
Floda

Bebyggelse

Grönt & Blått

Entréer & Rum

Hälsa & Kultur

Floda är ett samhälle i rörelse som söker urbanitet, med ett 
centrum som är tillräckligt tätt och levande för att skapa liv och 
en hållbar efterfrågan.
Samhället har en inneboende kraft som består av engagerade 
medborgare, företagare som brinner för sin hembygd, närhet 
till goda kommunikationer och till en omväxlande och 
fantastisk natur.
I Floda finns plats för fler! Floda ska växa genom ett tätare cent-
rum där nya lägen för bostäder prövas, där aktiviteter blir fler 
och där närheten till kommunikationer är en fördel som ska 
tydliggöras än mer.
Närheten till kommunikationer innebär även problem 
med buller. Flodas läge mellan västra stambanan och E20 
gör det möjligt att enkelt utnyttja det strategiska läget i en 
storstadsregion, men det gör även samhället känsligt för 
störningar i form av buller
För den hållbara samhällsutvecklingen är den spårbundna 
trafiken avgörande. För Flodas del innebär det att det är vid 
centrum samhället ska växa. Då är det möjligt att gå eller cykla 
till stationen och bilberoendet minskar.  
Vid centrum finns störst potential att skapa en tät och 
intressant bebyggelse som långsiktigt kan gynna Floda och göra 
det möjligt för verksamheter och service att växa.
Floda är ett utspritt samhälle som är genomskuret av järnväg 
och motorväg. Centrum ligger mitt i Floda och det är hit man 
bör underlätta för alla medborgare att enkelt ta sig. Det innebär 
att även de småskaliga kommunikationerna till centrum bör 
utvecklas.  
     

Floda centrum ska vara ett tryggt och aktivt centrum med 
intressant arkitektur som kommer göra att fler människor 
upptäcker Floda.
Det täta i samklang med det gröna och det blå ökar Flodas 
attraktivitet. Bilden av det nya centrum är inte entydig utan 
består av sekvenser av såväl lugn som aktivitet, precis som 
Säveåns väg genom Floda.
Floda är både en stilla förort till Göteborg, med goda 
kommunikationer, och en plats med egen utvecklingskraft. 
Floda vill inte välja det ena eller det andra utan vara både och! 
Floda vill utveckla en alldeles egen identitet baserad på aktiva 
medborgare och ett varierat näringsliv. 
Utan företagare skapas inga arbeten, utan arbeten blir det 
inget dynamiskt samhälle. I Floda finns företagare och 
fastighetsägare som tänker både lokalt och okonventionellt, 
som vill sitt samhälles bästa, som kan erbjuda lokaler av olika 
kvalitet och hyresnivåer även för nya och spirande företag.
Till denna lokala rörelse behövs människor som ska förverkliga 
visioner, människor som vill utmanas och hitta något oväntat 
som man kanske innerst inne har väntat på. Det är just det som 
det Nya Floda ska erbjuda!

När Floda utvecklas kommer kontrasten mellan centrum och 
periferi att bli tydligare. Upplevelsen av att det verkligen är ett 
centrum förstärks. Med större täthet följer en ökad rörelse av 
människor som skapar trygghet - det blir fler ögon som ser! 
Nuvarande verksamheter utvecklas och nya kommer till. Fler 
människor flyttar till Floda och är med och påverkar.
En naturlig miljö att förtäta i är mellan Brovägen och 
Sävelångens strand. Det är här kommunikationer och de flesta 
aktiviteter finns och det är här som Säveåns energi är som allra 
störst. 
Ny bebyggelse placeras på säker höjd mot nya översvämningar. 
Det innebär i flera fall att marken måste höjas, vilket ibland har 
fördelar. Till exempel blir Brovägen mer av en stadsgata i stället 
för en trafikled
Järnvägen skär på gott och ont rakt genom Floda. Den ger 
möjlighet till utmärkta kommunikationer men den skapar 
också buller. Genom att arbeta med avskärmande strukturer, 

helst integrerade i byggnader, bör det vara möjligt att förtäta 
även norr om Säveån. Centrum blir därmed större, men även 
tätare. 
Säveån blir som en blå forsande gata genom Floda, kantad av 
nyskapande arkitektur. Unika lägen att utforska för några.
För de som vill bo lite högre upp blir Herrgårdsbacken en 
möjlighet. Där kan man bo med en strålande utsikt över 
Sävelången, nära butiker och service. Missionskyrkans 
nuvarande tomt kan fyllas av goda bostäder, och på andra 
sidan ån kan de som vill bo med egna uteplatser hitta sina 
möjligheter. 
Gemensamt för den nya bebyggelsen är att den ska vara ett 
redskap för Flodas utveckling. Genom att erbjuda ett brett 
utbud av bostäder finns möjlighet för olika människor att trivas 
i Floda - en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

