
STADEN MELLAN HUSEN

TT 

ODLA LOKALT 

VATTEN UPPSAMLING 
MED ÅTERVINNING & 
NATURLIGA FILTER 

GRÖNSKA SOM
SOLAVSKÄRMNING 

SOLENERGI GRÖNA TAK 
& VÄGGAR

PASSIVHUS MED
TJOCK ISOLERING

VIND- & 
VATTENKRAFT

TA VARA PÅ 
REGNVATTEN 

GRÖN TRANSPORT

HUS SOM GÖR DE ENKELT A
ÅTERVINNA & KÄLLSORTERA

- BOSTÄDER

- BOKALER = BOSTAD MED LOKAL FÖR VERKSAMHET / ATELJÉ

- VERKSAMHETER

- KULTUR / OFFENTLIG VERKSAMHET

Staden 
mellan 
husen .

Vad är 
receptet 
på det 
hållbara
Floda?

Staden mellan husen. Livet i Floda ska inte bara ske på in-
sidan av husen, det ska också ske i området mellan husen. 

Ta in naturen i Floda... och Floda ut i naturen.
Floda har starka koppligar till fantastiska naturkvaliteter. 
Dessa kvaliterer tas till vara på och vi skapar ett Floda där 
naturen är en del av stan och stan en del av naturen.

En tydlig hierarki i transport.
Nya Floda har en väll fungerande cykel-,gång-, och kom-
munaltrafik som gör det lätt att skippa bilen. Strategiska 
knutpunkter och snabba genvägar uppmuntrar till hållbara 
transportmedel.

En variation i såväll bebyggelse och program, som i 
lägenhetstyper och de boendes ålder.
Variation är en otroligt viktigt faktor i skapandet av en smås-
tad full av liv. Lägenheternas storlek och lokalernas använd-
ning varieras för att skapa nya möten.  

Mötesplatser året runt, ute och inne.
Hela Floda bygger på mötesplatser som du kan använda 
året runt. Med svenska väderförhållanden krävs det att torg 
och mötesplatser fungerar även då solen inte skinner. Vin-
terträdgårdar, vindskydd och skyddadeplatser och eldstäder 
finns över hela Floda och torgen används på vintern som 
skridskorink.

Mänsklig skala. Husens fysiska form måste ha en män-
nsklig skala, det är en av det viktigaste faktorerna för att 
man ska kunna komma till ro i stadsrummet.

Ett bälte av aktivitet. Ett bälte av aktiviteter kopplas sam-
man och sträcker sig över hela området. Detta gör att alla 
delar av området fylls med liv, istället för enskilda platser. 

Miljösmarta hus. Med hjälp av miljösmarta hus och lös-
ningar så uppmuntrar man till en mer hållbar livsstil. Såväll 
tekniska lösningar som sätt att leva, äta, resa och återvinna 
på uppmuntras och möjligörs genom hela Floda.

Vy över parken i centrala Floda.

Floda sett från Sävelången

Det hållbara Floda:

Ekologiskt Socialt

Ekonomiskt

Kulturellt

Sektion B-B   .  Skala 1:500

- Energibehovet minskar.
- CO2 - utsläpp minskar.
- Bygga med återanvända och förnybara material. 
- Källsortering och återvinning.
- Lokal odlad mat, lokalt producerade produkter.
- Förtätning
- Maximera transport via gång, cykel och kommunaltrafik, Minimera biltrafik.
- Förlänga byggnaders livslängd, istället för att riva och bygga nytt. 
- Den biologiska mångfalden ökar genom att ge naturen plats att frodas.
- Hantering av vatten och återanvändning.

- Mötesplatser.
- Rekreation.
- Trivsel.
- Nya Floda uppmuntrar till en bättre hälsa och en mer aktiv livsstil.
- Respekt för det befintliga. 
- Ett rikt stadsliv i Floda.
- Berikande och förädling av Flodas idag redan starka föreningsliv. 

- Energibehovet minskar.
- Driftkostnader går ner.
- Befolkningen ökar då flerbostadshusen ökar.
- Lokal odlad mat, lokalt producerade produkter gynnar den lokala ekonomin.
- Livslängden på byggnaderna ökar.
- Ökad turism gynnar den lokala ekonomin i Floda.

