
Kulturhus

lekplatser

Sjöplatsen

Stations platsen

Nya större tunnel
Tunnelplatsen

utsiktsplats

Promenadstråk

Åhusen (norr)

Åplatsen

grillplatser

tidvattenstrappor

lekplatser

Lilla Ön

fruktträd

Kirken

Kirken Platsen
Schackplatsen

Marknadsplatsen

Sports platsen

spontan idrott

spontan idrott

Petanque

RuriksHolms Plats

varuhuset
/parkeringskällare

Backhusen

lekplatser

Åhusen (söder)

Kultur Garveriet

bastun

Ford

Flodas museum

vandrarhem

Kultur Parken

sjön

Grönsaksträdgården

spontan idrott

joggingspår

Fiske platsen

spontan idrott

Stations Caféen

Floda mellan stad och Landskap

Floda mellom stad och landskap

FLODA MELLAN STAD OCH LANDSKAP
Floda är både förort och stad. Förortens grönska och låga be-
byggelse är typiskt för Floda, precis som att det lätt fragmenterade 
präglar dess centrala stadsmässighet. Förorten representerar å 
ena sidan ”det goda livet” med ljus och luft, det gröna, öppna, möj-
lighet till rekreation, frihet och mobilitet. Det skapar å andra sidan 
ofta en stad vars karaktär kännetecknas av att vara osammanhän-
gande och utan liv och identitet.
Detta är också i viss grad situationen i Floda, där både den stora 
potentialen i vattnet, grönområdena och det byggda stadslandska-
pet kan utvecklas och integreras och på så sätt styrka Floda som 
stad. En tät och levande stad med en mängd grönområden och 
rekreations möjligheter. 

Floda ska kunna erbjuda ett rikt handelsliv, med goda shopping-
möjligheter, både för större butiker och mindre lokalhandel och 
marknader. Det ska också skapas ramar för kulturlivet och det lev-
ande föreningslivet som fi nns i Floda i dag.

Flodas offentliga rum ska göras attraktiva så att boende i Floda 
får platser att mötas  och uppehålla sig på, platser med möjlighet 
för olikartade aktiviteter, platser för liv och sport, platser för stillhet 
och refl ektion. Platser där Flodas invånare i gemenskap kan njuta 
av den fantastiska natur som omger dem, inte minst Säveån som 
fl yter genom centrala Floda, stadens moder

GE FLODEN TILLBAKA TILL FLODA!
Floda ligger i vacker natur som i dag tyvärr bara kan upplevas från 
de stora parkeringsplatserna som också blockerar tillgängligheten 
till Säveåns stränder. Med projektet vill vi fl ytta dessa parkering-
splatser från åns stränder och ge tillbaka fl oden till Flodas invånare 
och besökare. Genom att fl ytta bilarna till parkeringsplatser i per-
iferin av Floda eller till parkeringshus, skapas plats  till en grön 
förbindelse för rekreation som sträcker sig hela vägen från station-
sområdet och Sätteriparken till Garveriet och vidare längs Säveåns 
båda stränder söderut.

Det gröna bältet förbinder Säteriparken (med förbindelse till 
Nässlott) till Säveån naturreservat.  I den ena änden av bältet av 
grönområde placeras det nya kulturhuset vid Sjöplatsen. I den an-
dra änden placeras Kulturgarveriet. 

Kulturhuset kommer att kunna hysa musikframträdanden, inomhus 
och utomhus, teaterföreställningar och andra uppträdanden, ack-
ompanjerande caféliv. Här kan barn hoppa i vattnet och leka på 
andra sidan platsen medan föräldrarna njuter av utsikten och en 
kopp kaffe. Besökare kan ta en båttur på sjön, hyra kajaker eller 
uppleva livet på platsen. 

Kulturgarveriet kommer att hysa de mer oformella konstaktiviteter-
na. Här fi nns workshops, utställningar, lokaler för lokala konstnärer, 
fi lmvisning, mat-experimentarium och lokaler för Flodas förening-
sliv.
Runt om Kulturgarveriet kan lokala konstnärer ställa ut skulpturer 
i Kulturparken, odla grönsker i grönsaksträdgårdarna, ta ett bad i 
bastun eller besöka Floda stads museum, som placeras i det gam-
la posthuset. 
Floda förbinds på tvärs av ån av det gröna bältet genom vilket det 
går ett promenadstråk. Stråket kommer konstant att bjuda på nya 
rekreativa upplevelser och överraskningar. Där kommer att vara 
områden för sport, utsiktsplatser, grillplatser, bänkar och redskap 
till oformell och spontan idrott, joggingspår, tidvattenstrappor, fi ske-
platser, fruktträd och lekplatser.