En viktig förutsättning för en positiv samhällsutveckling är 
att människor ges möjlighet att uppleva en god hälsa och ett 
rikt kulturliv. Det ska vara lätt att röra sig i den takt man själv 
orkar och har lust med. I gemenskap med andra ska individerna 
kunna forma sina liv.  Olika åldrars behov ska tillgodoses.
Det planeringen kan bidra med är att skapa attraktiva möjlig-
heter, att förstå och sätta igång dynamiska processer.
I Floda finns mycket av detta redan. Många är akiva i 
föreningsliv och vill utveckla samhället i en positiv riktning.
Nya platser och lokaler behövs. Garveriet med omgivande 
områden har stora möjligheter att utvecklas. Där kan ett 
centrum för småföretagande växa fram, kanske med betoning 
på mat och rörelse. Lokalytor finns men kan behöva utökas. 
En sporthall med riktiga mått för handboll och innebandy kan 

byggas närmast järnvägen. Den ges en mulitfunktion, både som 
tränings- och matchlokal, men även för mässor, utställningar 
mm.
Platser för odling anläggs på olika platser i Floda. Det kan vara 
fruktodlingar som sköts kollektivt och där allmänheten bjuds 
in att ta vara på skörden. I Garveriet byggs ett musteri och 
företag som sysslar med sylt och saft bjuds in att utveckla sin 
verksamhet. Mikrobryggerier kan hitta ölets lokala särart.
I Garveriets omgivningar utvecklas ytor för motion- och 
frilufts-liv. En ny strandpromenad som är trygg att utnyttja 
anläggs, ytor för spontanidrott ordnas. I skogsslänten väster om 
Garveriet skapas en äventyrslekplats som blir en attraktion för 
regionen, banor för BMX och MTB anläggs.
Löparslingor utvecklas, kopplingen runt Sävelången tydliggörs. 

Vattensport i Säveån kan utvecklas med Garveriet som centrum.
I Garveriets närhet byggs den nya Missionskyrkan. Där finns 
en konsert- och teaterlokal som är till för hela Floda. Till den 
kopplas ett starkt sakralt rum för gudstjänster. Lokalerna kan 
fungera var för sig eller ibland samutnyttjas. Missionskyrkans 
verksamhet och lokaler är öppen för alla.
Mot Brovägen byggs ett tjugotal lägenheter för äldreboende.
Omgiven av Säveåns vatten byggs en utomhusscen för konserter 
och andra aktiviteter.

Ett levande samhälle bygger på att det finns trygga stråk och 
offentliga platser där människor gärna vistas. Människor är 
intresserade av andra människor och de flesta vill gärna vara 
sedda i sin vardag. Samhällets entréer ska vara tydliga och 
stadsrummen trevliga att vistas i. 
Till Floda centrum kommer de flesta antingen med tåg, eller 
med bil från E20. Kopplingen mellan stationen och centrum 
upplevs som diffus. Förhoppningsvis kan stationen flyttas 
närmare Brovägen och då kopplas direkt till stråket som går via 
gångbron till centrum. 

Om man kommer med bil från E20 så är det först när man 
närmar sig Säveån som man upplever att man kommer till 
ett centrum. Den nya Missionskyrkan och ny spännande 
bebyggelse vid ån kommer i fonden av Brovägen. En helt ny 
byggnad i hörnet av Rurik Holms väg och Brovägen markerar 

att ett centrum finns här! Man ska enkelt kunna svänga in mot 
Floda centrum och uträtta sina ärenden där.
Om Brovägen är ett huvudstråk för bilar genom Floda kommer 
Centrumstråket tillsammans med ett nytt stråk längs ån 
bli huvudstråk för de som rör sig till fots och för cyklister. 
De här stråken ska vara trygga och aktiva med tydliga mål. 
Centrumstråket går mellan stationen och skolorna vid Säteriet. 
Stråket längs ån går mellan Sävelången och Garveriet. Men de 
viktiga stråken har vidare kopplingar även om intensiteten 
avtar. En ny bro över Säveån gör det möjligt att förlänga 
promenadvägarna och möjliggöra fler upplevelser.

