
Vy från söder över Floda

Garveriet.
Garveriområdet blir i den nya planen en del av Floda 
centrum genom en ny sammanhängande bebyggelse 
och förstärks av allén längs Nya Garverivägen som 
fortsätter i Floda Stationsväg, samt Brovägen. Garveri-
området kompletteras med ny bebyggelse: bostadshus 
längs ån och verksamhets- och handelslokaler mot 
banvallen. Med hänsyn till översvämmningsrisken så 
höjs marknivån här vid nybebyggelsen.  Närmast ban-
vallen anläggs garage som kan kombineras med plank 
som bullerskydd. Den gamla Garverivägen leder till 
garagen och eventuella inlastningar till lokalerna och 
p-platser.
Området kommer att bli en del av Floda centrum med 
blandad bebyggelse: bostäder och verksamheter, gamla 
och nya byggnader. En sparsam renovering av de gam-
la garverilokalerna kan  åstadkomma en intressant och 
ekonomisk miljö för en profilerande handel som man 
annars hittar i ytterområden eller som externhandel 
enbart tillgänglig med bil: outlethandel. Slöjd, hantverk 
och hållbar design – gärna lokalproducerat - behöver 
också kombinationen ekonomiska men spännande 
affärslokaler. Det är sällsynt med en gammal indus-
trimiljö så centralt; ihopbyggd med Floda centrum kan 
Garveriområdet förstärka centrum och kollektivtrafiken 
genom att bli attraktivt för besöksshopping på temat 
lokalt förankrad tradition och hållbar utveckling.
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 FLODA    Koncept  -  utveckling av profil för kultur, natur och arkitektur 

”A City is not a Tree” är en berömd 
artikel skriven av Christopher Alexan-
der 1965. Den moderna och artificiella 
staden har en trädstruktur, kännetecknat 
av separering. Den naturliga staden har 
en gitterstruktur (lattice; gallerstruktur), 
kännetecknat av överlappningar och 
noder, alltså större och mer varierad an-
vändning av gaturum och mötesplatser. 
Trädstrukturen och gittret är två olika 
organisationsprinciper. Trädstrukturen 
underhåller den livsfattiga modernistiska 
staden; gittret är den naturliga stadens 
princip och bygger ett stadsliv vi idag 
oftast saknar.

Kvartersstrukturen formas med en organisk designstrategi, 
utan att arbeta med komplicerade geometrier. Ett organiskt 
kvartersmönster bildas genom att man följer det befintliga land-
skapet – det är ett hållbart byggande: vegetation, stränder och 
existerande bebyggelse bevaras. Jämför en bladstruktur och den 
medeltida staden (ovan Venedig). Bladet har en genetisk kod 
som får sitt uttryck efter väder och plats (mikroklimatet).
Vi upplever rörelsen i den medeltida staden (en ”naturlig stad”) 
som mer intressant än rörelsen i ett ortogonalt gatunät och 
monoton stadsmiljö. Men en trevlig och omtyckt stadsmiljö 
kräver också en blandning av affärer, matställen, arbetsplatser 
och bostäder.

Sadeltak är den nordeuropeiska arkitekturens standard före 
modernismen. Det lutande taket är historiskt en teknisk och 
ekonomiskt hållbar lösning i vårt klimat. Det kan bli en kän-
netecknande taktyp för Flodas nya bebyggelse utan att vara 
en regel. En samtida arkitektur med sadeltak kan skapas med 
rätt arkitekter för att inte hamna i pastischer.

Solceller. I den nya bebyggelsens tak har många en lutning 
åt söder i en optimal vinkel för solcellspaneler. En energi-
teknisk hållbar lösning som ger ett arkitektoniskt uttryck. 

Generationskvarteret. Flera typer av bostäder samlas i samma kvarter för 
att tillfredsställa livets olika boendebehov i Floda. Här blandas kedjehus och 
radhus för familjer med mindre lägenheter i punkthus och tvåvåningshus. Här 
blandas upplåtelseform - egnahem och hyreslägenheter. Generationskvarteret 
ger goda förutsättningar för att uppföra bostäder som en byggemenskap, dvs 
en grupp som går samman och uppför ett flerfamiljshus där de boende äger 
lägenheterna. Kvarteret är en tät stadsmässig bebyggelsestruktur som därmed 
är hållbar ur flera synpunkter tex närhet till service utan bilberoende. Den är 
inte lika ytkrävande som tidigare separerade områden i småhus, radhus och 
flerbostadshus. Haga i Göteborg har likheter med bebyggelsen här men skill-
naden är att när Haga återuppbyggdes i postmodern anda 80-talet så delades 
kvarteret in i fiktiva byggrätter med egna fasaduttryck. I Floda kommer kvarte-
ren delas in i olika byggrätter.
 

