
Modellbilderna visar konceptet i sin enkelhet. 
Mötet mellan Säveån, som det centrala elementetet, och staden. 
Staden kopplar sig på ån och indrar den som en del av det stadsnära landskapet. 

Platåerna sträcker sig ner till vattenytan och skapar en direkt kontakt mellan staden, 
människan och naturen. Det skapar möjlighet för aktiviteter så som bad, avkoppling, 
promenader, fiska öring och andra naturupplevelser.
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Floda har idag tre broförbindelser, men framstår ändå som en splittrad stad. Där-
för tillförs i detta projekt ytterligare 3 gång- och cykelbroar, som är med till att öka 
förbindelserna och sammanhållningen lokalt i staden. 

Staden blir på så vis möjlig att fördas i ohindrat, och ger möjlighet till lokala cykel- 
och löprundor. Broarna ses inte bara som en förbindelse utan också som ett up-
plevelse givande element som uppmanar till att man stanna till samt skapar en tätare 
koppling till vattnet. 

Utöver de nya broarna etableras platåer längs Säveåen, dess uppstår i mötet mellan 
ån och tillkopplande stigar. Platåerna kommer i de flesta fall ha en ‘systerplatå’ på den 
motsatta sidan. På så vis skapas ett visuell samband på tvären. 

Förlaget till en varierad stad kommer till uttryck i fyra fokusområden. 

De olika punkterna är valda med fokus på variation och utveckling, utifrån platsens 
identitet och potential. Detta är med till att bidra i skapandet av de olika kvarteren och 
deras särskiljning i det nya Floda.

Traditionellt sett skapas ett stadsrum utifrån bebyggelsen. I detta fall skapas en plats 
och dess kulturelement genom de existerande byggnaderna - utifrån dessa uppstår 
den framtida bebyggelsen. 

Floda har olika slags bebyggelsestypologier och arialanvändningar som är grundläg-
gande för valet av fokusområden.

Traditionell Floda

P-källare 

Infart P-källare

Infart P-källare

Badbro

Stationskvarteret

Marknadshall

paviljong

Bankhusen

Stortorget

Dammen

Stationsplatsen

A

E

Cafe 

Passagen 

Vandrarhemmet

Båtbro

Turistinfo

Utsikten

Båthusen

Båt byggande

Ateljé

Verkstäder

Café

Lekplats

Busshållplats

Loppis

Utställning av skulpturer

Utställningshall

Taxi

Fruktträdgård

Fruktträdgård

Koloniträdgård

Områdesparkering

M
usiklokaler

Stall

Gemensam gård

M
öteslokaler

Bostäder/Studentbostäder
Teater

Busshållplats

Djurhagar

Fågeltorn

Skydd

Gårdshusen

Centrum

Kulturgården

Landsbyn

Lekområde

Park
erin

gshus

Skateboardbana
2 vån

ingar 1
20 plats

er

Gemensam trädgård

Platå

Platå

Platå

Platå

Platå

Centrumbron

Gångbro

Sport parkering 

25 st bilparkeringar
60 st cykelparkeringar

Matställe

Ping pong område

Sporthall

Fotboll

Badminton
Tennis/

Basketbana

Våtmarksbeplantning
Platå

Våtmarksbeplantning

15 st bilparkeringar

36 st bilparkeringar

10 st bilparkeringar

52 st cykelparkeringar

70 st cykelparkeringar

62 st bilparkeringar

Gemensamma kontor

17st parkeringsplatser

Fitness

Träning

Dansscenen

Sport Omklädning

Sundet

Strandplatsen

Säveå promenaden

Missionskyrkan 

BC

C

Järnväg

Handel Teater

Ateljé

YrkesverksamhetBåthusen

Yrkesverksamhet Yrkesverksamhet

Landsbygd Djurhagar Gårdshusen Centrum

Verkstäder Sport - tennis SäveånGångstigBostäder Säveån promenadenMultibana Loppis
BadbroBibliotekCafé

Exsiterende byggnader öppnas upp

Exsiterende byggnader öppnas upp

Nya byggnader

Renovering av exsisterende byggnader

Exsisterende byggnader

Gata

AB

CD

Intro

Floda upplevs idag som en plats man bara passerar förbi. Staden är utifrån en in-
frastruktursvinkel idealt placerat med tågförbindelse samt motorväg, E20, som båda 
fungerar som viktiga länkar mellan Stockholm och Göteborg. 

