
ALE ESTRADER
Ordet ”estrad” övertogs på 1800-talet från franskan som ett 
substantiv för en upphöjd plattform och mötesplats för kultur, 
idrott och rekreation – ett passande namn för Ales nya mitt-
punkt för naturnära aktiviteter och möten.

IDENTITET – NÖDINGE I DAG
Vid sidan av E45:an och Göta älv, ett stenkast utanför Göte-
borgs stadskärna, ligger den lilla staden Nödinge – en undan-
gömd juvel som väntar på att få ny glans. Natur och grönska 
är en av stadens mest karaktäristiska tillgångar och det finns 
goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. Staden präglas ock-
så av sin närhet till E45:an, som är en viktig förbindelse till 
Göteborg och skapar goda förutsättningar för handel, men 
samtidigt bidrar med bullerproblematik, dålig luftkvalité och 
diverse säkerhetsrisker. Nödinge har tack vare sina goda 
pendlingsmöjligheter till Göteborg expanderat kraftigt under 
de senaste åren. Expansionen har lett till en viss segregation 
mellan stadens södra och norra delar, ett fenomen som be-
skrivs som ett växande problem. Kommunen planerar att byg-
ga 1500-2000 nya bostäder med fokus på stationsnära läge 
innan år 2030 i staden.

KONCEPT
Ale Estrader är ett urbant parkstråk som utgörs av ett pärl-
band av mindre trädgårdar och platser med olika karaktär, 
gestaltning, doft och färg. Visionen är att skapa en genuin 
promenad- och cykelstad där ekologisk och social hållbarhet 
är en naturlig del av vardagen. Platserna längs stråket har en 
stark individuell karaktär som samspelar med omkringliggan-
de bebyggelse och institutioner på varierande sätt, alltifrån 
en dynamisk aktivitetspark och lummig plantskola med växt-
hus till en bastuanläggning med närhet till älven. Avsikten är 
att skapa ett stråk av attraktionspunkter som binder samman 
de olika delarna av Nödinge samtidigt som det samlar besö-
kare och ortsbor för att träffas och njuta av staden.

VATTEN OCH GRÖNSKA
Ale Estrader löper mellan Vimmersjön med naturen i öst och 
Göta älv med Nödinges småstadsliv i väst. Stråket förstärker 
kopplingen till naturen som omgärdar Nödinge genom att 
tillgängliggöra och komplettera befintliga grön- och blåstruk-
turer. Estetiska och didaktiska program vävs samman och 
belyser vikten av att vi tar hand om vår natur och miljö på ett 
lekfullt och lättsamt tillvägagångssätt.
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ALE ESTRADER
Landskapet kommer att förändras i takt med årstiderna för 
att ge upphov till en aktiv och trygg plats som nyttjas året 
runt, såväl dag som natt. Kulörta färger från lövträd under 
hösten, blomster från körsbärsträd under våren och fruktträd 
som ger färg och smak till staden under sommaren. Ett tanke-
mönster som återkommer i stråkets byggnader och arkitek-
tonsika element, exempelvis dammen vid stadens torg som 
kan användas som en vattenpark under sommaren och en 
skridskobana under vintern.

NODER OCH STRÅK AV GOD KVALITÉ
Sammanhängande bebyggelsestruktur och stråk borgar för 
ett rikt gatuliv och ökar barns rörelsefrihet i staden. Tanken 
är att stråket skall fungera som en rekreationsmiljö för social 
och fysisk aktivitet. Stråket och platserna skall emellertid inte 
enbart aktivera olika delar av stadskärnan, utan också under-
lätta framkomligheten för cyklister och fotgängare i Nödinge. 
Följaktligen etableras tydligt utmärkta gång- och cykelbanor. 
Goda kommunikationer underlättar förståelsen av Nödinge 
och gör det enkelt att orientera sig i staden. Utöver detta 
överbryggar Ale Estrader segregationen mellan de södra och 
norra delarna av Nödinge genom ett gemensamt mötesstråk.

1. Buller, luftföroreningar och över-
svämningsrisker är ett stort problem

2. Nödinge omgärdas av natur som be-
höver ta mer plats i stadsbilden

3. Stadens olika delar är isolerade från 
varandra vilket leder till segregation

4. Det finns ett rikt föreningsliv, men 
det saknas naturliga mötesplatser

6. Blå- och grönstrukturer adderas och 
befintliga stråk i öst och väst förstärks

7. Bebyggelse och gång- och cykelstråk 
etableras för att binda ihop öarna

8. Strategiskt utvalda platser aktiverar 
ett urbant mötes- och parkstråk

5. Ny bebyggelse motverkar dilemmat 
och minskar Nödinges parkeringsytor

ALE ESTRADER

NÖDINGE I DAG

Vy från Kulturens Plats – social och ekologisk hållbarhet strålar samman till ett urbant parkstråk.
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ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500 (A1)
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ALE TORG
Ale Torg blir en naturlig mötesplats och knutpunkt i Nödinge 
med sin närhet till funktioner såsom tågstationen, kommun-
huset, hotellet, kulturrum och stadens stora handelsstråk – en 
multifunktionell yta med plats för torghandel, julmarknader 
och dylika aktiviteter. Torgytan skall i huvudsak vara enkel att 
anpassa efter behov. Torget utformas med hög kvalité på ma-
terial och utförande för att öka attraktiviteten och säkerställa 
en långsiktighet med låga drifts- och underhållskostnader. 
Fasta sittmöbler kompletteras med lummig grönska och in-
slag av lek, allt för att ge upphov till en plats som är tillgäng-
lig och inspirerande för alla.

