen
bör möjliggöra en vidareutbyggnad söderut. Om en stark
handelsdragare sedan kan lokaliseras till den norra delen får
stråket en tydligare avslutning i denna del.
Dagens markparkering framför handelshuset föreslås
utökas mot söder och kompletteras med parkering i parkeringshus integrerat med handel i bottenvåningarna. I arbetet
har olika lägen för en större livsmedelsaffär prövats. Om

parkeringsplatsen tas i anspråk föreslås denna ersättas genom
ny markparkering eller integrerat i parkeringshus eller takparkering på livsmedelsbutiken.
Dagens bensinstationer kommer i förslaget att hamna
mitt i centrum. En viktig fråga att ställa är om en bensinstation hör hemma på Ale Torg år 2020. En flytt innebär en stor
kostnad, men öppnar också möjligheter att få en bättre sammankoppling av handelsytorna. Om bensinstationerna flyttas,
bör de läggas i god anslutning till av- och påfarterna i norra
delen för exponering mot E45 och bra tillgänglighet. Ett sätt
är att spränga in dem i berget i norra delen eller att flytta dem
längre norrut till trafikmotet.

En starkare koppling mellan handeln och det
omgivande samhället
För att Ale Torg bättre ska kopplas ihop med bebyggelsen
innanför föreslås nya bostäder i ett stråk upp längs Rödklövergatan. Detta innebär att dagens parkering skulle bebyggas.
Parkeringarna kan ersättas genom parkeringsgarage under
byggnaderna. Ytterligare bostäder föreslås dels genom komplettering i lucktomter på Klöverstigen och dels genom att
bebygga en del av grönytorna vid fotbollsplanen innanför. I
förslaget har också prövats att bygga över handelshusets lastgata med nya bostäder för att förändra utemiljön och skapa
en ny bostadsgata.

En attraktiv närmiljö
Den ena delen i att skapa ett välfungerande centrum är att
hitta rätt grundstruktur att bygga upp bebyggelsen kring och
som ger möjlighet för en bra etablering av handel och an-
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dra verksamheter. Den andra delen är att skapa en attraktiv
närmiljö så att människor trivs. I det framtida centrum bör
gator och platser utformas med hänsyn till hela människans
behov. Genom förtätning är tanken att ge Rödklövergatan
och Vitklövergatan en tätare och mer stadsmässsig karaktär.
Träd och grönska bör också användas för att göra utemiljön
mer tilltalande.
Många har ställt frågan var torget ligger i Nödinge.
Tanken om att skapa en ny torgplats har därför också prövats i arbetet. Ett torg bör inte vara för stort men framför allt
måste det vara väl integrerat med samhället och fyllas med ett
bra innehåll. I förslaget kommer korsningen mellan stråken
att bli den naturliga mötesplatsen i strukturen.

Strategi för markanvändningen i centrum
Ett av målen med strukturstudien har varit att hitta nya möjligheter att förtäta. Förtätning kan ske genom att bygga på
höjden, att effektivisera den pågående markanvändningen
genom att bygga bort odefinierade ytor eller genom att flytta
verksamheter och på så sätt få tillgång till ny mark. En utökad
handel, offentlig service och fler bostäder ställer dock krav på
fler parkeringsplatser vilket också tar mark och resurser i anspråk. Fler bostäder ställer också krav på mer plats för rekreation. Några grundfrågor är därför hur den utrymmeskrävande
parkeringen ska lösas, hur tät bebyggelse vi vill skapa i centrala
Nödinge, men inte minst vilken karaktär centrala Nödinge ska
ha år 2020. Med en restid på ca 18 minuter från Göteborgs
Central till Nödinge är det nära till att tänka sig Nödinge som
en stadsdel i Storgöteborg. Detta ställer också en förväntan på
en mer stadsmässig bebyggelse i de centrala delarna.