Säveån är ett centralt element i Floda som inte bara  bidrar med en unik naturup-
plevelse utan supplerar också med elektricitet genom dämningen mot Sävelången. 
Balansen som uppstår här mellan naturen och det mänskliga ingreppen har på många 
sätt givit Floda sin egna karaktär. Den här balansen har varit en av våra utgångspunk-
ter i behandlingen av stadens samlade öppna rum, och ett resultat av Säveåns yta.

Säveån och Sävelången skapar sammanhang i staden men är samtidigt en fysisk 
barriär. För att bättre kunna binda samman Floda skapas nya, fysiska samt visuella, 
förbindelser, tvärs över Säveån. 
Vid varje förbindelse integreras ett element som ger möjlighet, för invånare i Floda 
samt besökare, att uppleva något alldeles extra av staden och dess samspel med 
naturen. Det skapas bl a. kontakt med vattnet, precisa insatser, som står i kontrast till 
den existerande naturen vid å och sjö. 

Möjligheterna för att bevara Flodas grundidentitet, som präglas av en struktur av olika 
bebyggelse typologier, beprövas här. Inte som ett dogma utan mer som ett erkän-
nande av den faktiska verkligheten. Att föreställa sig Floda utvecklas till en storstad 
tror vi inte är realistiskt - där är arven för låsta i sin grundstruktur.

Floda framstår inte som en monofunktionell stadsstruktur, snarare en stad med hög 
diversitet. Vi tar avstamp i de existerande stadstypologierna för de olika områden, och 
utifrån de formar ny stadsdelar, på så vis skapas en mångfacetterad by. 

Kvarteret består av kulturön och gårdshusen. På ön etableras ett vandrarhem, 
turist info och ny lokal för Missionskyrkan som tillsammans fungerar som ett 
kulturgivande element. 
Området kopplas samman via en gångbro till centrum, medan bron vid Brovä-
gen byggs ut och skapar åtkomst till Sportområdet i söder, där det finns möjli-
ghet till inom- samt utomhusaktiviteter. 

Norr om Brovägen finns gårdshusen. Detta är stadens nya bostadsområde och 
är en ideell plats för familjer som vill bo tätt på staden och naturen. 
Bostäderna ligger i ett grönt offentligt tillgängligt parkområde som gränsar ner 
till åns kant. 
Principen för bostäderna är, att de som bor där delar på gemensamma trädgård/
gårds areal. 

Stationskvarteret är en av Flodas knutpunkter, här skapas en kulturinstitution, i 
form av en konsthall. Här kommer lokala så väl som internationella konstnärªer 
att kunna ställa ut sina verk. 
Med sin placering intill sjön kommer konsthallen och stationsplatsen ha ena 
foten i stadens urbanitet och den andra i Flodas omkring 
liggande natur. 

Vid landsbygden skapas en plats tätt på Säveåns strand, som ansluter till en 
teater samt andra funktioner. 
Förbindelsen från platsen till motsatt sida sker via en gångbro. Landsbygden 
ligger i utkanten av projektområdet, och kommer vara ledpunkten för kreativa 
verkstäder, ateljerer, musiklokaler, teater, mini lantbruk, båt byggande etc. 

Platsen och Sävåns tempo är också ideellt för etablering av kajakuthyrning. 
Existerande byggnader ger Landsbyn en egen identitet, som innehar potential 
för vidareutveckling - renovering och tillbyggnad. 

Landsbyn är sammankopplad till sportområdet via en upphöjd gångstig igenom 
de låg liggande djur inhägnaden, med utplacerade upplevelsestationer. 

Området kommer utvecklas under naturens egna premisser, och genom åren 
utveckla rik biologisk diversitet och en naturupplevelse mitt i staden. 

I Centrum skapas Stortorget, det blir den centrala knutpunkten i Floda. 
En öppen mulitfunktionell paviljong kommer vare platsens kulturelement. Pavil-
jongen tillpassas platsen utifrån behov, för såväl grönsaksmarknader, försäljn-
ing av konsthantverk samt nationaldagsfirande. 
Utöver det kan Stortorget användas till större evenemang så som konserter och 
kommer på så vis vara stadens naturliga samlingspunkt. 
Stortorget är omgivet av kaféer och butiker, vilka också förgrenar sig vidare till 
de omkring liggande gatorna. 