Den gröna promenaden, kommer att ha olika karaktär, utséende 
och beläggning allt efter vilka aktiviteter som knyts till stråket. Vid 
områden med mer aktivitet kommer den att ha en hård beläggning 
(gummi, trädäck, gräs eller grus).

STADSPLANERING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING
Projektet föreslår en utbyggnad av Flodas nuvarande tätstruktur. 
Idag sträcker sig ett tätbebyggt område från Novahallarna mot 
öst, över Säteriet till centrala Floda och vidare över järnvägen mot 
Hasthagenskolan. I projektet förelår vi en utbyggnad av den exis-
terande förtätningen, från centrala Floda över ån till Garveriet mot 
sydväst.

ET HÅLLBART SAMHÄLLE
Floda ska vara ett hållbar samhälle med mångfald och tar en 
ledande roll i att göra Lerum till en miljökommun i 2025. Samhället 
ska utvecklas med tanke på variation av boendeformer, aktiviteter, 
mötesplatser, och miljöer.  Projektet vill skapa möjligheter för ung-
domsbostäder för att attrahera de 18-30 åriga, samt skapa bättre 
förhållande för äldre med nya seniorbostäder. 
Flodas infrastruktur ska prioritera fotgängare och cyklister, samti-
digt som offentlig transport uppgraderas. Den gröna promenaden 
blir en huvudled i området för fotgängare och cyklister. 
Huvudförbindelserna uppgraderaderas med breda och säkra gång- 
och cykelvägar. 
Det gröna bältet kommer att innehålla olika sportaktiviteter, både 
etablerad och spontan sport. Den gröna promenaden syftar också 
till att öka medvetenheten omkring sundhet och hälsa hos boende 
och besökare i Floda.  Den nya bebyggelsen ska byggas med 
tanke på miljön. Taken är antingen gröna tak so upptar regnvatten 
eller hybridpaneler (solfångare och solceller i kombination). På så 
sätt uppnår man optimalt utnyttjande av solenergin. Byggmateri-
alen ska vara hållbara för att skapa ett sunt inomhusklimat.  

Situationsplan 1:1000
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GIV FLODA FLODEN TILBAGE!

Floda är om givet av vacker natur, natur som i dag tyvärr enbart kan upplevas från de 
stora parkeringsplatserna som samtidigt blockerar Säveåns stränder. Projektet tar bort 
bilarna från åns stränder för att ge tillbaka ån till Flodas invånare och besökare. 

DET GRÖNA BÄLTET

Det gröna bältet förbinder Säteriparken (med förbindelse till Nässlott) till Säveåns 
naturreservat. Iden ena änden av det gröna bältet placeras det nya kulturhuset vid 
Åplatsen, i den andra änden placeras Kulturgarveriet.

BEBYGGELSESTRUKTUR OCH UTVECKLINGSSTRATEGI

Projektet föreslår att man bygger vidare på den nuvarande förtätningens struktur. I 
dag ligger det ett tätbebyggt område som sträcker sig från Novahallarna mot öst, förbi 
Säteriet in till centrala Floda, över järnvägen mot Hästhagenskolan. Projektet föres-
lår också att man fortsätter på den existerande förtätningen från centrala Floda över 
fl oden till Garveriet mot sydväst. 

BEBYGGELSES STRUKTUR

Projektet föreslår en utbyggnad av den exsisterande förtätningen från centrala Floda 
över  ån till Garveriet mot sydväst.

Existerande 
bebyggelsestruktur
Ny 
bebyggelsestruktur

AKTIVITETER LÄNGS DET GRÖNA BÄLTET 

Genom det gröna bältet läggs ett promenad stråk som håller ihop staden på tvärs 
av ån. Stråket kommer konstant att bjuda på nya upplevelser rekreation och över-
raskningar. Där kommer att vara områden för sport, utsiktsplatser, grillplatser, bänkar 
och redskap till spontan idrott, joggingspår, tidvattentrappor, fi skeplatser, fruktträd och 
lekplatser.

