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Utblickar mot vattnet, visuella kopplingar mellan norr och söder, nya entréer med tåg, bil och till fots. Ett centrumstråk knyts samman av promenad 
och vatten. Tillsammans bildar de en helhet av fl öden med olika funktioner. Närhet skapas mellan kommunikation, service, handel, rekreation, sport 
och odling i en struktur som kan utvecklas vidare.

Stråk
- Stärker två perifera stråk i öst-västlig rikt-
ning genom småskalig bostadsbebyggelse 
och odling. 

- Nya siktlinjer och entréer synliggör Sävel-
ången och odling
 genom de två stråken. 

- Skapar möjlighet för ett nytt starkt huvud-
stråk mellan norr och söder.

- Fokuserat nord-sydligt stråk med god möj-
lighet till ökad handel och utbyte av lokala 
varor.  

- Ny placering av handelstorg och stations-
torg.

- God orienterbarhet till ny stationsbyggnad 
för ökat pendlingsresande och angöring till 
fots och med cykel. 

Promenad
- Kopplar samman kulturaktiviteter med 
odling, rekreation och sport.

- Binder samman bebyggelse norr och 
söder om centrum. 

- Rekreation genom sammankopplat pro-
menadstråk.

- Ny gång- och cykeltunnel ger trygg och 
säker angöring till vatten, handel och sta-
tion. 

- Off entlig plats vid ny gång- och cykel-
tunnel.

Vatten
- Synliggörande av avrinningsfl öden gör 
Säveån till länk mellan norr och söder.

- Alla entréer till Floda får markerat och 
gestaltat innehåll av vatten. 

- Medveten utformning av dammsystem för 
lokal och småskalig energiproduktion vid 
höga fl öden.
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Omvärld
Utblickar mot Sävelången

Koppla samman landmärkena Herrgården och nya stationsbyggnaden

Nya torgbildningar 

Flytt av detaljvaruhandel

Integrera Säveån i Floda

Nya cirkulationsplatser

Ny angöring med buss och busstop

Länk mellan odlingsområden

Länk mellan rekreationsområden och natur

Förtätning med småhusbebyggelse

Förtätning med fl erbostadshus

Länk vidare norrut och söderut

Ny gångtunnel

Ny passage/torg 

Ökad orienterbarhet
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Illustrationsplan - skala 1:1000 (A1)

HANDEL (H)
- Totalt 2000 kvm handel

BOSTÄDER (B)
- Totalt 11 550 kvm bostäder 
- Totalt 145 lägenheter

PARKERING (P)
- Pendlingsparkering 210 platser 
- Övrig inomhusparkering totalt 100 platser
- Annan parkering i sutterängvåning eller 
som kantstensparkering

VÄXTHUS (V)
- Totalt 1440 kvm
- Även handelsplats för försäljning av grön-
saker m.m.

SKOLUTBYGGNAD (Sk)

 

Innehåll

HB

HB

HB

HB

HB

HB

HBP

B

B
B B

B B B
B B

B
B B B

Station

P

P

P

Saluhall

Växthus//garage

P

P

Kallbad

Kyrka

Sk

H

Lek

Busstorg/
Grönsakstorg

Vårdboende/
Seniorboende/
Kultur 

Odlingstak/garage

P

P

6

1

2

3

4

5

7

V

V

2

3

1

4

5

6

7



I FOLLOW RIVERS 3

Torg, matbutik, parkering och bostäder

Bostäder och lokaler längs stråk

Promenad, torg och bebyggelse längs vattnet

- På det södra torget, som omgärdas av skolan, tidigare handel och matbutik, föreslås en ny 
multifunktionell byggnad. 

- Byggnaden innehålller matbutik, parkering och bostäder för äldre. 

- Byggnaden har fördelar både ur besökssynpunkt och för äldres närhet till handel, rekreation 
och vackra utblickar.

- Byggnaden har en central roll i skapandet av ett nord-sydligt stråk genom Floda. 

- Byggnadens fasad utformas för att levandegöra både stråk och torg.

- Pendang till denna byggnad blir stationsbyggnaden/-torget som ligger i andra änden av det 
nord-sydliga stråket.
 

- Både i nord-sydlig riktning och i öst-västlig riktning föreslås bostäder och lokaler. 

- Byggnaderna utformas som radhus, parhus eller kedjehus, i två eller tre våningar.

- En förutsättning för att levandegöra stråk och skapa en småskalig karaktär är att byggnaderna 
ligger i gatuliv.

- De fl esta byggnaderna ligger i lägen med stora variationer i höjd. Det gör att suttterängvåning 
i fl era fall kan användas som parkering. 

- Längs stråket i nord-sydlig riktning gäller kantstensparkering.

- Längs vattnet föreslås promenader. Dessa ska inbäddas i den grönska som fi nns idag.

- Tanken är att också ny bebyggelse skall möjliggöras i enstaka lägen.

- Ny bebyggelse ska ha det gröna som utgångspunkt.

- I promenaden ingår även en viktig off entlig mötesplats vid vattnet. 

- Även mötesplatsen utformas med inslag av växtlighet och med indrag av vatten på torgytan.

- Till mötesplatsen leder en ny gångtunnel. Även denna ska inkludera stråk för synligt dagvatten. 

- I dagvattenstråken ska ingå dammar som dels ska vara vattenspegel vid höga fl öden och dels 
kunna generera energi för lokala, off entliga behov.


