
   FLODLA  MED OSS

UTVECKLA VACKRA STRANDPROM-
ENADER OCH GÖR DET ENKELT ATT  
KOMMA TILL OCH STANNA I FLODA

FLER  KOPPLINGAR I TRAFIKSTRUK-
TUREN OCH CYKELN SÄTTS I CENTRUM 
I NYA GÅNG- OCH CYKELALLEÈR

KRING JÄRNVÄGSVALLEN OCH RUNT DE 
NYA BOSTÄDERNA SKAPAS ODLINGS-
TERRASSER I SLÄNT

LÅNGSIKTIGT NYTÄNKANDE OCH 
VARIERADE GATURUM SOM  I DEN KLAS-
SISKA TRÄSTADEN  I MODERN TAPPNING

PLACERA PARKERINGSPARKER I CEN-
TUM  OCH UTNYTTJA NIVÅSKILLNADER 
ATT DÖLJA BILPARKERINGAR

BYGG UPP KAJOMRÅDET OCH SKAPA 
VATTENSÄKRA FÖRHÖJDA NIVÅER 
MED FINA KAJTORG MOT VATTNET 

OMGESTALTA GÅNGTUNNELN UNDER 
JÄRNVÄGEN MED GENOMTÄNKT FÄRG-
SÄTTNING OCH BELYSNING

VY MOT VALLA TORG MED RESECENTRUM OCH SALUHALL
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Bilväg 

Gångstråk/Torg
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Upphöjd mark
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Karaktärsområden

Attraktion Etapp I

Stadsstruktur Etapp II

Förädling Etapp III

Floda Norrstrand + Ön
BTA (kvm nybyggnad) 

Kyrka 1200
Handel/Verks 2800
Växthus 800
Station 700
P-platser
280  parkeringspark
60 kantstensparkering

Herrgårdsbacken
BTA (kvm nybyggnad) 

Bostäder  19 000
P-platser
50 kantstensparkering
290 parkering bostäder
30 parkeringspark

Floda Söderstrand 
/centrum
BTA (kvm nybyggnad) 

Handel/Kontor 7200
Bostäder  7200
Motionscentral  800
P-platser
60  parkering a�ärstorg
70 kantstensparkering
100 parkering bostäder
30 parkeringspark

BELYS MELLANRUMMEN I STADEN
FÖR TRIVSEL OCH TRYGGHET 
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Handelshus för 
lokalproducerade varor

Vattentorg s k watersquare 
med lekpark, ramper och vattenlås för 
barnsäkerhet

Ön med turistinfo, restaurang och B & B
Odlingsflottar

Kaj med vattensäkrad nivå

Höjd gata
Ny entré till centrum

Allé med 
kantstensparkeringParkeringspark

Ny övergång till 
Oscarshöjd

På området mellan Garveriet och stationen byggs försäljningsstånd 
för lokalt framtagna råvaror utmed strandpromenaden

KOM MED OCH FLODLA!

ATTRAHERA -STABILISERA -  FÖRÄDLA

Varierat stadslandskap, närproducerade handelsvaror och långsiktigt 
nytänkande lockar folk att stanna för att vandra, handla och odla i Floda.

Floda har minst sagt ett guldläge med närhet till både 
storstad och vacker natur. Strategier och visioner skiljer 
också ut Lerums kommun bland andra göteborgska 
förstäder och lockar till sig kvalitetsmedveten befolkning. 
Näringslivet tittar nyfiket på medan föreningslivet blom-
strar. Tillsammans bildar detta en drömstart för en ny era. 

Det är av stor vikt att den inledande utvecklingen får med sig 
rätt värdeskapande insatser. Det hjälper upp attraktionen, ökar 
förtroendet hos kommuninvånarna och handeln på orten får 
bättre förutsättningar.

Vi börjar därför med att skapa attraktion, bygga värden och 
identitet. 

Ställ först frågorna: Vad står Floda för? Vad vill vi att Floda skall 
stå för? Där finns några grundläggande svar att börja utifrån. 
Med ett uttalat mål kan utvecklingen ske ihop med en större 
förståelse. Dessa frågor har ni redan svarat på varför vi går rakt 
på sak: Utveckla Floda genom att satsa på vattenbruk och 
odling kring floden d v s ”flodla”.