TYPOLOGIER

Samhället ska utvecklas med tanke på variation av boendeformer, aktiviteter, möte-
splatser, och miljöer.  Projektet vill skapa möjligheter för ungdomsbostäder för att attra-
hera de 18-30 åriga, samt skapa bättre förhållande för äldre med nya seniorbostäder. 
Förutsättningarna för handels- och kulturlivet byggs också ut. 

NYA OMRÅDEN BINDER IHOP FLODA

Floda ska vara ett samhälle präglat av mångfald och hållbarhet. Floda byggs ut med 
fl era nya områden och kvarter som är med till att binda ihop Floda till ett mer samman-
hängande, tätbebyggt samhälle med liv och identitet.

FLODAS PLATSER OCH OFFENTLIGA RUM

Flodas offentliga rum ska göras attraktiva så att boende i Floda får platser att mötas  
och uppehålla sig på, platser med möjlighet för olikartade aktiviteter, platser för liv och 
sport, platser för stillhet och refl ektion. Platser där Flodas invånare i gemenskap kan 
njuta av den fantastiska natur som omger dem, inte minst Säveån som fl yter genom 
centrala Floda, stadens moder.
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BILTRAFIK OCH PARKERING 

Projektet tar bort bilarna från Säveåns stränder för  att ge tillbaka dessa tillbaka Flodas 
invånare och besökare. Genom att fl ytta bilarna till parkeringsplatser i Flodas periferi 
eller till parkeringshus, skapas plats till ett grönt stråk för rekreation.
Parkering totalt: 515 stk.
Parkering totalt (med p-platser under bebyggelser): 655 stk.

OFFENTLIG TRANSPORT

Projektet föreslår en etablering av fl era busshållplatser i Floda, för att främja den of-
fentliga transporten och förbättra möjligheterna att kunna färdas i staden utan bil. Det 
föreslås två nya hållplatser. En vid det nya kulturhuset och en vid det nya bostadsom-
rådet ”Backhusen”.

FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER

Flodas infrastruktur ska prioritera fotgängare och cyklister, samtidigt som offentlig 
transport uppgraderas. Den gröna promenaden blir en huvudled i området för fotgän-
gare och cyklister. 
Huvudförbindelserna uppgraderas med breda och säkra gång- och cykelvägar. 

FASINDELNING

For at kickstarte udviklingen i Floda foreslås at investerer i den grønne sti langs 
Säveån. Det forskønner Floda og modner salget af grundene. 
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Fotboll
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Regnvatten återanvänds

Backhusen

Gröna Tak

Trygga Gator

Material

Parkeringskällare

Varuhus Laddningsstationer för el-bilar

Rurik Holms plats

Hybridpanel

Blandade funktioner

Regnvatten fi ltreras sam-
tidigt som det hjälper 
till att ge bebyggelsen 
en grön framtoning.

Gator på fotgängarnas villkor 
utgör kopplingarna till bostäder-
na. Fartsänkare i form av 
träd, bänkar och parkerings-
fi ckor sänker bilarnas fart.

Bostäderna består av håll-
bara material som skapar 
ett behagligt inomhusklimat. 

Butiksadministrationen placeras 
i förbindelse med grönskande 
gårdsrum. De två ovanpålig-
gande våningarna kan använda 
sig av överskottsvärme från 
varuhusets kylanläggning.

4500 m2 parkering, mots-
varande 250 p-platser under 
varuhuset, löser framtida 
ökade parkeringsbehov.

Den nya placeringen av var-
uhuset ger fl er kvadratmeter och 
därmed ett större utbud av varor.

Parkeringsplatserna på platsen 
framför varuhuset är reserverat 
för el-bilar. Uppladningsstation-
erna drivs av solenergi som 
utvinns från samhällets tak och 
främjar Flodas hållbara profi l.

Ingången till det nya var-
uhuset utgörs av ett as-
falterat sportområde till 
urbana aktiviteter.

