
Naturen och människan

Floda ligger vackert inbäddat i naturskyddade miljöer med 
Sävelångens Sjöpromenad inpå knuten. Säveån flyter genom 
samhället och påminner om närheten till naturen. Nedströms ligger 
det gamla garveriet – som omges av upprustningsplaner och stora 
ambitioner för mathantverk och närproduktion.

Vi tror att det är viktigt för människor att vara nära sitt 
vardagsliv. Det ska vara enkelt och praktiskt med lokala, tillgängliga 
alternativ så att hållbara livsstilsval blir attraktiva och självklara.

Vi tror att det är viktigt för människor att känna engagemang. 
Det ska finnas förutsättningar för att ta till vara på initiativförmåga 
och skaparglädje så att det blir naturligt att leva, verka och utvecklas 
på samma plats.

Vi tror att det är viktigt för människor med naturliga processer. 
Det ska vara lätt att vara utomhus och röra sig i sin omgivning 
oavsett förutsättningar – även när naturen är nyckfull och Säveån 
svämmar över.

Genom att ta fasta på de naturliga processerna i Säveån och 
idéerna runt garveriet med lokal produktion och hantverk i fokus 
vill vi ge Flodaborna möjligheten att leva hållbart, med lokala 
alternativ i vackra omgivningar.

Närproduktion och mathantverk

Vi vill låta centrala Floda växa mot garveriområdet och 
tågstationen. I ett hållbart samhälle är tåget det självklara 
alternativet för resor. Tågstationen ska fungera som entré till Floda 
för både pendlare och besökare. Därför vill vi skapa ett flöde av 
människor till och från stationen och samtidigt öppna upp stråk 
mot Floda centrum och mot garveriet.

I ett samhälle där människor ska kunna leva ett hållbart 
vardagsliv är lokal tillgänglighet en nyckel. Det måste finnas 
självklara alternativ till hands – något som garveriet tagit fasta på 
och som vi lyfter fram i vårt förslag. Planerna för garveriet är att det 
ska fungera som en mötesplats mellan producent och konsument 
med kurser och evenemang kring mathantverk. De vill arbeta för 
att verksamheter såsom lokala provkök, småskaliga livsmedels-
producenter och mikrobryggerier etablerar sig i garveriområdet. 
Redan nu finns en bakugn och musteriutrustning på plats. De har 
också börjat rusta upp området och byggnaderna för att återställa 
dem till ursprungskick och göra garveriet till en trevlig och självklar 
samlingspunkt i Floda. 

Vi vill att andan från garveriet ska möta dig som kommer 
till Floda redan vid tåget – därför kantas Nya Stationsvägen av 
bostadshus med rum anpassade för att husera ateljéer, affärs-
verksamheter, verkstäder, småskalig matproduktion och hantverk. 
Vi tror att blandningen mellan verksamheter och bostäder är viktig 
för att skapa ett levande samhälle.

Promenadstråk i våtmark

Säveån svämmar över ofta och kan göra det ordentligt. Därför 
krävs en del åtgärder för att minska sårbarheten i centrala 
Floda. Översvämningsstrategin är integrerad i vårt koncept och 
genomsyrar alla våra idéer - vi vill låta Säveån ta plats och jobbar 
med den snarare än mot den.

Våtmarken och översvämningsområdena fick oss att tänka på 
bebyggda floddeltan i den amerikanska södern. Vi vill ge Floda- 
borna ett promenadstråk längs Säveån. Det ska bestå av träbroar 
och spänger som vilar på pålar och går över åkanten och över-
svämningsområdena. De gamla lövträden och växtligheten på 
strandkanten ska bevaras och bli en del av upplevelsen.

Promenadstråket börjar redan vid tåget och följer vattnet ner till 
garveriet. Den som vill ska kunna gå vidare till en bro strax efter 
garveriet och sen gå tillbaka på den södra sidan om ån. På så vis 
skapas en naturlig promenadslinga runt Floda. 

Översvämningsstrategi Floda

Naturskyddsområde
Möjligheterna att reglera vattenflödet i Säveån där den rinner 

genom Floda är begränsade. Uppströms ligger Sävelången och 
naturskyddsområdet Nääs Ekhagar. Sjön kan alltså inte utgöra en 
större vattenbuffert än den gör idag. Nedströms ligger Säveåns 
Dalgång, även den ett naturskyddsområde. Flödet i ån nedanför 
Floda måste vara naturligt och opåverkat, bland annat för den 
vandrande vildlaxens skull. De varierade vattenflödena från Säve-
lången i kombination med de flacka stränderna i Floda gör att det 
redan idag är översvämningsproblem här. I framtiden kommer 
det att regna mer och häftigare än idag, så problematiken med 
översvämningar kommer utan tvekan att växa.