Fem stadsbyggnadsprinciper för
utvecklingen av centrala Nödinge
fram till år 2020
Den offentliga miljön i ett samhälle måste skapas utifrån
en sammanvägning av människans samlade behov och de
olika krav hon ställer på sin fysiska närmiljö. Den fysiska
närmiljön har stor betydelse för hur attraktivt ett samhälle uppfattas.
Visionen för centrala Nödinge bygger på fem
stadsbyggnadsprinciper som tillsammans bär visionen
om utvecklingen av centrala Nödinge fram till 2020.
Principerna anger planeringsaspekter som är viktiga för
ett attraktivt och livskraftigt centrum.

Förslag för
Nödinge 2020

Förslag för Nödinge 2020

• Tänk kollektivtrafik!
• En levande handel, kommersiell och offentlig service är en viktig del i ett levande samhällscentrum
• Ett centrum med hög tillgänglighet.
• Fler boende i centrum ökar förutsättningarna för
ett levande centrum.
• Skapa en attraktiv närmiljö.

Förslag till struktur centrala Nödinge år 2020
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Fem stadsbyggnadsprinciper

Nödinge 2020 - Tänk kollektivtrafik!

För att knyta kollektivtrafiken till centrum föreslås platsen framför pendelstationen utgöra starten på ett gångstråk upp mot gymnasiet.
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Nödinge 2020 - Tänk kollektivtrafik!

Platsen där pendelresenären möter samhället bör göras bekväm, trygg och inbjudande. Här bör också samlas ett attraktivt serviceutbud. Möjlighet finns också att förlänga den glasade övergången över Nödingevägen för ytterligare betona kopplingen till samhället och skapa en trafiksäkrare lösning. Idébild Västtrafik / Frenning och Sjögren Arkitekter.

Pendelstationen som fondbyggnad och start på stråket in mot samhället och upp mot gymnasiet. I anknytning till pendelstationen
bör ett attraktivt serviceutbud samlas. Idébild Västtrafik / Frenning och Sjögren Arkitekter.
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Med de nya pendeltågen får nödingeborna en restid på en dryg
kvart in till centrala Göteborg fyra gånger per timme. Detta
motsvarar restiden från Majorna eller Mölndal centrum in till
centrum i Göteborg. Med ökade bensinpriser och en ambition
i Göteborg att minska biltillgängligheten kommer Alependeln
att få en stor betydelse för resande att på ett snabbt och smidigt
sätt ta sig till och från arbetsplatser, nöje mm.
Pendelstationen består av stenklädda byggnader som
rymmer trapphus och hissar. Dessa förbinds med en glasad
övergång över järnvägen och E45. Även platsen framför är
mycket viktig plats med tanke på hur många människor som
kommer att röra sig där. För att stationsbyggnaden ska hänga
samman med det omgivande samhället föreslår strukturstudien
att platsen bildar starten på ett gångstråk in i samhället och upp
mot gymnasiet. Genom att komplettera med ett serviceutbud
som passar resenären blir miljön trygg och välkomnande. Här
bör finnas möjlighet att uträtta ärenden, kanske finns utrymme
för gym eller liknande verksamheter. Ju mer service som kan
erbjudas, även kvällstid, ju mer attraktiv kommer miljön att
upplevas.

Fem stadsbyggnadsprinciper

En viktig förutsättning för att skapa det hållbara samhället
är att samhällsutvecklingen utgår från kollektivtrafikens
förutsättningar. Vi måste tänka kollektivtrafik i samhällsplaneringen och prioritera den kollektive resenären! Den
fysiska miljön har stor betydelse för hur attraktiv resan
upplevs och det är viktigt att den gestaltas med omsorg.
Platsen där pendelstationen möter samhället bör göras
attraktiv, bekväm och trygg. Att tänka kollektivtrafik innebär också att förtäta med bostäder i närheten av pendelstationen för att utnyttja kollektivtrafikens fördelar.
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Fem stadsbyggnadsprinciper

