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1. FLYTTA JÄRNVÄGSSTATIONEN 
Pendelparkering i en ny stationsbyggnad som kopplas närmare centrum och Brovägen

3. SAMMANBINDANDE STRåK
Två slingor sammanför de två sidorna av ån och anknyter till BrovägenVatten och kajer som ett identitetskapande 

offentligt rum
Säveån - En stor kvalité för Floda som kan 
förstärkas 

TRE GREPP FÖR FLODA CENTRUM:ÖVERGRIPANDE STRATEGI:KRING VATTNET

Säveån blir det samlande stadsrummet
2. BYGGA STADEN KRING VATTNET 

1. KOPPLA OMKRINGLIGGANDE KVARTER OCH NATUROMRåDEN TILL CENTRUM 
2. KONCENTRERA ALL HANDEL TILL CENTRUM

NATURRESERVAT 

OSCARSHÖJD

SÄTERIPARKEN

FLODAMOTET

Floda har potential för gemensamma rum i gränssnittet mellan natur 
och stad längsmed Säveån och vid dess mynning ut i Sävelången. 
Vi förslår att strukturera Floda centrum kring Säveån och låta be-
byggelsen ta steget över till västra sidan, två stadsfronter bildas 
som ramar in vattnet och gör ån till ett visuellt gemensamt rum. 
åkanterna blir tillgängliga och sammanbinds med gångstråk och 
platser för utsikt.

Levande centrum stimuleras av en förnyad generös struktur som 
initierar blandning av funktioner, färdmedel och skalor. Monotona 
parkeringsytor ersätts med byggnader och väldefinerade mötes-
platser. Mellanstor skala blandas med mindre skala för att ge plats 
för alla typer av aktiviteter. Ingen funktion är för stor för att rymmas 
i centrum. Varje funktion har bilparkering nära tillhands, inbyggd 
eller längsmed gator, men görs också bättre tillgänglig för gående 
och cykel. Det blir lätt att svänga förbi Floda centrum för små och 
stora ärenden. Ingen handel läggs vid motorvägen, affärsidkande 
i större skala får plats vid nya stationsområdet och kan kommu-
nicera med förbifarande pendlare längsmed tågrälsen. Opposition 
mellan centrumhandel och externhandel som övertar majorieteten 
av svenska städer undviks, istället vidgas gränserna för det existe-
rande centrum. Ett attraktivt och levande centrum skapas genom att 
plats finnes för verksamheter och handel i både större och mindre 
skala och att allt från bilmekaniker till plantskola är välkomna. Ingen 
verksamhet är för bullrig eller smutsig för att inte få plats i gemens-
kapen. 

Sammanhang skapas genom att kring Säveån bygga ihop den idag 
fragmentariska bebyggelsestrukturen. Odefinerade ytor, utbredda 
parkeringsplatser och överblivna vägrenar, ersätts med byggna-
der och välmarkerade platser som ramar in och leder vidare fot             
gängaren. Nya offentliga rum skapas, existerande tydliggörs, och 
kopplas till funktioner samt gångstråk. Säveån med sina åkanter blir 
det gemensamma samlande stadsrummet som Floda idag saknar.

Gemensamma platser följer varandra genom Floda, en plats myn-
nar ut i en annan eller har utsikt över nästa. Visuell kontakt och 
översikt skapar informella mötesplatser och trygghet. På varje sida 
av ån ligger en plats som öppnar sig mot vattnet, de kommunicerar 
med varandra visuellt och genom ett gångbro som sträcker sig över 
ån. åkanterna blir naturliga promenadvägar där överblickbarhet ges 
över motsatta stranden, fortsättningen på staden,  och över broarna. 
Fotgängaren ser sin egen stad, följer med blicken de som använder 
den som en själv. Ett gemensamt urbant rum skapas.

Tillgängligheten förstärks genom nya stråk för bil, cyckel och gång. 
Två slingor dras i cirkel genom centrum, över ån, binder samman 
de båda sidorna av Säveån och gör hela Floda lätttillgängligt från 
både Brovägen och tågstationen.En ny passage under spåren leder 
Oscarshöjdsbor direkt in i stationen och vidare in i centrum.

Hållbar transport underlättas genom att placera järnvägstationen 
mer tillgängligt för både bilburna och gående. Vi föreslår att flytta 
tågstationen så att den fungerar som generator för alla rörelser och 
aktiviteter i Floda, dess nya placering artikulerar entrén till Floda 
och kommunicerar bättre med hela orten. Den nya stationsbyggna-
den får hysa all pendlarparkering och service, med ett busstorg i 
direkt anknytning till Brovägen. Framför den nya stationen öppnar 
sig ett torgrum mot vattnet och leder fotgängaren vidare in i centrum 
över en gångbro.

Naturen stärker sin roll i Floda genom att förlänga existerande 
naturområden in i staden och göra dem tillgängliga från centrum. 
Samtidigt skapar Floda sitt egna urbana naturrum i och med att 
staden vänder sig mot ån. Vattnet drar till sig männsikor vid alla tid-
punkter och säsonger, för kontemplation och aktiviteter. 