Träarkitektur i både fasad och bärande stomme är ett 
ökande intresse även i samtida progressiv arkitektur. 
Låt träarkitektur profilera Floda både som framtida 
hållbar byggnadsteknik och som del av kulturarvet i 
och med Nääs.

Flodapaddlingen –   kan bli en svensk 
klassiker i en nära framtid  jämte Vansbro-
simningen, Vasaloppet, Lidingöloppet och 
Vättern runt. Ett årligt paddelevenemang blir 
ett spännande sätt för Flodaborna och besök-
are att uppleva ett fantastiskt kulturlandskap 
och ger orten uppmärksamhet i media. Sym-
boliskt och direkt förbinds Nääs och Floda 
genom vattenvägen. Publikplats är broarna 
över Säveån och Sävelångens strand. Det 
blir friluftssportande mitt i centrum och i det 
vackra kulturlandskapet fram till Nääs.
Det hela kan ses som en start för att 
marknadsföra Floda-Nääs som turistmål med 
inrikning natur och sport. Kurser, utbild-
ningar och turistevenemang i form av olika 
sport- och vildmarksveckor kan ge lokala 
arbetstillfällen och mycket mer.  

 
 Floda-Nääs
 outlet design
 konsthanverk
 ekologiskt 
 byggande i trä

Profilera Floda med outlethandel av design/
kläder samt lokalproducerat, framförallt slöjd/
hantverk/hållbar design i Garveriets varsamt 
ombyggda fabriksmiljö och nybyggnader. 
Besökaren får en unik upplevelse och hållbar 
konsumtion, som har hög tillgänglighet och 
förstärker Floda centrum och kollektivtrafik. 
En hög densitet kan skapa ett levande cen-
trum. Bygg inte sällanköpshandel externt i 
Floda, exempelvis vid motorvägsmotet. Stärk 
istället Floda centrum för Flodaborna och som 
attraktivt besöksshopping som bekvämt kan 
nås med pendeltåget av såväl Göteborgare som 
Alingsåsbor.  

Floda och Säveån.
Säveån blir en naturpark mitt i Floda 
centrum. Undervegetationen gallras 
sparsamt och hålls efter för att bättra 
sikten, men ålandskapet behålls annars 
intakt såväl i formen som fauna och 
djurliv.
Säveån i Floda är ett vackert å-rum med 
utpräglad meanderform och naturliga, 
flacka stränder. Befintliga broar komplet-
teras med fler gångbroar. Fler broar ökar 
tillgängligheten för fotgängare i cen-
trumbebyggelsen och blir samtidigt ett 
zickzackformat parkstråk som skonar de 
erosionskänsliga stränderna.

Det offentliga rummet ska rymma vardag, 
fritid och evenemang. Folk i olika åldrar och 
med olika ärenden ska kunna passera, mötas 
-  spontant eller organiserat - och uppehålla 
sig. Kombinera detta i en attraktiv och tät 
ort och det skapas bästa förutsättningar för 
trygghet och trivsel, handel och service, 
olika slags bostäder och unikt för Floda: ett 
vackert naturlandskap mitt i centrum.

Nääs



Situationsplan Floda 1: 1000  (A1 format)

Sektion  Floda  1:1000

Influensområdet och tävlingsområdet
Bygg ingen ny externhandel, exempelvis vid motorvägsmotet. Utnyttja motet för uppseende landskaps-
design skiftande efter år och årstider. Manifestera den gamla historiska säteriallén med en konst/arkitek-
turinstallation. Bygg en stor skylt för evenemang i Floda centrum och de olika satelliterna i Floda. Satsa 
allt på Floda centrum och befintliga satelliter som sporthallen och  Nääs m fl. Låt Floda centrum bli ett 
utflycktsmål för profilerad handel, kultur och friluftsliv i Göteborgsregionen. Låt Floda centrum bli utgång-
spunkten med dess pendelstation. Bygg fina promenadstråk till Nääs och de andra utflyktsmåle i Floda – 
som även besökare kan hitta!