Nödinge 2020 - En levande handel, kommersiell och offentlig service

Strukturstudien föreslår att dagens handelsstråk stärks. En utvecklad yta för dagligvaruhandel är en viktig del i detta. Möjligheten att
tillskapa nya handelsytor mellan gångytan och parkeringen har också skisserats (till höger i bild). Stråket skulle också kunna byggas
in för att få en mer väderskyddad miljö. Illustrationen visar handelsstråket från norr.
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Nödinge 2020 - En levande handel, kommersiell och offentlig service
I takt med att Nödinge växer ökar förväntningarna och
kraven på ett större handelsutbud. En attraktiv handel
innebär en mer levande centrummiljö med fler människor i rörelse. En viktig del i utvecklingen av centrala
Nödinge är därför att skapa förutsättningar för handeln
att expandera.

Strukturstudien föreslår att handel och kommersiell och offentlig service samlas i ett
nord-sydligt stråk. Bilden ovan är från Stockholm.

Offentlig service
När Nödinge växer ökar också kraven på en mer utvecklad offentlig service. En utgångspunkt för arbetet har därför varit att pröva tanken att samla kommunal och statlig
service för att öka servicen och skapa möjligheter att samutnyttja resurser och lokaler.
En ny samlad offentlig service skulle också innebära fler människor i centrum och
bättre underlag för lunchrestauranger och handel mm.
Den offentliga servicen bör placeras intill eller i närheten av gymnasiet för att
ligga centralt, med bra tillgång till kollektivtrafik och lättillgängligt för kommuninvånarna. Det är dock viktigt att bra handelslägen inte tas i anspråk. Centrum bör också
rymma utrymme för att utveckla förenings- och idrottsverksamheten.

Tillkommande handelsytor föreslås i första hand i bottenplanen utmed de två huvudstråken, medan kontor och service
kan placeras i de övre planen. Det befintliga handelsstråket
föreslås stärkas genom nya, mindre affärsbyggnader mellan gångstråket och parkeringen. Syftet är att skapa en dubbelsidig handel, minska upplevelsen av parkeringsytan och
ge miljön en annan karaktär. Lokalerna skulle kunna rymma
kioskverksamhet eller liknande.
Södra delen rymmer en stor expansion för både
handel, kommersiell service, kontor och bostäder. Möjlighet
för etablering av hotell- och konferenslokaler bör också kunna
prövas. Det bör här prövas om befintliga markparkeringar
kan ersättas med parkeringshus integrerat med bebyggelsen
för att frigöra byggbar mark.
Möjligheten att utöka dagligvaruhandeln har efterfrågats. Olika lösningar för detta har studerats, dels som en
utveckling inom den befintliga byggnaden och dels genom en
ny lokalisering. Nya platser som har prövats är dels i anslutning till pendelstationen och dels som avslutning på handeln
i den norra delen intill det nya trafikmotet. Om livsmedelshandeln skulle flyttas från det befintliga handelshuset skulle
detta innebära att de flesta varutransporter hit försvinner. En
dagligvaruhandel bör vara placerad så att de krav den ställer
på sin närmiljö, inte minst avseende tillgång till parkeringar
och inlastningsmöjligheter, kan tillgodoses men också så att
den övriga handeln får en bra draghjälp. Oavsett placering
bör parkeringsbehovet lösas med en del markparkering kompletterat med parkeringsdäck.
Om McDonalds skulle kunna omlokaliseras till en av
de nya mindre byggnaderna i anslutning till parkeringen skulle detta ge ytterligare plats för markparkering samtidigt som
restaurangen blir mer lättillgänglig. Idén innebär naturligtvis
kostnader som får vägas mot behovet av markparkeringar.

Fem stadsbyggnadsprinciper

Handel och kommersiell service
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Nödinge 2020 - Ett centrum med hög tillgänglighet

En förutsättning för att centrala Nödinge ska kunna utvecklas är att tillgängligheten till centrum är god även i
fortsättningen. Det ska vara lätt att nå handeln på torget
och det ska vara tydligt var det finns plats att parkera.
Men går det att förtäta i centrum och samtidigt behålla
en god tillgänglighet?