- Historiskt viktiga platser förstärks.
- Lokal aktörer förstärks genom ateljer och studios i Floda centrum.
- Floda får en scen för sin kultur.
- Flodas identiet förstärks.

Staden mellan husen är ett koncept som vill ta till vara på 
Flodas alla kvalitet. Ta tillvara på stadens naturliga kopplingar, 
bevara men förstärka och förtäta den befintliga stadsstrukturen 
och skapa ett Floda fullt med liv och aktivitet.  

Hur skapar man då en hållbar stad ekologiskt, ekonomiskt, kul-
turellt och socialt? Hur skapas en stad som man inte bara åker 
igenom utan verkligen besöker? En stad man trivs i, en stad 
man lever i. 

Flodas största problem idag är att det är en stad full av bak-
sidor, barriärer och otrygga platser. Centrum är ingen plats man 
åker till för att besöka det är endast en plats att göra sina ären-
den på. Flodas natur och livet intill ån är otillgänglig, man slås 
inte av vilken fantastisk natur som faktiskt omger en när man 
står i dagens Floda, detta vill vi ändra på. 

Floda är en stad full av kvalitéer, kvalitéer som man idag inte 
tar till vara på. I det här förslaget vill vi skapa ett Floda där livet 
finns på såväl insidan som utsidan av stadens byggnader. 

Med ombyggnaden av Floda centrum har Lerums kommun en 
chans att visa vad som verkligen menas med hållbar stadsbyg-
gnad. Det är inte bara tekniska lösningar som ska vara håll-
bara, även social, ekonomiska och kulturella aspekter måste 
tas in i beräkningen. Vad som verkligen skapar en stad som är 
hållbar är en stad som dess invånare ser efter och värnar om, 
något som enligt dem är värt att behålla.    
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1. =  Bostadshus 4 till 5 våningar.
2. =  Bostadshus med verksamhet i botten våning. 
 4 till 6 våningar.
3. = Verksamhet 3 till 4 våningar.
4. = ICA, 4 våningar.
5. = Vandrarhem. 3 till 4 våningar.
6. = Informationspunkt.
7. = Stationen, med möjlighet att cykla över spåret.
8. = Cykelgarage.
9. = Turist info + trädäck.
10. = Lekplats.
11. = Flodas pir + event/kultur-centrum.
12. = Renovering av gamal byggnad + påbyggnad 5 v.
 verksamheter i bottenvåning.
13. = Floda bibliotek + påbyggnad 5 v.
14. = Flodas äldreboende + Vårdcentral.
15. = Torget i centrala Floda.

Bostäder m2   =   52 000 m2
Bostadsenheter =   ca 750 - 850 nya bostäder.

Verksamheter m2  =   40 000 m2

P-platser   =   ca. 600 - 700 st 
 
16. = Missionskyrkan.
17. = Bostadshus 4 till 5 våningar.
18. = Bostadshus 3 våningar.
19. =  Bostadshus 4 till 5 våningar.
20. =  Utbyggnad, vandrarhemmet.
21. = P-hus och Cykel P-hus.
22. = Bilpool
23. = Garveriet (bef.), Verksamheter
24. = Garveriet (bef.), Verksamheter
25. = Idrottshall, Basket.
26. = Växthus, urban odling.
27. = Kajakklubben
28. = Utkiksplats
29. = Tunnel under järnväg, belyst landskap.
30. = Volleyboll planer.
31. = Grönvägg, bullerplank
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Plan  .  
Skala 1:1000

Detta förslaget ger ytterliggare ca:
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- BEVARA-  FÖRNYA, RENOVER &
  BYGG PÅ

- FÖRTÄTA

Bevara - Förnya, Renovera, Bygg på - Förtäta
Genom att bevara befintligabyggnader (och skydda kultur-märkta byggnader), renovera och bygga om byg-
gnader som inte har ett kulturellt-värde, lägga till och förtäta, skapar vi en hållbar stadutveckling och förädling 
av Floda. Alla byggnader som är av kulturellt värde beskyddas, bevaras och belyses för att förstärka och berät-
ta om Flodas historia. 

Belys Floda, ljus skapar trygghet och liv. 
Genom att arbeta med ljusättning genom hela floda och lägga stark fokus på att belysa så 
väll byggnader som otryggaplatser skapas ett Floda där man känner en närhet till varandra, 
både visuellt och emetionellt. Ljuset skapar trygghet och tryggheten skapar liv.  