Upplyft bebyggelse
De nya husen på Säveåns norra sida är upplyfta på 

översvämningssäkra grunder. Längs Nya Stationsgatan går en trä-
promenad som viker in mellan husen och gör avstickare ner mot 
vattnet. Den vilar på pålar och ligger hela tiden i höjd med vägen. 
Området längs Nya Stationsvägen kan svämmas över utan att 
användningen av hus, broar och promenadstråk påverkas nämnvärt.

Våtmark
Vi vill vi ta vara på de möjligheter som våtmarkerna längs 

Säveåns kanter ger. Därför har vi utgått från åns naturliga 
beteende och låtit översvämningarna bidra till både stämning 
och karaktär i vårt förslag. Vår design grundar sig på principer 
som tål översvämningar. Vi presenterar en rad åtgärder för att 
minska sårbarheten i Floda – inte som enstaka insatser utan som 
tekniska lösningar integrerade i utformningen. Vårt förslag innebär 
en minimal påverkan på våtmarkerna längs Säveån och därmed 
gynnar det den biologiska mångfalden.

Mark och ytor
En viktig del i översvämningsstratgin är att jobba med mark och 

ytor runt ån. Hårda, icke-absorberande ytor i avrinningsområdet 
förvärrar översvämningssituationen, medan mjuka dränerande 
ytor tillåter marken att ta upp mer vatten. Mer mjuka ytor gör 
alltså att tillflödet till ån och de hårda ytorna fördelas jämnare och 
långsammare. Växtlighet hjälper också till med att ta upp, filtrera 
och distribuera ytvattnet på ett naturligt sätt.

Asfalt är ett mycket hårt material. Med sågad gatsten på torg, 
parkeringar och gångstråk i Floda Centrum skulle mer vatten 
släppas igenom ytskiktet. Den anlagda grässlänten vid tågstationen 
mjukar också också upp en stor asfalterad yta – den tar dessutom 
upp ytterligare vatten eftersom den är beväxt.

Vi vill bevara befintliga mjuka ytor och den växtlighet som 
redan finns i området. Vi föreslår också gröna tak och trädgårdar i 
terrasser på och omkring all ny bebyggelse. En annan aspekt som 
gör det viktigt att skapa bra genomsläpplighet i ytorna längs Säveån 
är att marken filtrerar ytvattnet från smuts och föroreningar på ett 
naturligt sätt. Växtligheten längs ån måste bevaras och föryngras, 
inte bara för dräneringens skull, utan för att den stabiliserar 
åkanterna och förhindrar erosion.

Ön i ån 
Ön som ligger mitt i Säveån är extra utsatt. Den är låglänt och 

det går inte att göra mycket med markbeläggningen eller med 
befintlig byggnation. Den norra bäcken kommer att ha sitt utflöde 
nedanför ön vilket hjälper till viss del. För att ytterligare minska 
risken för översvämning på ön finns möjligheten att bygga vallar 
längs kanterna.

Åns kapacitet
Vi föreslår två grävda bäckar från ån – en på varje sida. De 

slingrar sig kraftigt för att vattnet ska rinna långsamt. Med hög 
flödeskapacitet i bäckarna kan ån ta emot mer vatten innan det blir 
översvämningar som orsakar problem.

Den ena bäcken grävs på södra sidan om ån vid Floda centrum, 
den andra på norra sidan en bit nedströms. Vattnet leds tillbaks ut i 
ån i god tid innan Säveåns Dalgång börjar.

Ett v-format tvärsnitt i bäckarna gör att det alltid finns lite 
vatten i dem, även när vattennivån i Säveån är låg. Det ser trevligt 
ut och är bra för växtligheten och den biologiska mångfalden.

Ytterligare en åtgärd är att gräva ut den befintliga åfåran mellan 
Floda centrum och garveriet så att ån kan hålla mer vatten. 
Området ligger visserligen ovanför ett naturskydd – men åtgärden 
påverkar inte flödet nedströms och utgör därför inget problem.
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Rundtur i Floda
När du kliver av tåget ser du Sävelången och kraftstationen från 

30-talet vid forsen i Säveån. En träbro över ån leder dig direkt till 
Floda centrum, men vi tänker visa dig en annan väg.