Från Stortorget kan man röra sig av stråken via Cetranbron till den motsatta 
sidans mindre torg, vilkens urbana miljö är en del av det samlade centrala 
området. 
Vid Stortorgets västra sida under den nya byggnaden skapas ett nedsänkt park-
eringsgarage. Det är upplagt att använda nivåskillnaden till att bygga garage och 
byggnader i terräng. 

De fyra utvalda fokus områdena skall var för sig innehålla ett unikt stadskvarter. Även 
om kvarteren har olika ramar och arkitektoniska uttryck, ska de bestå av de samma 
grundprinciper. De olika kvarteren får sin egen, väl definierade samlingsplats som 
hämtar sin identitet i det lokala, och bygger vidare på det karakteristiska för just det 
området. 
De fyra platserna utvecklingspunkter som med blygsam insats utgör kärnan i stad-
sutvecklingen. Vid skapandet av platserna implementeras ett centralt kulturellt ele-
ment som är med till att ge dess identitet. Dessa kulturattraktioner är med till att knyta 
ihop de olika kvarteren. 

Broförbindelserna leder folk till och från området och skapar förbindelser mellan 
kvarteren. Samtidigt skapar de en ökad visuell kontakt, och knyter samman områdena. 

Det önskade uttrycket i kvarteret tar utgångspunkt i det existerande typologin. Det 
tillförs nya byggnader. På vissa platser renoveras existerande byggnader - samlat 
påvisar det identiteten. 

Resultatet är 4 nya stadsdelar i Floda, som appellerar till alla användare, unga, gamla, 
familjer och inte minst till stadens besökare

Stadsporten vid infarten från E20 skapades i form av dubbla rader träd som rumsligt skär motorvägens riktning. 
Ett spektakulärt drag som kommer göra förbikörande uppmärksamma på Floda och hur staden griper tag i omgivningen. 

Parkeringsgaraget i centrum 140 p-platser
Det etableras parkeringsgarage vid Stortorget halvt nedgrävt i ter-
rängen direkt under de nya byggnaderna, vilket är en relativt billig 
lösning. 

Parkeringshuset vid järvägen/Gårdshusen 120 p-plater. 
För att optimera stadens areal utnyttjande, byggs det ett två våningar 
lågt parkeringshus mot järnvägen, som också fungerar som avs-
kärmning av ljud in mot Bygården. Byggnaden kan evt. konverteras 
till att innehålla andra funktioner om behovet ändras med tiden. 

231950 231950 231950

Parkering på gatuplan 228 st
Det bibehålls viss parkeringsmöjlighet på gatunivå. Parkeringsplat-
serna på gatan ska i så stor utsträckning som möjligt va mot de 
fasader som vetter mot norr. För att kunna hålla de mer attraktiva 
söder vända fasaderna fria till aktivitet. 

Parkeringsstrategi

De existerande byggnaderna optimeras vid inkorporering av tillbyg-
gnader. Detta är med till att skapa en varierad byggnadsstruktur 
samtidigt som det bevarar stadens karaktär. 

Genom att tillföra nya byggnader förtätas staden och den arkitektoni-
ska diversiteten ökar. Byggnadernas olikheter framhäver inte bara 
varandra, utan skapar också nya omgivningar och ramar runt de nya 
platserna. 

Existerande byggnader renoveras genom att öppna upp fasader med 
nya ingångar och fönsterpartier på gatuplan. Denna struktur kan lätt 
åstakommas då många av byggnaderna i mitten av staden är byggda 
kring betongpelare. 
Detta är nödvändigt för skapandet av ett mer utåtriktat handelsliv i 
Centrum. 

Bebyggelsesstrategi

För att framhäva staden i landskapet föreslås en stringent 
rutnätsbeplantning...

...som har ett skarpt arkitektoniskt uttryck. 

Därvid skapas en tydlig gräns mellan den stadsmässiga gröna karak-
tären och den landskapligt gröna karaktären.

Beplantningsstrategi

Snit. 1:400

Plan. 1:1000

Nya lyktstolpar står i kontrast til de äldre som bevares. Taller og lyktstolpar är genomgående i projektet.
Generell användning av lokala material

Bänkt av massivt furu. Lyktstolpar i borstat rostfritt stål. Pullert i borstat rostfritt stål. Mørk svensk granit flise Lys svensk granit flise

Planutsnitt

Funktionsdiagrammen vittnar om den riktning som de enskilda stadsdelarna önskas 
utvecklas i. Samtidigt är det en premiss att funktionsblanda inför de olika kvarteren. 