Allaktivitetshuset och nya stadsparken.
Det nya allaktivitetshuset förläggs vid förlängningen 
av Rurik Holms väg framme vid strandkanten. Tor-
get förnyas och blir större, gatan slutar i en brygga 
och trappor ner till vattnet. Allaktivitetshuset har en 
sutterängvåning med ingång från torget. Bottenvå-
ningen innehåller bland annat café och restaurang 
med uteservering mot vattnet och torget. Från första 
våningen har man utgång till parken öster om huset.
Till det här våningen föreslås biblioteket flyttas med 
läsplatser även utomhus i parken. I byggnaden finns 
samlingslokaler också till uthyrning. Det ska vara ett 
hus för spontanbesök liksom för program och fören-
ingsaktiviteter.
Öster om allaktivitetshuset ligger den nya stad-
sparken där kommunen samverkar med Säteriet och 
Säteriparken. Parken utformas med parklek, musik-
paviljon, odlingslotter och enkel fast sportutrustning 
för spontansportande (utegym, bollsport). Stad-
sparken i samverkan åstadkommer en trygg och fin 
strandpromenad för boende som går mellan stationen 
och villa/bostadområdet längs Sävelångens södra 
strand, där går även promenerande från och till Nääs. 
Parken blir ett rekreationsområde för många grupper 
och intressen som kan äga rum samtidigt, sida vid 
sida.

Centrumområdet
Centrumområdet kompletteras med nya kvarter och 
enskilda byggnader. Bottenvåningarna i de nya kvar-
teren utmed ån utformas som flexibla ytor för park-
eringsgarage och mindre del butiker. Flexistrukturen 
med p-garage som används i nybebyggelse i centrum 
närmast Säveån har fördelar med tanke på framtida 
översvämningsrisker . Ovanför bottenvåningarna i 
de olika kvarteren finns bostäder.
Gatorna i centrumområdet är gårdsgator som utfor-
mas efter den traditionella gatan med markering av 
trottoar och körbana. Gårdsgatan - med goda parker-
ingsmöjligheter i centrum - blir vardagens offentliga 
rum som gynnar spontana möten och ett hållbart 
underlag för centrumhandel.

Säveån och Ön.
Säveån är en unik och vacker naturmiljö mitt i Floda 
centrum. Vissa sträckor kan man gå längs åstränder-
na, men istället för att bygga ut en å-promenad längs 
med ån byggs fler gångbroar som korsar ån. Å-
stränderna binds samman med varandra liksom ön. 
Den nya gångbroarna bildar också en ny zick-zack-
formad å-promenad. På broarna med sittplatser möts 
flertalet människor med olika ärenden: handling, 
vårdcentralen, på väg till arbete och skola, med eller 
utan barn, på väg till  fritidsaktiviteter eller rekrea-
tion på plats.Säveån med sina broar kan bli plats för 
ett årligt paddelevenemang. Ett evenemang som kan 
marknadsföra Floda och knyta samman Flodas unika 
natur och vackra kulturlandskap. Ön utvecklas som 
den gröna oas den är idag med café och odlingar. 
Paddelcentra kan drivas på Ön eller vid Garveriet. 

Stationsområdet.
Området kring stationen får en upprustad busster-
minal med stort tak och en stor parkeringszon längs 
spårområdet för pendlare och centrumbesökare. 
Parkeringen närmast spårområdet utformas som 
garage i 1 – (2) våningar för maximalt bullerskydd.  
Floda stationsväg upprustas och utformas som en 
allé som förlängs ända fram till sjökanten. En mer 
formell plats utformas där med ny markbeläggning 
vid kajen. Stationshuset bör fortsätta användas i sin 
ursprungliga funktion, det kan få nytt liv med nytt 
resecentrum för bussarna och en vackrare omgivn-
ing.
Allén längs Floda stationsväg fortsätter längs Nya 
Garverivägen och knyter därmed ihop Garveriom-
rådet, stationsområdet och dess nya kvarter med 
kvarteren runt torgen och Rurik Holms väg till ett 
sammanhängande centrumområde. Befintliga unga 
träd flyttas till det nya alléstråkets läge. Nya gång-
broar ökar sambanden för fotgängare och cyklister 
ytterligare.
Mellan allén och ån byggs kvarter: ett generation-
skvarter. Små lägenheter i flerfamiljshus med lokaler 
i bottenvåningen längs Floda Stationsväg. Kedjehus 
och radhus bildar resten av kvarteret. Med hänsyn 
till översvämmningsrisken så höjs marknivån här 
vid det nya kvarteret. Ett kvarter med villor  -  Alud-
den - kompletteras med en länga radhus som bildar 
ett gaturum som leder till åstranden, den befintliga 
lekplatsen och vidare till Ön via en ny gångbro.

