
FLOD I FLODA

Floda har idag en nära relation med vat-
ten. Säveån rinner igenom samhället och 
Sävelången ligger precis bredvid. Vatten-
dragen präglar platsen starkt. Centrala 
Floda däremot saknar ett urbant element 
som binder samman centrumet med dess 
kringliggande platser och saknar en en-
hetlig karaktär. Trots att Säveån rinner ig-
enom centrum delar den snarare av Flo-
da än att prägla stadsrummet och binda 
det samman. Det finns redan flera exem-
pel på hur vatten i en urban kontext istäl-
let just binder samman en stad eller sam-
hälle, till exempel Amsterdam, Stockholm 
och Venedig. Även fast vattnet rent fysis-
kt delar av städerna densifieras flödena 
runt kanalerna. De blir stråk med hög 
attraktionskraft dels tack vare den höjda 
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verksamhetsgraden, dels den starka visu-
ella kontakten men också av den direkta 
kontakten till vatten som element. 

Att bygga kanaler i Floda och därmed in-
troducera vatten som ett urbant element 
skulle ge Floda just den gemensamma 
nämnare som samhället behöver. 

RING TILL FLODA

Idag är centrala Floda splittrat på mån-
ga sätt. Dels delar Säveån Flodas kom-
mersiella centrum från dess centrum för 
transport och det kulturella centrumet , 
dels har de många baksidorna i centrala 
Floda gjort att det inte finns ett naturligt 
sätt att lägga an ny bebyggelse till den 
befintliga. Intrycket är ett slutet och spritt 
centrum med låg densitet. Dessutom lig-

ger Garveriet som har stor utvecklingspo-
tential på andra sidan både Säveån och 
Brovägen, en gata som också delar av och 
stoppar centrala Flodas utveckling. 
Genom att göra en ringled som binder ihop 
de olika delarna skapas inte bara en bra 
och tydlig väg mellan dem utan också en 
riktlinje för hur framtida byggnader plac-
eras. De kan lätt lägga an till stråket som 
har de urbana kvalitéer som människor i 
flöde ger, som i sin tur attraherar ännu fler 
människor och verksamheter. 

BYGG MED FLODA

Genom att förhålla sig till den befintliga 
topografin minimeras byggkostnaderna för 
kanalerna. Höjdskillnaderna tas om hand 
om med vattenslussar under broarna. De 
kontrollerade vattendragen kan vara till 

hjälp då Floda har problem med övers-
vämningar. Kajerna vid kanalens sida är i 
första hand gågator men är breda nog för 
större fordon, dock så gör de många nya 
verksamheterna och de promenadvänliga 
stråken den lokala bilismen överflödig. 

Tydliga sekundärgator ansluter till ring-
leden vilket styr flödet av trafik så all trafik 
passerar ringleden men aldrig blockerar 
den. Det bildas en lamellhusliknande ty-
pologi med sekundärvägar på ena sidan 
och en privat gård på den andra. 

Tågstationen flyttas till en mer central plats 
ca 220 meter mot Göteborg. För att klara 
av parkeringsbehovet byggs parkering-
shus där ringleden ansluter till Brovägen: 
ett vid den nya tågstationen och ett under 
en ny cirkulär sporthall och allaktivitetshus 

där Missionskyrkan ligger idag. Mission-
skyrkan flyttas i sin tur till Flodas centrum. 
Parkeringshuset vid stationen är smalt och  
fyra våningar högt och fungerar som en 
ljudbarriär mot mot tågtrafiken. 
 
 LEV I FLODA

Den ökade kontakten mellan det kommer-
siella, kulturella och infrastrukturella ger 
ett högre informationsflöde och större ut-
byte mellan människor. Det skapas fler 
lättillgängliga fokuspunkter i den socioe-
konomiska kontexten vilket är en av de vik-
tigaste förutsättningarna till ett rikt och le-
vande samhälle. Detta i kombination med 
en kanal  skulle ge en unik miljö som drar 
till sig både företag, turism och nya Floda-
bor. 
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Bostäder:    ca 10 000 kvm (ca 150 enheter)
Verksamheter:   ca 5 000 kvm
Allmänna byggnader:  ca 2 900 kvm
Parkeringshus:   ca 6 100 kvm (ca 410 platser)

Totalyta byggnader:  ca 25 000 kvm
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