Fem stadsbyggnadsprinciper

Förslag till ny trafikmatning av centrala Nödinge
Efter ombyggnaden av väg och järnväg kommer centrum att
få två avfarter från E45. Det norra motet blir huvudinfart
med möjlighet till både på- och avfart för både söder- och
norrgående trafik. Det södra motet blir en renodlad avfart
för trafiken söderifrån.
För att förbättra trafiksituationen vid Rödklövergatan
(för gatunamn se sid 10) och skapa ett jämnare trafikflöde i
centrum föreslås Fyrklövergatan och Rödklövergatan kopplas ihop. Korsningen Norra Kilandavägen/Rödklövergatan
föreslås också byggas om till en cirkulationsplats i ett östligare läge. En idé är också att räta ut Vitklövergatan för att
skapa en tydligare riktning och möjliggöra en bättre markanvändning. För att hålla nere hastigheterna på gatorna inne
i Klöverstigens bostadsområde föreslås gaturummen ges en
karaktär av stadsgator med längsgående parkering. Vitklövergatan bör inte i det här skedet kopplas ihop med Rödklövergatan, men strukturen möjliggör detta i framtiden. Den nya
bostadsgatan bakom lastgatan som föreslagits bör inte vara
öppen för genomfartstrafik.

Gång och cykel
Dagens gång- och cykelnät är väl utbyggt i Nödinge, men för
att skapa ännu bättre tillgänglighet bör ett mer sammanhållet nät skapas. Dagens gång- och cykelbana nere vid Ale Tog

föreslås flyttas in till bostadsgatan bakom handelshuset. På
detta sätt minskar konflikterna mellan fotgängare och cyklister vid handelsstråket. Vid utbyggnaden av E45 kommer även
gång- och cykelväg att byggas utmed lokalvägen. Detta ger
en bättre koppling söderut mot Bohus och Surte och norrut
mot Nol, Alafors och Älvängen. Bostadsutvecklingen i Backa
och framöver i Södra Backa kommer att ställa krav på goda
gång- och cykelvägar in till centrum och pendelstationen.
Möjligheten till ytterligare en koppling över Hållsdammsbäcken bör då prövas.

in på återvändsgator och tvingas sedan vända och köra ut om
det är fullt. Parkeringarna bör därför omstruktureras för att
skapa ett bättre flöde för att minska upplevelsen av att det
inte finns några lediga parkeringar. Parkeringen bör ha en bra
närhet, men parkeringsytorna bör gestaltas så att de inte ger
ett ödsligt intryck.
För att minska stora parkeringsplatser inne i bostadsområdet Klöverstigen skulle man kunna tillåta längsgående
parkering i gaturummet. Detta skulle ge en jämnare fördelning av parkeringarna samtidigt som det bidrar till en trafiksäkrare miljö.

Riktlinjer för parkering
Kommunen har ett övergripande ansvar för trafikplanering
och kraven på parkering. Kommunen beslutade därför i
början av 2008 om nya riktlinjer för parkering. Riktlinjerna
anger inga absoluta krav på parkering, utan ska ses som ett
underlag för planeringsarbetet och rekommendationer om
parkeringsbehovet vid byggnation av bostäder och olika typer
av verksamhet. Riktlinjerna anger följande nyckeltal:
- flerbostadshus
- kontor
- handel

1,3 bilplatser per lägenhet
27-34 bilplatser per 1000 kvm BTA
23-94 bilplatser per 1000 kvm BTA
(Parkeringsbehovet varierar beroende på typ av
handel.)