Låt Flodas utveckling synliggöras, där olika verksamheter 
blandas, helt enligt många miljöexperters målbild, och där man 
medvetet och tydligt använder odling och gröna strukturer 
till en långsiktig god miljö, både lokalt och globalt. Genom 
mindre justeringar kan centrumkärnan berikas så att fler möten 
uppstår och området blir ett attraktivt landmärke under årets 
alla månader. En samlingsplats för friluftsliv, rekreation och lokal 
handel. 

Men. Tillgången till vattnet var en av de viktigaste 
orsakerna till att Floda blev till. Platsen i dalgången där 
järnvägen passerade blev en effektiv knutpunkt för ett stort 
område tack vare Sävelången och ån. Idag har både vattnet 
och järnvägen blivit ortens största knäckfrågor. De delar 
upp tätorten och vattnet svämmar över. Vi vill hjälpa till 
att vända trenden och åter igen låta dem bli växtnäring för 
ortens utveckling. 

 Första etappen är redan nämnd. 
                         Skapa attraktion, bygga värden och identitet. 

Hälsa, natur och lokal handel som ska profilera Floda och bör 
synas från både väg och järnväg. I detta startskede är åtgärderna 
relativt små för att matcha dagens situation.  Järnvägsvallen 
byggs om till södervända odlingsterrasser med växthus för 
åretruntodling. I ån och i sjön odlas fisk. Bevattningssystemet 
utgår från ån. Centrum för lokalproducerade varor får plats och 
utvecklas kring Garveriet. Detta håller redan på att hända med 
bryggeri, café och pub. 

Vi kompletterar byggnaderna för bättre användbar- och 
synlighet: växthus, skyltfönster och belysning.  Arkitekturen 
som tillförs ska överraska.  Man förstår av bara anblicken att 
”nu händer det grejer”.  Byggnaderna är är modigt och sinnrikt 
gestaltade. 

Ta hjälp av föreningslivet. Starta en lokal odlarförening och lär 
av andra.  I Kungsbacka gick medlemsantalet upp till nära tusen 
inom fem år och för Göteborgs Stadsjord finns inga hinder utan 
man odlar precis var som helst. Samma keativitet behövs även 
för att starta igång ett effektivt vattenbruk med fiskodling i 
Flodas närhet.

På området mellan Garveriet och stationen byggs försäljningsstånd 
för lokalt framtagna råvaror. Enkla plankväggar och genomtänkt 
belysning gör kostnaden minimal samtidigt som man skapar ett fint 
varierat stråk även då marknaden är stängd och handelsstånden har 
slutna luckor. Sessans konditori kommer att flytta till Aludden vilket 
också förstärker stråket mellan stationen och Garveriet. 

Vattennära aktiviteter
För att delvis åtgärda översvämningsrisken byggs s k ”watersquares”, 
vattentorg,  platser på en lägre nivå invid strandkanten som kan 
användas som tex dansbana, lekplatser eller utegym utmed ån.  
Å-rummet gestaltas på ett medvetet sätt med träd, buskar och ängar 
och även bryggor och bänkar att sitta på. 

Ön får fortsätta att utvecklas som turistcentrum och här kan 
byggas en restaurang à la Rosendal, med skön trädgårdsmiljö och 
lokalproducerad mat. Gör det enkelt att komma hit för de som vill gå, 
jogga, cykla, ”longboarda”, rullskida eller stavgånga. Utveckla gång- 
och cykelstråken. Se till att Västgötaleden får en bra rastplats här. På 
sommaren kan man t ex hyra ut bildäck och flytvästar för ”tubing” 
och på vintrarna går det att hyra skridskor. Vandrarhemmet kan vid 
behov upprustas byggas om till B & B och integreras.  

Vattenhålet
Mot Sävelången vid kraftverket byggs en enkel motionscentral. Till 
en början kan detta vara en mindre byggnad för ombyte och dusch. 
Möjlighet till utebad och bastu ökar attraktionsvärdet.  

Parkeringar
Gatumåtten i hela centrumområdet förbereds för att rymma 
kantstensparkeringar med bra tillgänglighet till alla lokaler. Delvis 
kan dessa även användas som pendelparkering. Hela området kring 
tågstationen och centrum har en spännande topografi som lämpar 
sig väl för att smyga in halvplansförskjutna parkeringsdäck som 
delvis döljs av nivåskillnad, odlingsvallar och hussocklar.