Sammanhängande grönstråk  leder genom de centrala delarna, 
under  och visuellt  över rälsen, rundar sjön och glider längsmed 
Säveån,  de binder samman  de  omgivande naturområden ge-
nom bebyggelsen  och integrerar Floda i sitt  större sammanhang,                
i lanskapet.
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ANVÄNDNING
BOSTÄDER 
-lägenheter 170 st
-radhus 18 st
LIVSMEDELSAFFÄRER
BUTIKER
ALLAKTIVITETSHUS
JÄRNVÄGSSTATION
KONTOR

SUMMA

YTA (bruttoarea)

14 500 m²
  5 400 m²
  2 700 m²
  2 100 m²
     800 m²
 1 100 m²
 1 800 m²

26 300 m²

P-BEHOV

200
  75
150
  85
  40
280
  50

880 platser



KRING VATTNET

GåNGSTRåK

NY BRO

JÄRNVÄGSSTATION

BUSSSTATION

STADSPARK

UTSIKT BADPLATS

HERRGåRDSBACKEN

ALLAKTIVITETSHUS

PARK

GARVERIET

TEMPORÄR PARK
  

LEKPLATS

LEGEND
1.   BOSTÄDER 
2.   BOSTÄDER + UNDERJORDISKT PARKERINGSGARAGE 
3.   BOSTÄDER  (TERRASSRADHUS)
4.   LIVSMEDELSBUTIK + PARKERINGSHUS
5.   BOSTÄDER  MED RESTAURANG I BOTTENPLAN
6.   MARKNADSPLATS
7.   NY ENTREE TILL VåRDCENTRAL
8.   BOSTÄDER
9.   TURISTINFORMATION
10. KVARTER MED BOSTÄDER KONTOR OCH BUTIKER
11. MISSIONSKYRKAN
12. LIVSMEDELSBUTIK + PARKERINGSHUS
13. SENIORBOENDE + ATELJEER I BOTTENPLAN
14. GENERATIONSYTA
15  SMåSKALIG PRODUKTION, ATELJEER
16.STATIONSTORG
17. BRED GåNGPASSAGE UNDER  SPåREN 
18. TåGPERRONG
19. KURSGåRD
20. BOSTÄDER 
21. JÄRNVÄGSMUSEUM
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OFFENTLIGA PLATSER

Offentliga platser 
struktureras kring 
vattnet, i direkt 
anknytning till gångstråk 
och viktiga funktioner.

Floda centrum för-
tätas med bostäder. 
För att stimulera ett 
levande centrum in-
rymms butikslokaler i 
bottenplan. 

Vatten och gröna stråk 
blir strukturerande 
element. Säveåns 
stränder görs till ett 
sammanhållet  och til-
lgängligt naturrum. En 
temporär park anläggs 
längsmed järnväg
spåren i väntan på 
breddning av spåren

Funktioner som kräver 
många parkerings 
platser hyser dem i 
eget underjordiskt
garage, eller på övre 
våningar. Parkeringar 
längsmed gatan 
prioriteras, stora park-
keringsytor undviks.

Två slingor sammanför 
de två sidorna av ån 
och anknyter dem till 
Brovägen. Existerande 
vägar leds vidare för att 
undvika återvänds
gränder. De två torg-
ytorna fungerar som 
shared space. 

befintliga byggnader
nya byggnader

PROGRAM

bostad
kontor
offentlig byggnad
livsmedelsbutik
befintlig byggnad

GRÖNSTRUKTUR PARKERINGAR VÄGSYSTEM
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3 vån

3 vån

3 vån
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4 vån
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ParkeringsPrinciPer gatusnitt gångstråk snitt

parkeringshus
järnvägsstation 

kyrka

butik + bostad bostad

butik + bostad

butik + bostad

butik + bostad

butik + kontor

torg kanal park

torg stråk

stråkbostad

stråk parkstrandkant

underjordisk parkering

parkering integrerad i bostaden

parkering i suterräng

HERRGåRDSBACKEN TERRASSRADHUS  (N°3) TERRASSRADHUS I TRE PLAN  INTEGRERADE I TERRÄNGEN MED PRIVATA UTEPLATSER OCH UTSIKT ÖVER SÄVELången 

STATIONSTORGET BLIR EN LÄNK MELLAN DEN NYA JÄRNVÄGSSTATIONEN OCH CENTRUM, KANTAD AV FLERBOSTADSHUS  

GåNG- OCH CYKELBRON ANSLUTER MARKNADSPLATSEN  TILL ÖN OCH DET NYA STATIONS KVARTERET

PLANUTSNITT  1/500

STATIONSTORGET ( N°16) PLANUTSNITT  1/500

MARKNADSPLATSEN ( N°6) PLANUTSNITT  1/500

PRINCIP SEKTIONER  1/500