NÖDINGE STADSPARK
Träden i parkområdet söder om det framtida torget plante-
ras i geometrsika formationer som består av olika arter som 
tillsammans skapar variation och biologisk mångfald – ett 
form av trädotek. Vattenspegeln som följer parkområdet ger 
tillsammans med inslag såsom boulebanor, hängmattor och 
gungor förutsättningar för lek och möten av mer intim ka-
raktär. Det generöst tilltagna parkområdet norr om torget 
får istället en mer publik atmosfär med gott om utrymme för 
festivaler, konserter och andra händelser runt om i Ale. Med 
optimala förhållanden för söderljus blir området en populär 
destination som dessutom kan nyttjas av sim- och sporthallen 
som anläggs norr om parken. De två områdena binds sam-
man genom Ale Torg, stadens skogsdunge, som blir ett natur-
ligt gränsland mellan parkerna och dess olika karaktär. 

PROGRAM & ETAPPINDELNING

Etapp 4 - 2040

Handel (26 439 m2) Kommunhus & hotell (13 352 m2)

Förskolor & skolor

Sim- och sporthall

Park (2 032 m²)

Bostäder (930 st)

Kontor ( 8 421 m²)

Ale Estrader

Etapp 3 - 2035

Handel (26 439 m²) Kommunhus & hotell (13 352 m²)

Förskolor & skolor (renovering och tillägg)

Sim- och sporthall

Park (942 m²)

Bostäder (790 st)

Kontor (8 421 m²)

Ale Estrader (tillägg)

Etapp 2 - 2030

Handel (26 439 m²) Kommunhus & hotell (13 352 m²)

Förskolor & skolor

Sim- och sporthall

Bostäder (555 st)

Kontor (8 421 m²)

Ale Estrader

Etapp 1 - 2025

Handel (11 802 m²) Kommunhus & hotell (13 352 m²)

Bostäder (130 st)

Kontor (4 207 m²)

Ale Estrader
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ALE TORG & NÖDINGE STADSPARK 1:500 (A1)

Ale Torg – en multifunktionell plats som är tillgänglig och inspirerande för alla..
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SMÅSKALIGHET & TYPOLOGIER
Blandade upplåtelseformer och byggnadstyplogier är åter-
kommande inslag i stadsplanen – en viktig del i arbetet med 
att minska Nödinges segregation. Den adderade bebyggels-
en har en tydlig förankring till platsen, där stadens småstads-
karaktär och befintliga skala är förebilder. Exempelvis radhu-
sallén som binder samman öst och väst. Genom aktiviteter 
som engagerar staden på ett kulturellt och komersiellt plan 
över dygnets alla timmar ges förutsättningar för en levande 
och dynamisk stadskärna. Ett tydligt exempel på detta är ak-
tivitetsparken som under dagtid fungerar som en skolgård för 
de intilliggande skolorna, medan den under kvällar och helger 
används som en urban kvarterspark. Rödklöverparken är en 
annan viktig mötesplats för de boende i området, som i kon-
trast till Nödinge Stadspark får en mer organisk och lummig 
karaktär där atmosfären är lugn och fridfull.

UTBILDNING
Utbildning och miljöfrågor är en grundläggande del av Ale Es-
trader och stadsplanens utformning. Hålldammsbäcken som 
löper söder om Ale Estrader tillgängliggörs genom en spång-
ad stig som kopplas till plantskolan och växthuset. Bäcken har 
riksintressanta naturvärden och genom kopplingen till odling-
ens plats ökar förståelsen för dess värde. Ale Estrader upp-
muntrar till utbildning genom interaktion, följaktligen placeras 
tomma odlingskärl ut längs med mötesparken där Nödinge-
borna har möjlighet att odla och göra egna tillägg. Stråket 
kommer således att ständigt förändras och inkorporeras yt-
terligare med staden, likt grenar som växer från en stam. 

SEKTION A-A 1:500 (A1)
Ale Handelsstråk & Nödinge Stadspark

SEKTION B-B 1:500 (A1)
Radhusallén & Rödklöverparken
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RADHUSALLÉN & RÖDKLÖVERPARKEN 1:500 (A1)

Aktivitetsparken engagerar staden över dygnets alla timmar.