Förutom antalet platser är det också viktigt att parkeringen
utformas på ett sätt så att man får ett bra flöde, att onödig
rundkörning kan undvikas och att miljön blir trygg och säker.
Upplevelsen att parkeringen vid Ale Torg idag ständigt känns
upptagen beror delvis på att det är för få parkeringar men
också på ett dåligt flöde inne på parkeringen. Idag kör man
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En strategi för parkering och markanvändning
En stor del av ytorna i centrum används idag till markparkering, vilket tar stora ytor i anspråk. Att förtäta innebär en
konkurrens om vad marken i centrum ska användas till. Om
en del av parkeringen skulle kunna läggas i parkeringshus
skulle markanvändningen effektiviseras. Parkeringshus innebär dock en högre kostnad. Det finns också en risk att miljöerna inte känns lika trygga och bekväma. Parkeringshus i
handelscentra utnyttjas till exempel ofta inte lika mycket som
markparkering.
I strukturstudien har idén om parkeringshus prövats för att undersöka vilka möjligheter detta ger att förtäta.
Strävan har då varit att hitta lösningar där parkeringshusen
kan integreras i den övriga bebyggelsen och att skapa en mer
stadslik miljö.
En viktig utgångspunkt för parkeringsfrågan är också
att hela centrum inte kommer att byggas ut samtidigt. I en
etappvis utbyggnad bör ny obebyggd mark i varje etapp göras tillgänglig för tillfällig markparkering.

Fem stadsbyggnadsprinciper

Nödinge 2020 - Ett centrum med hög tillgänglighet

Längsgående parkering ger en jämnare fördelning av parkeringsplatserna i ett område och bidrar till ett mer stadsmässigt gaturum. Bilden ovan visar längsgående parkering vid
Eriksberg i Göteborg.
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Nödinge 2020 - Fler boende i centrum

I strukturstudien har möjligheterna att förtäta med nya bostäder prövats på flera ställen. Bilden visar den föreslagna strukturen sett från öster med E45, järnväg och älven i bakgrunden.
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Nödinge 2020 - Fler boende i centrum

Fler boende i centrum ökar förutsättningarna för en levande
stadsmiljö. En förutsättning för strukturstudien har därför
varit att hitta möjligheter att förtäta. Fler boende ger också
en tryggare, mer levande centrummiljö och ett större underlag för handeln. Bostadsmiljöer från Växjö, Helsingborg och
Husie gård i Malmö.

Behovet att förtäta med bostäder i centrum kommer som en
direkt följd av att utgå från kollektivtrafikens förutsättningar i
samhällsplaneringen och av att vilja stärka handel och centrumfunktioner.
En trygg miljö och närhet till service och natur är
viktiga delar i att skapa goda och attraktiva boendemiljöer.
I Nödinge bör finnas både hyresrätter, kooperativ hyresrätt,
bostadsrätter, seniorboende, grupp- och vårdboende. Kanske
kan det också i framtiden finnas utrymme för studentbostäder i Nödinge. Fler boende ger en tryggare, mer levande
centrummiljö och ett större underlag för handeln. För att
kunna förtäta behövs dock tillgång till ny mark. Ju mer mark
som kan frigöras för bebyggelse, ju mer kan vi förtäta.
I strukturstudien har förtätning prövats på ett flertal
platser. Målet bör vara en blandad bebyggelse med butiker i
bottenplanet invid stråken. Detaljplanen för den södra delen
av Ale Torg rymmer bostäder med ca 135 lägenheter. Dessa
ligger i anslutning till pendelstationen. I strukturstudien har
en annan bebyggelsestruktur i anslutning till pendelstationen
prövats. Tanken har varit att med nya stadskvarter skapa ett
stråk upp mot gymnasiet. Kvarteren rymmer möjlighet till
lägenheter i de övre. Närheten till kollektivtrafiken är naturligtvis en stor möjlighet, men trafiken skapar också problem
genom buller. En viktig fråga i det fortsatta arbetet blir
därför att studera hur boendemiljöerna kan utformas för att
klara en god boendemiljö.
På grönytan i den östra delen har en idé med stadsradhus prövats. En mer visionär tanke är att bygga över inlastningen till handelshuset med stadsradhus. Slutligen har också
en idé att bygga på parkeringen längs Rödklövergatan med
flerfamiljshus prövats.