Kultur element:  
2680 m2

Bostäder:  
12.700 m2

Kreativa verkstäder och 
ateljéer:  2380 m2

Sport:  1380 m2

Handel och service:  
3480 m2

Yrkesverksamhet: 
6860 m2

Kulturelement      2.680 m2
       
Bostäder       12.797 m2  
    
Handel og service     3.485  m2 

Sport        1.386 m2

Erhverv       6.860 m2   
    
Kreative værksteder og atelier   2.395 m2

 

Eksisterende bebyggelse i Landbyen 
fratrækkes        5.661 m2 

Samlet       23.942 m2

Funktiionsdiagrammerne vidner om hvilke ambitionerne der stræbes imod i det enkelte områder. centrum bliver præget af handel og service og erhverv. Vest på om  for 
de enkelte kvarterområder.  
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FLODA - NYA KVARTER - NYA FÖRBINDELSER

Stockholm

Flodens karaktär varierar mellan att vara bred och stilla till smal och snabb. Säveån 
har på så vis varit inspirationen samt dirigenten i skapelsen av nya Floda. Genom åns 
hastiga början vid sjön Sävelången till den mer stilla karaktären ån har vid landsbyn 
och djurhagarna.

Oslo

Köpenhamn

Floda

Göteborg

E20 - 23 min

Lerum

Järnväg 45 min

Existerande bebyggelse

Den framtida utvecklingen kan enkelt genomföras i etapper. Principen för kvartersutvecklingen 
gör att de enskilda kvarteren kan utvecklas var för sig och oavhängigt av varandra. En etapp 
kräver som minimum en förbindelse, en plats och dess tillknutna kulturfunktion. 
Genom att etappindela projektet skapas det möjlighet för att projektet kan anpassa sig fram-
tidens behov i tid och inte ohindrat styras mot en färdig plan. På så vis skapa en strategisk 
utveckling som sträcker sig långt in i framtiden. 

I Flodas framtida stadsutveckling tas det tillvara på den existerande naturen och omgivnin-
garna. Vikten ligger inte bara på att optimera och framhäva kvaliteterna i området, men också 
i att inarbeta rekreativa element som platser, stigar och kultur som på ett tidigt plan blir en del 
av processen. 
Projektet tar utgångspunkt i de existerande kvaliteter vid fokuspunkterna. Kvaliteterna fram-
hävs och bearbetas för att skapa en katalysator för den kommande utvecklingen - Floda nya 
kvarter, nya förbindelser

Etappindelning

Etape 1 (0-5 år) Etape 2 (0-8 år) Etape 3 (0-16 år) Etape 4 (0-18 år)

Bilvägarna har tidigare fungerat som styrande element i stadsplaneringen i Floda. Genom att 
använda den existerande infrastrukturen med tydlig fokus på cykel-, gång- och bussvägar, 
optimeras förhållandena för den mjukare trafiken. Detta är med till att samla lokalt och bidra 
till ett sammanhang mellan stadsdelarna. 

Infrastrukturen kommer att vara uppdelad, så att trafikanterna som väljer de mjukare färdm-
edlen kan färdas säkert och obehindrat i den övriga trafiken. Ytterligare tillför vi förbindelser 
i form av gång- och cykelbroar och stigförbindelser i området vilket ökar mobiliteten och gör 
Säveån till ett integrerat element i det lokala rörelsemönstren. 
De platser där trafiktyper mötes kommer utrustas med på och avstigning till offentlig trans-
port. 

Infrastruktur

Gångväger BussförbindelserCykelväger Bilförbindelser

Hållbarhetprincip

Regnvattensbädd till uppsamling av 
överskottsvatten från taken

Gröna tak medför förbättrad luftkvalité, mindre 
avrinning av regnvatten betyder mindre belastning 
på avloppsystemen. Elektricitet från solceller används till 

försörjning lokalt

Dagsljus. Genom de stora fönsterpartierna
skapas möjlighet för, att ljuset kan tränga in i
husen också när solen står lågt under vinterhalvåret.

LAR: Allt vatten från beläggningarna filtreras 
och förs via kanalsystem till Säveån.

Ett system med öppna vattenkanaler samlar vattnet från taken och 
belagda ytor. I Landsbyn leds vattnet ut i våtområdet vid Djurhägnen 
som i förväg är lågt liggande och redan i utsatt vid skyfall. I Centrum 
leds vattnet av genom små rännor, som bl.a. supplerar vägträden 
med vatten.