Herrgårdsbacken
Herrgårdsbacken bebyggs som en direkt fortsättning 
av centrumområdets kvartersstruktur. Tomten är 
mycket kuperad där ett flertal bostäder är i sut-
teräng. Utefter gatan öster om området mot cen-
trum förläggs butiker i bottenvåningen tillsammans 
med p-garage. Gatorna kring kvarteren utförs som 
gårdsgator och den branta Herrgårdsbacken som 
gång- och cykelstråk. Kvarteren utformas som gen-
erationskvarter med flera typer av bostäder samlas i 
samma kvarter för att tillfredsställa livets olika bo-
endebehov i Floda. Här blandas kedjehus och radhus 
för familjer med mindre lägenheter i punkthus och 
tvåvåningshus. Här blandas upplåtelseform: egna-
hem och hyreslägenheter. Generationskvarteret ger 
goda förutsättningar för att uppföra bostäder som en 
byggemenskap, dvs en grupp som går samman och 
uppför ett flerfamiljshus där de boende äger lägenhe-
terna.

Missionskyrkan.
Befintlig bebyggelse på Missionskyrkans två tomter 
kompletteras med byggnadsvolymer längs den inre 
tomtgränsen och längs  Rurik Holms väg. Byggnad-
erna är mer stadsmässiga och bildar ett gaturum. 
Bebyggelsen passar bra för äldreboende och grupp-
boende med centralt läge med folkliv och fin utsikt.
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Gång- och cykelstråk.
Längs Brovägen, Floda stationsväg och Garverivägens 
nya sträckning är gång- och cykeltrafiken separerad från 
biltrafiken. (orange linje)
Finmaskigt nät av gång- och cykeltrafik. Gårdsgateprinci-
pen gäller på gator med alla trafikslagen. (röd linje)

Grönstråk, parker och lekplatser.
Alléer längs Brogatan, Floda Stationsväg och Nya 
Garverivägen, som är de trafikseparerade vägarna. 
(blågrön linje)
Parkstråk (mörkgrön linje)
Parkområden och lekplatser. (ljusgrön linje)

Bullerskydd.
Närmast tågrälsen och banvallen ligger ett parkeringsom-
råde. Längs den högre banvallen i Garveriområdet och vid 
ststionsområdet kan P-garage byggas som i kombination 
med plank skyddar den närmaste bebyggelsen som inne-
håller verksamheter och bostäder på skyddsavståndet 30 
meter.

Biltrafik: bilvägar och gårdsgator.
På Brovägen, Floda stationsväg och Nya Garverivägen är 
trafikslagen separerade. (mörkblå linje)
Bilgator är av typ traditionell gata med trottoar och körba-
na och utformade som gårdsgator där bilar kör på gående 
och cyklandes villkor. (ljusblå linje)

Parkering
Parkeringshus och garage. (ljusblå linje)
Parkering längs gator. (mörkblå linje)

Genom Allaktivitetshuset bildas ett tydligt torg- och parkrum. Café och restaurang i entréplanplan samt utställnings och samlingslokaler. Huset är i sutteräng där 
man en trappa upp har direkt markkontakt med parken. Hit förslås biblioteket flyttas med uteläsplatser.

Gatan nedanför Herrgårdsbacken med lekplatsen. Husen i sutteräng med garage och butikslokaler mm i bottenplan. I generationskvarteret finns radhus bredvid 
flerfamiljshus och kedjehus.

Floda Stationsväg förlängning mot Garveriet. Alléstråket fortsätter med bostäder och handel utefter Nya Garverivägen.

Säveån blir en naturpark mitt i Floda centrum. Fler broar ökar tillgängligheten för fotgängare i centrumbebyggelsen och blir samtidigt ett zickzackformat park-
stråk som skonar de erosionskänsliga stränderna.

 Ytor (BTA) samt fördelning bostäder, handel/verksamheter 
 och parkering.

 Totol bruttoyta nybyggnad (BTA): 41 200 kvm
 varav
 Bostäder:                                            27 000 kvm
 Handel/verksamheter:                        8 000 kvm
 Parkeringsgarage:                                6 200 kvm

 Bostäder: cirka 360 bostäder fördelade på olika stolekar.
 P- platser på mark och i garage: cirka 600 pl.
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