Fem stadsbyggnadsprinciper

Vårt samhälle behöver utvecklas så att bilberoendet
minskar. Den ökande bilismen ger inte bara en negativ
påverkan på miljö och hälsa. Trängseln på vägarna ökar
också, vilket leder till sämre framkomlighet. Vi behöver
därför förtäta med fler bostäder i anslutning till kollektivtrafiken för att skapa attraktiva alternativ till bilen.
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bef. bostadshus

gata

nya bostäder med p-däck i botten

gång/cykel

bef. bostadshus

En möjlighet som prövats är att bygga över parkeringen på Rödklövergatan. Idén bygger på att parkering ordnas i parkeringsdäck
under byggnaderna för att ersätta både den befintliga parkeringen och den tillkommande bebyggelsens behov.

till vänster

bef. bostadshus

|

gång/cykel

|

gata med längsgående
parkering

|

nya stadsradhus

|

lastgata

|

centrumhuset

En idé som prövats är att bygga över inlastningen till handelshuset med stadsradhus. Syftet är att förändra baksidan till en ny bostadsgata
som bidrar till att knyta ihop centrum. Husen får egna ingångar från gatan, utegårdar mot väster och terrasser på taket.
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Nödinge 2020 - Fler boende i centrum

Ju fler boende i centrum
desto viktigare blir det med
tillgång till miljöer för lek
och rekreation. Behovet av
att förtäta måste därför vägas mot behovet av grönytor.
Till vänster parkmiljö från
Sundbyberg.

Förskolorna och skolklasserna för de lägre åldrarna genererar mycket trafik eftersom barnen ofta skjutsas till skolan.
Detta skapar trafikproblem särskilt när förskolorna ligger i
återvändsgränder. Dagens trafikströmmar till förskola, skola
leder till att Rödklövergatan och Vitklövergatan blir tungt
belastad.
I framtiden bör eftersträvas att denna typ av verksamhet lokaliseras så att biltrafiken minimeras och så att det
blir lätt och naturligt att nå dem för gående och cykeltrafik.
Nya förskolor bör dock inte placeras inom strukturstudiens
avgränsning utan istället läggas i närheten av de nyplanerade
utbyggnadsområdena vid Södra Backa och Ale Höjd. Skola
och förskola bör placeras så att de kan nås på ett enkelt och
naturligt sätt både för bilar och för fotgängare och cyklande.
En mycket viktig faktor är att barnens skolvägar blir trygga
och trafiksäkra. Det ska också finnas möjlighet att nå lek och
rekreationsytor utan att komma i konflikt med trafiken.
I strukturstudien har möjligheten att flytta förskoleverksamheterna längre ut från Klöverstigen prövats för att få
en bättre trafiksituation och för att förbättra kontakt mellan
Ale Torg och det inre samhället. En omlokalisering av två
förskolor och ersätta dem med nya lokaler i bättre trafiklägen
skulle minska trafiken på Vit- och Rödklövergatan och förenkla för föräldrarna som ska hämta och lämna sina barn på
förskolan. En yta för en ny skola skulle också kunna reserveras uppe vid dagens parkområde vid Klöverstigen. Skol- och
förskolebehovet behöver dock utredas noggrannare och diskuteras i ett större perspektiv än vad som ryms inom strukturstudiens avgränsning.