Idag upplevs Floda som ett påtagligt grönt samhälle. Naturen 
är alltid närvarande, men där finns även gott om ytor som mer 
är att likna vid impedient fast de ligger centralt. Sådan miljöer 
skapar osäkerhet och ibland även otrygghet, det gäller till 
exempel flera ytor mellan järnvägen och Säveån. 
När Floda utvecklas till ett tätare samhälle, kommer det även 
fortsättningsvis att domineras av det Gröna och det Blåa. 
Lummiga Floda finns kvar! Genom att lyfta fram Säveån och 
Sävelången blir de än mer tydliga som viktiga bärare av Flodas 
identitet. Och attraktivitet!!
Översvämningsproblematiken behöver lösas för att Floda ska 
kunna förtätas. När säkra plushöjder har identifierats kan 
“skyddsvallar” i form av nya promenadvägar en bit från Säveån 
byggas.  Dessa vallar konstrueras för att klara framtidens 

vattennivåer och kan behöva utformas med slitsmurar eller 
liknande. För att Säveån ska ha kvar sin vilda karaktär bör 
strandkanten mot ån vara så naturlig som möjligt med växtlig-
het ända ner till vattnet. Några byggnader kan dock ta steget 
ut mot strandkanten precis som kraftverket och tegelhuset vid 
Aludden en gång gjorde. Löparslingor, promenadvägar och cykelstråk görs 

sammanhängande och trygga. En genomtänkt ljussättning och 
aktiviteter längs stråken gör att fler vill och vågar utnyttja dem.
Nya odlingslotter och trädgårdar skapar kontrast mot den 
vilda naturen längs Säveån. Den bebyggda ön i ån blir till 
centrum för den kollektiva fruktodlingen i Floda. Och varför 
inte vin? Den kopplas till centrum med en ny bro och blir en 
välbehövlig grön lunga, en “stadspark”.
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rörelser

BTA Bostäder = 28650kvm fördelat på c:a 300 bostäder
varav,

Lägenheter i flerbostadshus:  20200kvm, c:a 220 bostäder
Radhus:      5200kvm, 39 bostäder
Parhus/friliggande:     1750kvm, 14 bostäder
Äldreboende:      1500kvm, c:a 30 bostäder
Bokaler:     1000kvm, flexibel andel verksamhet/bostäder.  c:a 10 enheter
  

BTA Verksamheter = 4700kvm
varav,

Missionskyrka:    1200kvm
Idrottshall:     1500kvm
Byggrätt nordväst om garveriet:  1500kvm
Övrigt/bottenvåningar i centrum:    500kvm

Parkering, totalt c:a 660 nytillskapade platser
varav,

Pendelparkering i p-hus söder om spårområdet,   c:a 180 platser
Allmän parkering i garage öster om Rurik Holms väg,  c:a 100 platser
Parkering norr om Missionskyrkan,     c:a   30platser
Parkering vid Garveriområdet,    c:a   50 platser
Parkering på småhustomter,     c:a   80 platser
Parkering inom flerbostadsfastigheter:    c:a 220 platser (tomtmark, garage)
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Sektioner, höjder mm

Sektionerna är i skala 1:300 och visar principer för 
bygg-naders höjder, placering, hantering av topografin, 
parkeringar med mera.

Nya byggnader som ligger nära centrumbebyggelsen 
söder om Säveån har den högsta byggnadshöjden med 4-5 
våningar. Bebyggelsen som föreslås närmast ån har två 
våningar och är småskalig till sin karaktär.

Den nya missionskyrkan och sporthallen blir ca åtta meter 
höga och tillsammans med Garveriet utgör de en mer 
storskalig bebyggelse med offentligt innehåll i en aktiv del 
av nya Floda.

Det är en fördel om parkeringar kan placeras i garage 
under mark, i synnerhet i centrum, för att slippa stora 
ytor med markparkeringar. Garage bedöms möjliga 
där marken inte ligger för lågt och det är vid Ruriks 
Holms väg och vid Herrgårdsbacken. Mot järnvägen kan 
parkeringshus för pendlare vara en del av bullerskyddet 
mot bostäder. Parkeringshus och bullerskärmar utnyttjas 
för produktion av elektricitet. I parkeringshuset kan Flodas 
egenproducerade el användas för laddning av elbilar.

Karaktären på nya byggnader är lågmäld men nutida. 
Materialen är robusta och åldras vackert över tid. 