Parkeringsparker
Området byggs successivt ut mellan stationen och Garveriet, i 
mellanrummen placeras under hand vackra ”parkeringsparker” , 
d v s bil- och cykelparkeringar med många gröna inslag. 

Järnvägen och stationsområdet 
Under denna fas kan Trafikverket hinna landa sina planer och välja 
det norra eller södra alternativet på placering av stationsbyggnad. 
Gör om gångtunneln så att man får mer ljus och fri sikt.

Järnvägen är Flodas framtida trumfkort. Med väl utbyggd 
kollektivtrafik och ett genomtänkt stationsområde kommer detta 
bli ortens hjärta som skapar pulsen i centrum. Biltrafiken har en klar 
begränsning globalt men också påtagligt i Floda p g a  b l a topografi. 
Järnvägen kan stå för transporter av både folk och de lokalt 
producerade matvarorna . Floda kan på sikt bli Göteborgs skafferi 
och distributionen sköts självklart genom speciella livsmedelsvagnar 
med Flodas emblem. 

Mellan Garveriet och stationen byggs den nya Missionskyrkan 
som redan har en stark dragningskraft på orten.  Den nya 
kyrkobyggnaden blir en del av den nya identitetsskapande 
bebyggelsen. En modern och ekologisk byggnadsutformning 
som fungerar bättre i dagens verksamhet,. Närheten till övriga 
föreningar, folkliv och odlingar kan ge berikande korsbefruktningar 
åt verksamheten. Denna plats passerar alla till och från Floda, bil-, 
buss-, båt- eller tågledes.

Återbäringen
Här i dalens lågpunkt placeras även Återbäringen, Floda centrums 
återbrukscentral med bl a pumpstation, kompostering och 
resursflödesinformation.

Herrgårdsbacken
I Herrgårdsbacken, i direkt närhet av Säteriparken bygger 
vi bostadshus med vacker utsikt, eftermiddagssol och egen 
odlingsterrass. Bostadshusen utformas med terrassentréer, d v s 
stora uteplatser utanför lägenhetsdörren som skapar bostäder 
med villakvaliteter och god hissekonomi samtidigt som det skapar 
en bra social grogrund. Några av husen är tre-spännare, också en 
flerbostadstyp som ger villalika kvaliteter.

Bostadshusen utformas med lokal dagvattenhantering och höga 
energieffektiva mål. Bostäderna byggs med olika upplåtelseformer 
och varierade storlekar för att främja en blandning av familjer 
och singlar i olika åldrar i området.  Byggnaderna av sunda, tåliga 
byggnadsmaterial är ihop med stråken och platserna väl gestaltade i 
sin helhet – inte ens parkeringarna är tråkiga.  

Vardagsmiljö är riktigt viktig. 
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Etapp I Attrahera

Floda Vattenrike

Etapp II Stabilisera

Etapp III Förädla

Satsa på hållbart vattenbruk i Floda!
Sverige har uppåt 100 000 sjöar och en mångfald av rena 
vattendrag, d v s ett vattenlandskap och -klimat som lämpar 
sig väl för odling av insjöfisk. I dagsläget producerar Norge 100 
gånger mer odlad fisk än Sverige och t o m Danmark som inte 
har lika bra geografiska förutsättningar producerar mer. Låt 
Floda och Lerums kommun ihop med lokala föreningar och 
verksamheter dra igång ett gemensamt projekt att öka lokalt 
framtagen fiskproduktion.  Låt avkastningen säljas i och kring 
Flodas nya saluhall och marknadsplatser.

Gröna inslag
Vi gestaltar medvetet med växter som spelar en stor roll både 
funktionellt och estetiskt. Grönskan samspelar med bebyggels-
en, luckrar och väver ihop stadsbilden samtidigt som den på ett 
påtagligt sätt skildrar årstider, tiden. I alléerna tränger växterna 

Mental hållbarhet
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är idag, i alla fall i 
planeringsstadiet, självklarheter för varje kommun med ambitioner.
Genom Flodas successiva utveckling vill vi uppnå det som många 
längtar efter: mental hållbarhet. 