Fem stadsbyggnadsprinciper

Skolor och barnomsorg i centrala Nödinge
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Nödinge 2020 - Skapa en attraktiv närmiljö

Platsen framför gymnasiet har naturliga förutsättningar som samlingspunkt i centrum. Genom att lägga en
ny samlad offentlig service vid eller i
närheten av denna kan platsen fyllas
med innehåll.
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Behovet av grönytor i centrum har framhållits flera
gånger under arbetet. Grönstruktur har alltid varit en
viktig del i den attraktiva stadsmiljön. Träd och vegetation gör närmiljön mer mänsklig och attraktiv att vistas
i och har dessutom en positiv klimatpåverkan. Grönsstruktur är viktigt både för det goda boendet, för de som
arbetar i centrum men också för att skapa en trivsam
handelsmiljö.

Närmiljön har stor betydelse för samhällets attraktivitet. Den
offentliga miljön är allas gemensamma vardagsrum. Genom en genomtänkt planering och medveten utformning av
grönytor kan stadsrummen göras mjukare och mer mänskliga. Viktigare gatustråk kan accentueras genom trädrader och
platser som upplevs för stora kan ges en mänskligare skala.
Träd och grönska i lämplig omfattning kan bryta ned den
visuella ödsligheten på parkeringsytan framför handelshuset.
Tillgängligheten för parkering bör dock inte försvåras.

Träd och grönytor i det offentliga rummet gör stadsrummen mjukare och mer
mänskliga. Bild från Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Lek och rekreation

Gör Hållsdammsbäcken mer tillgänglig

Tillgången till lekytor och närrekreation är viktiga värden i
det goda boendet. Fler bostäder ställer också krav på grönoch lekytorna i området. Kraven på en attraktiv och välgestaltad närmiljö med naturliga mötesplatser, tillgång till
promenadstråk och grönområden med utrymme för lek och
aktiviteter ökar i takt med att samhället förtätas.
Många har efterfrågat en stadspark i centrum med
plats för aktiviteter för alla åldrar och möjlighet att strosa.
Centrala Nödinge har dock begränsade byggbara ytor, även
med de förändringar som föreslås i strukturstudien. Det blir
svårt att tillgodose behovet av en stadspark om ambitionen
samtidigt är att förtäta. Strategin bör därför istället vara att ta
vara på och utveckla kontakten med de närmiljöer som redan
finns men som kanske inte utnyttjas så mycket. Detta gäller
både Hållsdammsbäckens ravin och älvstrandsområdet. Ambitionen bör också vara att utveckla mindre, mer förädlade
grönytor i den bebyggda miljön, gärna i kombination med
lek och uteaktiviteter. Behovet av grönytor för rekreation bör
också kunna kombineras med skolans idrotts- och fritidsytor.

Hållsdammsbäcken och dess ravin är en stor tillgång för
centrala Nödinge. Hela miljön har mycket höga bevarandevärden. Bäcken är klassad som riksintresse och rymmer ett
tiotal fiskarter varav lax, öring och ål är de mest skyddsvärda.
Lövskogen i bäckravinen har en stor variation av trädslag med
stort inslag av ädla lövträd. Området har också ett rikt fågelliv
där forsärla och strömstare tillhör de mer ovanliga arterna.
Den vackra ravinen är en stor tillgång för centrum,
men ravinen är otillgänglig och det finns få ställen att passera
över, vilket bland annat försvårar kopplingen mellan centrum
och Södra Backa. Bäcken bör kunna göras mer tillgänglig,
till exempel genom att anlägga en stig längs vattendraget och
nere vid vattnet på lämpliga sträckor. Vissa delar bör kunna
utvecklas till mer parklika områden, medan andra skyddas och
ges möjligheten att utvecklas naturligt. Möjligheten att anlägga
en ny gång-/cykelbro bör också utredas. För att skydda naturmiljön och kunna utveckla den som närrekreationsområde
behöver en skötselplan tas fram.

Fem stadsbyggnadsprinciper

Nödinge 2020 - Skapa en attraktiv närmiljö

De närmiljöer som redan finns i
centrum bör tas bättre till vara
och utvecklas. Detta gäller inte
minst Hållsdammsbäcken och älvstranden. Till vänster vattenmiljö
i bostadsområdet Biskopshagen i
Växjö.
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Uppdraget för strukturstudien har varit att studera möjligheterna att utveckla centrumområdet. Fokus har inte
legat på älvstranden, men det är ändå viktigt att i visionen ta med tankar om hur älvstranden kan utvecklas.