Ta hand om vattnet. Funktion och Rekreation. 
Genom dagvattendammar löser man problemet med eventuella övers-
vämningar och dammarna skapar också vackra rekreationsmiljöer 
genom hela Floda. 

Vy av Floda centrum, personlig och intim mötesplats bakom 
biblioteket. 

Garveri-tomten sett från Brogatan.

Sektion A-A   .  Skala 1:500

Sektion C-C  .  Skala 1:500

är på cykel eller till fots. Ön fungerar också som utgångspunkt för 
den nya promenaden längs ån. Promenaden etablerar en stark kon-
takt till vattnet, en kontakt som i dagsläget inte existerar. 

Längs med åns norra sida byggs 10 flerfamiljshus som varierar i 
våningshöjd. Dessa husen är också ett grepp för att etablera en kon-
takt med vattnet. Husen sluter sig mot järnvägen och öppnar upp sig 
mot ån och Floda. 

Närmast stationen byggs 3 hus med ateljéer och verksamheter i bot-
ten våningen och det övre våningarna blir vandrar hem för dem som 
bara är i floda en kortare stund.

Centrum och Herrgårdsbacken 

Centrum i Floda bygger på mötesplatser, av olika karaktär, några 
större och några mindre intima. I botten våningarna finns de större 
och mindre lokaler för kulturverksamhet, kaféer, ateljéer, förening-

Stationsområdet och Garveritet

Stationsområdet är en av de viktigaste platserna i Floda. Den 
används dagligen av ett stort antal pendlare och besökare. Det 
en viktig plats strategiskt och måste fungera på ett flertal sätt. 
Den måste fungera för pendlaren som dagligen tar cykeln till 
stationen och sedan fortsätt med tåget, för besökaren som för 
första gången är på upptäcktsfärd i Floda och för den som bara 
är vid stationen för att ta in den vackra utsikten av Sävelången. 

Stationen fungerar också som Flodas ansikte utåt och är det 
första du möter när du kliver av tåget eller bussen. Här möts 
du av en informations punkt om Floda. Den berättar för dig 
vilka utställningar som för tillfället visas i några av Flodas alla 
små ateljéer, vilka kurser och evenemang som hålls på Flodas 
centrum för urban odling eller var du kan hitta närmsta cykel 
att hyra. Här kan du även se vilka restauranger som har öppet, 
när nästa kurs går igång nere på kajakklubben eller kolla in en 
av Flodas alla vandrings-leder som tar dig genom stan och ut i 
naturen. Tydlig information är en viktigt del i arbetet att förstärka 
Flodas identitet.

Stationen byggs om så att man enkelt kan ta sig över spåret 
till fots och på cykel, den vackra gamla stationsbyggnaden och 
andra kulturellt viktiga byggnader bevaras. Genom att inte tillåta 
biltrafik mellan stationen och centrum skapas här en bilfri-zon 
som stärker kopplingen mellan ån och staden. 

Parkering för pendlare, besökare och boende i området be-
hövs. Därför skapas ett parkeringshuset som också fungerar 
som en transport-hub intill Garveri tomten. Här kan du parkera 
bilen för att sedan fortsätta till fots eller på cykel, är du här på 
besök kan du även enkelt hyra en cykel. Parkeringshuset är 
fungerar även som skydd för buller från järnvägen, huset kan 
även användas som en plats för loppmarknader, föreställningar 
och andra evenemang tack vare dess öppna bottenplan.  

En väldigt viktig lösning är att Garveriparken anläggs, den 
fungerar inte bara som en trafiklösning för att sänka hastighet-
en utan ger även en park till floda. Detta sätt att “bryta upp” 
trafiken skapar en lugnare rytm genom platsen och möjliggör 

bättre genomfart för cyklister. Dagvattendammar anläggs genom hela floda för att hantera 
eventuella översvämningar, på så sätt skapas också ett inslag av närhet till vattnet genom 
staden.  

P.g.a det höga bullret från järnvägen behövs en buffertzon, denna buffertzon består dels 
av p-huset men också verksamheter. ICA flyttas till Garveriparken där den finns närhet till 
parkering, för cykel samt bil, och vi slipper biltrafik i centrum. Bakom husen byggs också ett 
bullerplank på båda sidor järnvägen, täckt av vegetation som fungerar som ett grönt filter. 
  