“Jag bor  i ett återbrukshus med med min familj, tar cykeln till pendeln 
och handlar mina matvaror på vägen direkt från växthuset. Jag går 
förbi och beställer fredagsfisken till släktmiddagen innan jag hämtar 
på dagis. Sen går vi förbi pappa som bor i äldrekollektivet i backen. Vi 
trivs med att ha honom nära och han trivs i vårt sällskap. Jag drömmer 
om att starta eget så jag hyr ett billigt rum hop med en kompis där vi 
jobbar med våra idéer två kvällar i veckan. Ibland jobbar vi samtidigt  
som vi tar en joggingtur. Då avslutar vi alltid med ett dopp och ett 
bastubad. Pendlingen ger mig tid till eftertanke. Jag behöver inget 
körkort.”

Resursanvändande
Byggnadsutformningen tillämpar livscykeltänkande vid placering 
på tomten och i materialval och satsar på återbruk och framtida 
återvinning.

Nya byggnader kopplas till områdets smarta elnät. Egen produktion 
av el genom t ex solceller och små vattenkraftverk gör att överskottet 
kan fördelas vidare till bl a grannhus och bilpooler. Dubbla 
fasadlösningar och vinterträdgårdar bidrar till redan uppvärmd tilluft 
och håller ner energiförbrukningen. 

Byggnaderna installeras med snåla vattensystem och smart teknik 
som stramar upp resursanvändandet. Separerande toaletter ger 
kontinuerlig näringstillförsel till Flodas alla odlingar och dagvattnet 
hanteras delvis i öppna rännstenar som leder ner och fördelas över 
odlingarna. Centrum för resurssystemen finns i Återbäringen, Floda 
centrums återbrukscentral med bl a pumpstation, kompostering och 
resursflödesinformation.

Från Floda centrum ligger även starten på flera längre 
promenadstråk. Man kan gå så långt man förmår och för 
att sedan ta bussen/pendeln tillbaka.  Från kommunens håll 
kan detta uppmuntras genom att anordna någon form av 
aktivitet, t ex ”gång-orientering” med kontroller. Eller varför 
inte ”vandrings-bingo”, då man ska kryssa av vad man 
lyckas se på en bingobricka som finns att tillgå på nätet. 

ihop gaturummet och bidrar på så sätt till ett lugnare tempo i 
trafiken. Grönstrukturen i området är utvecklad ihop med arkader 
och takskydd som skapar ett bra och trivsamt lokalklimat.  Man kan 
förstås designa lika medvetet med växter som med byggnadsvoly-
mer. 

Växterna skyddar mot vind, värme, kyla, starkt oönskat ljus och 
buller. För att få bästa effekt väljer vi en vegetation som består av 
hela skalan av växtlighet från lågt till högt, örter, buskar, träd. För en 
långvarig effekt över året väljer vi många vintergröna växter och klät-
terväxter. Fasader i utsatta lägen täcks med vintergröna klätterväxter 
som skapar ett luftskikt som svalkar på sommaren och värmer 
vintertid. Energibesparingen ligger mellan 5-25 %. 

Dagvattenhanteringen med dammar, bäckar och våtmarksområden 
utvecklas och skapar plats för många spännande växter som bidrar 
till rening av vattnet. Kring dessa vattendrag väljer vi växter som 
minskar översvämningsrisk. De suger upp vatten och luckrar upp 
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Fokuspunkt

Stadsstråk
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Småskalig arkitektur i trä med modernt 
formspråk Arkitekter: acme, London
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Bostäder i vacker slänt med lövskog
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UPPMUNTRA TILL ATT DELTA I 
UTFORMNING OCH SPONTAN 
MEDVERKAN

VISA VÄGEN MED GRÖNA INSLAG I 
GATURUM OCH PÅ TORG

MÅLA UPP OCH VISA VÄGEN: 
HÄR KOMMER VI ATT BYGGA 
EN TRAPPA

SKAPA TRADITIONER OCH 
 ANVÄND STADSRUMMET
LEKFULLT

VAR GENERÖS OCH ÄRLIG!

HUR BLIR DET KUL FÖR ALLA I HELA FLODA UNDER FÖRVANDLINGEN?