I utvecklingen av centrumområdet bör älven ses som en
stor tillgång. Tillgängligheten till stranden är idag begränsad, både visuellt och fysiskt. Om älvstranden kan knytas till
centrum skulle den kunna bli en del av grönstrukturen och
en tillgång för närrekreation. En förutsättning är dock att
förändringarna utgår från de unika värden som finns vid älvstranden och att konflikt inte uppstår med naturintressena.

Fem stadsbyggnadsprinciper

Unika naturvärden vid älvstranden
Strandområdet i höjd med Ale Torg och centrumområdet
innehåller unika naturvärden. Här finns en särskild flora med
rara arter, en unik insektsfauna, många grod- och kräldjur
och ett rikt fågelliv. Den betade strandängen mellan Nödinge
och Nol har en för Göta älv unik våtmarksflora med mycket
stor betydelse för fågellivet. Strandängen bedöms vara en av
de värdefullaste strandängarna utmed östra sidan av älven.
Området omfattas av strandskydd, ingår i riksintresse
för naturvården och friluftslivet samt som ett klass 1-område
med unika naturvärden i Ale kommuns naturvårdsprogram.
Flera av de arter som finns inom området är fridlysta, rödlistade och/eller omfattas av EU:s habitatdirektiv. De två riksintressanta och ekologiskt särskilt känsliga vattendragen Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken med vandrande havsöring
och lax mynnar ut i Göta Älv. Vandrande fisk är mycket
känslig för störningar under de delar av året de är aktiva.
Området ingår i det s k strandängsprojektet, ett kompensationsprogram för de intrång som utbyggnaden av E45 och
järnväg skapar och som har varit en förutsättning för att få
tillåtlighet för utbyggnaden. Området skyddas genom planbestämmelse i den detaljplan som togs fram i samband med
projekteringen av väg och järnväg.

tillgänglig för alla. Gångstråk kanske kan anläggas på spångar som inte påverkas av förändringar av vattennivån i älven.
Ett läge för ett naturrum, restaurang eller mindre konferensanläggning har också skisserats. Alla åtgärder måste dock
anpassas så de inte ger någon negativ påverkan på områdets
naturvärden eller försvårar djurhållningen.

Tankar om en större småbåtshamn
En idé om att utveckla småbåtshamnen har framförts under
arbetet med strukturstudien. Genom att skapa en gästhamn
skulle båtturister på älven få en möjlighet att kunna angöra
och handla och på samma gång upptäcka Nödinge. Området
är dock svårt att bebygga på grund av översvämningsriskerna
och dåliga stabilitetsförhållanden. Dessutom har omgivande
mark mycket höga naturvärden som måste beaktas. En utvidgning av småbåtshamnen väcker ett flertal frågor som inte
har rymts i strukturstudien. Frågan bör därför studeras i en
särskild förstudie. En utgångspunkt bör dock vara att båthamnen byggs ut i befintligt läge.

En mer tillgänglig älvstrand
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Önskemål har framförts att bättre knyta strandområdet till
centrum och göra det mer tillgängligt för närrekreation och
aktiviteter. För att etablera en kontakt med stranden föreslår strukturstudien att det i förlängningen av stråket ner till
pendelstationen skapas en passage till älvstranden. Här skulle
kunna ordnas sittplatser och skapas möjligheter till närrekreation, fritidsaktiviteter som inte är så känsliga för översvämningar och fiskemöjligheter. Detta skulle göra älvstranden
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En tanke har varit att
skapa möjlighet till
badplats vid älven.
Bildexemplen är från
Bjerreds kallbadhus till vänster och
Kastrups havsbad till
höger.
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