På Garveri tomten gäller de att skapa en plats full av aktivitet. Här ligger det gamla Garveriet 
till stora delar kvar för att berätta om platsens ursprung, viss bebyggelse rivs för att ge plats 
åt nya bostäder längs med ån. En idrottsanläggning, kajakklubb och två volleybollplaner 
kompletterar det aktiviteter som finns på platsen idag och verksamheter som jobbar för ur-
ban odling etableras i området. 
På höjden i väst anläggs en utkiksplats där man kan se ut över hela Floda och Sävelången, 
på en bra dag kan man skymta Nääs slott. 

Ön och Brogatan

Ön ligger i hjärtat av Floda och är omgiven av Säveån, en plats med fantastiska naturliga 
kvaliteter. Det viktiga greppet här är att etablera en kontakt med vattnet, öppna upp och låt 
invånare samt besökare komma ner och känna på vattnet. 

Vandrarhemmet byggs ut och får en byggnad som etablerar en kontakt med brogatan. Fler 
broar byggs också mellan ön och resten av Floda. Ön ska fungera som en genväg då man 

slokaler och även bostäder. “Bokaler” ligger också i det nedre 
våningarna och är en blandning av en bostad och lokal. I en 
“bokal” bor man på övervåningen och har sin verksamhet på 
nedre våningen, det skapar nya möjligheter för den som vill 
arbeta och bo nära sin verksamhet t.ex konstnärer som har en 
ateljé. 

Den här blandningen av verksamheter och bostäder skapar ett 
myllrande liv under hela dygnet istället för att enskilda zoner 
av centrum har liv vid enskilda tidpunkter så fördelas livet över 
hela stadsdelen under hela dagen. 

Det existerande byggnaderna bevars men får en ny uppdelning 
och exteriör för att skapa en mer mänsklig skala. På taket finns 
det terrasser, växthus och mötesplatser för de boende i huset. 
Biblioteket ligger kvar men byggs om och får en ny öppen fasad 
som bjuder in. Där centrum möter vattnet etableras ett torg och 
en stor lekplats. Centrum förtätas och får 7 nya flerbostadshus 
i olika våningshöjd som möter ån. Floda får också en pir och 

ett kulturhus intill vattnet, det skapar en kontakt till vattnet och 
Floda blir en stad som öppnar sig mot Sävelången. 

Det har gått ifrån ett centrum med bara baksidor till en centrum 
som bjuder in och omfamnar, där livet är i fokus. Det skapar en 
kontakt mellan de som bor i floda centrum, man både ser och 
träffar sina grannar såväl på insidan som på utsidan av husen. 

Herrgårdsbackens kvalitéer är dess vackra utsikt över Floda, 
kopplingar till både Sävelångern och Säteriparken. Här byggs 
det flerfamiljshus med varierande skala i en tät kvarter struktur 
med gemensamma vinterträdgårdar. Tomten delas av en backe 
som på vintern kan användas som pulkabacke och öppnar på 
så sätt upp centrum mot Säteriparken. 

Missionskyrkan, Flodas äldreboende och vårdcentral. 

Missionskyrkan får en centralplats i nya Floda centrum. Den 
nya kyrkobyggnaden ligger på en plats där många delar av 

ny Floda möts. Framför byggnaden ligger det också ett torg 
där kyrkan kan hålla aktiviteter ihop med hela Floda. Intill tor-
get byggs också ett äldreboende som både har koppling till 
Säteriparken där de finns möjlighet för rekreation, men också 
en stark koppling till aktiviteterna som sker på torget. Äldremän-
niskor vill både ha den lugna naturen nära men också närheten 
till liv och aktivitet, den här placeringen är optimal med det som 
utgångspunkt.

Vårdcentralen flyttar också hit där de kan jobba i nära samar-
bete med äldreboendet och har goda möjligheter för att släppa 
av och hämta med bil.  

Säteriparken  

Säteriparken har alla kvalitéer en bra park ska ha, vacker natur, 
sköna vyer, kulturell förankring och ligger nära centrum och 
stadens liv. Här realiseras planerna på en park samt botanisk 
trädgård som sträcker sig nerifrån Sävelången och hela väggen 
upp till gamla Säteriet. Parken ger också influenser till resten 
av Floda och låter naturen sträcka sig hela vägen in i centrala 
Floda. 

Plan  .  
Skala 1:1000