II

III

Ett nytt torg med ett nytt handelshus placeras där sluttningen möter plan mark invid skolan.  Ihop med livsmedelsbutikens ombyggnad och drop-offtorg som ligger diagonalt kopplat till detta bildar de en fokuspunkt där många passerar dagligen.
Baksidan har blivit framsida.

 Garveriet vid strandpromenaden som passerar uteservering, växt- och fiskodling.

 Järnvägsvallen byggs om till södervända odlingsterrasser med växthus för åretruntodling och i ån odlas fisk.

Typisk gata i Floda med kantstensparkering i allé

                          Stabilisera med gatustruktur, torg och kajer

Nu har vi börjat skapa attraktion, byggt värden och identitet. 
Fler människor rör sig i Flodas centrala delar och efterfrågan 
på bostäder och verksamheter ökar. Nästa etapp tar hand om 
bebyggelsestrukturen i det centrala Floda och låter sig gärna 
inspireras av Enköping.

För att skapa en bättre entré mot Brovägen höjer vi Rurik 
Holms väg för att komma in i staden från en högre nivå och 
kunna placera nya byggnader med skyltfönster på bägge 
sidor om infarten.  

Livsmedelsbutiken kan bygga ut sin verksamhet och komplet-
teras med en halvplansförskjuten parkering som då möjliggör 
förtätning av torget framför med ett nytt verksamhetshus. 
Genom en ombyggnad slussar man över inlastzonen till andra 
sidan där man skapar en dold inlastgata till handelshusen. 

Vi ger torgen i Floda en skala som är ändamålsenlig. En 
viktig plats i centrum är där de två viktigaste stråken möts, 
d v s korsningen mellan Rurik Holms väg och gångstråket 
över bron förbi Aludden.  Ett nytt torg som placeras där 
sluttningen möter plan mark invid skolan och den nya 
lekplatsen frontar en ny handelsbyggnad. 

Arbetet med gatustrukturen i Floda görs med en medveten 
höjdsättning för att marken kring centrumuddens byggnader 
på sikt ska höjas.  En kaj byggs successivt runt hela udden och 
byggnadernas bottenplan blir på sikt källarvåningen. Kajens 
utformning säkrar mot översvämning in i staden och udden 
bildar ett samlande hårdgjort torg.  

Kopplingen till intilliggande områden förenklas genom fler korskop-
plingar i gatu- och gc-stråk. Över hela centrum bildas ett finmaskigt 
nät av möjliga passager som fördelar om trafik till valbara gator.  Man 
försöker om möjligt skapa en koppling med gångfartsgata over ån 
för att motverka dubbla återvändsgator. Bil- och cykelpool placeras 
strategiskt i området. 

  Förädla

Nu har Floda blivit ett centralt rekreationsområde för ett större 
upptagningsområde.  Rekreationsområdet utvecklas mot sjön, fler 
bostäder byggs, den centrala kajudden förtätas och en ombyggnad 
av stationsområdet planeras efter Trafikverkets beslut. Stationsbyg-
gnaden byggs om för att möta upp den större mängden resenärer 
och med en ny övergång som underlättar passage till Flodas norra 
bostadsområden. Skolan ser över sina lokalbehov för ev tillbyggnad.

Mot Sävelången byggs motionscentralen till med trädgårds-spa 
utomhusscen, kajak och båtuthyrning. Här finns även plats för inom-
husaktiviteter så som spinning och relaxavdelning. 

Floda centrum är nu stadsdelen med många oväntade möten 
och blandade impulser. Hela området har förtätats successivt 
med en varierad bebyggelse i stort och smått, med olika bredd 
på gator och utskjutande byggnadskroppar. Det som känneteck-
nar centrum är de fina stadsrummen som bildas genom denna 
variation. Kännetecknande är också den upplevelsemässiga 
krock som de moderna byggnaderna utgör i den fria natur som 
fortsättningsvis får ta plats i området.

Kajaker & båtar

Motionscentral
och utescen

MULTRUM

fekaliekompost

Nivåskillnad 
utnyttjas till
bilparkering 

urin

matkompost

4 fraktioner 
till ÅV/förbränning

till 
Återbäringen

Nytt torg med handelshus

Allé med 
kantstensparkering

Förvärmd tilluft 
genom växthus

Smart el-nät