Intill tågstationen möts du av en grönskande slänt som sträcker 
sig längs Nya Stationsvägen bort mot garveriet. Södersluttningen 
har växthus insprängda och fungerar som ett picknickställe. 
Växthusen är kolonilotter som du kan hyra, om du vill ha möjlighet 
att odla eller ha tillgång till ett inglasat uterum. Belysningen i och 
runtom växthusen förlänger både odlings- och utomhussäsongen. 
Gatan nedanför blir vackert upplyst och tryggheten ökar i området 
kring tågstationen.

Slänten är i själva verket ena långsidan av ett parkeringshus intill 
tågstationen. Pendlare som vill kan hyra platser på övre plan. Både 
slänten och parkeringshuset fungerar som bullervall mot järnvägen.

När du går ner mot Aludden, kommer du till det nya trädäcket 
som tar dig in på Nya Stationsvägen eller ner mot strand-
promenaden vid Säveån.

Du kommer också till nybyggda hus som fungerar som bostäder, 
lokaler för affärsverksamhet och hantverk eller som ateljéer och 
verkstäder. Med tanke på bullret från järnvägen – och ljuset – är 
norra sidan av bebyggelsen planerad för verksamheter. Kök och 
sovrum ligger åt söder, på den tysta sidan, med utsikt över Säveån 
och de nybyggda trädäcken. Eftersom bostäder och lokaler inte är 
separerade, utan ska fungera i kombination, kan verksamhetslokalen 
användas som ett stort generellt bostadsrum.

Husen längs Nya Stationsvägen ligger något upphöjda – i höjd 
med trädäcket utanför – för att inte påverkas för mycket av höga 
vattenstånd i Säveån. Trädäcket fortsätter in mellan husen till 
trädgårdar och odlingsterrasser på södersidan. På sina ställen kan 
du gå hela vägen ner till strandpromenaden.

Nya Stationsvägen med sina växthus, verksamheter och bostäder 
ger dig ett varmt välkomnande när du kommer från tåget. Det ny-
byggda gaturummet är tillåtande och inbjudande med mycket liv 
och rörelse. Den naturliga länken till garveriet lockar besökare såväl 
som ortsbor att utforska området som karaktäriseras av odlingar, 
mathantverk och lokal produktion.

Om du inte går in på Nya Stationsvägen vid Aludden kan du 
istället följa trädäcket ner mot Säveån. Där hittar du en lekplats och 
längs ån fortsätter trädäcket som en strandpromenad mot garveriet. 
Promenaden vilar på ett pålverk som får dig att tänka på bebyggda 
deltaområden. Strandpromenaden är flack och tillgänglig för alla 
oavsett förutsättningar. Den låter dig promenera torrskodd över 
vatten och våtmark, mellan träd och strandväxter. Om du vill njuta 
ännu mer av omgivningen finns det bänkar att vila på. Du ser också 
trädgårdarna och odlingsterrasserna på södersidan om husen längs 
Nya Stationsvägen.

Oavsett vilken väg går kommer du snart fram till garveriet. Där 
kan du njuta av nyrenoverade byggnader och en miljö som sätter 
mathantverk och närproduktion i fokus.

Fortsätt förbi garveriet längs en enkel men tillgänglig trä-
promenad som en bit nedströms går över Säveån till södra stranden. 
Där du kan promenera tillbaks mot tågstationen och kraftstationen 
via ön och Floda centrum.

På ön – som är väl värd ett besök – kan du fika i bussgaraget 
från 30-talet eller ta en titt i vandrarhemmet med inredning från 
50-talet. Du kan naturligtvis ta dig till ön från norra stranden 
också, om du hellre vill det.

När du går vidare mot Floda centrum möts du av ett 
välkomnande torg som öppnats upp för att på ett naturligt sätt ingå 
i stråket mot garveriet. I det nya torghuset ligger bibliotek, apotek 
och en vårdcentral och över torget slingrar en grävd bäck som 
får sitt flöde från Säveån. För att främja den lokala handeln och 
göra torget tillgängligt för alla ligger det flera mindre parkeringar 
runtomkring.

Efter besöket på torget följer du bara Säveån till bron och 
kraftstationen, så är du tillbaks vid tåget igen.

B o s t ä d e r