BackhusenSäteriet Rurik Holms PlatsVaruhusSektion 1:1000
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Parkering

Parkeringskällare

Floda fl ygfoto 
Floda ska utvecklas med tanke på variation av boendeform-
er, aktiviteter, mötesplatser, och miljöer.
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STATIONSOMRÅDET
Stationsområdet är den andra huvudentrén till Floda för besökande och 
pendlare. Området kommer att utformas med en sammanhängande 
torgyta som knyter samman stationsområdets byggnader. Besökarna 
möts av den hänförande utsikten ut över sjön när dom ankommer till 
Floda Station. Projektet föreslår en plats med olika typer av sitt och 
ståplatser i väntan på nästa buss eller tåg. Det uppförs också två nya 
byggnader  i förbindelse med stationen med möjlighet för café- och 
butiksverksamhet. Här kan resenärer få en kopp kaffe medan de väntar 
på tåget eller ät sin lunch innan de går ut på promenad i de omkringlig-
gande naturområdena. 

Det är viktigt att skapa goda förbindelser, så att invånare i Floda kan 
röra sig tryggt och fritt. Projektet föreslår en uppgradering av tunneln 
under järnvägen, så att den blir större, ljusare och överblickbar. Tun-
neln mynnar ut vid Tunnelplatsen i det gröna bältet längs Säveåns 
stränder. Här kommer belysning, beläggning och öppenhet göra vägen 
genom tunneln säkrare och trygg. Platsen kommer få utsikt över den 
aktiva sportplatsen på den andra sidan fl oden. 

Parkeringsplatsen på den andra sidan av järnvägen kan utvidgas med 
fl er parkeringsplatser.

FASINDELNINGEN
För att kickstarta utvecklingen i Floda föreslås att man investerar i den 
gröna promenaden längs Säveån. Det förskönar Floda och främjar 
försäljningen av tomterna. Backhusen föreslås etableras i fas 2. Detta 
området ägs av kommunen och kan utan större tilltag omvandlas till 
tomter. Här etableras ca. 68 enheter norr om Brovägen och 68 st söder 
om den samma. Dessa kommer att understötta butikshandeln i Flo-
das centrumområde. Försäljningen av tomterna samt en investering  
från ICA:s varuhus skulle kunna fi nansiera den nya parkeringskällaren, 
butik-komplexet och kulturhuset vid Sjöplatsen.

Kulturhuset och varuhuset kan medverka till att attrahera fl er investera-
re och invånare till Floda  och därmed också köpare till Å-hus tomterna. 
Här är 75 nya boende enheter i form av seniorboende, hyresrätter, rad-
hus och punktvillor. Det är viktigt att man samtidigt uppgraderar alla 
vägar och förbindelser och gör dem fotgängar- och cyklistvänliga.

ANKOMSTEN TILL FLODA I BIL.
Vid ankomst till Floda via brovägen kommer spiran på den nya kyrkan 
markera entrén till centrum. Den nya kyrkan är markant större än den 
gamla och ger möjlighet till större gudstjänster och andra större aktiv-
iteter i kyrkans regi. På kyrkans västsida ligger Lilla Ön som redan idag 
innehar stora kvaliteter för rekreation. Lilla Ön är en plats där man kan 
sitta i avslappnade omgivningar under äppelträden och njuta av ett glas 
cider. Det är viktigt att denna kvalitet bevaras och tillgängliggörs med 
fl er förbindelser till fastlandet. 

På norrsidan av ön föreslås en förbindelse via en mindre bro som för till 
schackplatsen placerat på den gamla parkeringsplatsen. Denna plats 
kommer vara en plats för mer stilla aktiviteter, som en t.ex. en paus un-
der träden efter shoppingen, schackspel på platsen eller avslappning i 
solen med utsikt mot Lilla Ön. 

Genom att bygga en liten vall, runt nordsidan av ön kan man förminska 
översvämningsrisken. På vallen planteras  blomsterbäddar och grön-
ska. 

I öst-västlig riktning skapas förbindelser från ön mot kyrkan på den 
ena sidan och mot Åplatsen i den nyetablerade bebyggelsen på den 
andra sidan. 

FÖRTÄTNING AV DET CENTRALA FLODA
Det centrala Floda förtätas för att förbättra de eksisterande offentliga 
rummen och skapa offentliga rum och samlingsplatser i varierande 
skala och utformning. Projektet föreslår att det etableras en större 
parkeringskällare under den nuvarande parkeringsplatsen  norr om 
centralskolan för att fl ytta biltrafi ken från Säveåns stränder. Ovanpå 
parkeringskällaren placeras ett nytt byggnadskomplex, där varuhuset 
föreslås fl ytta in.  Här kan ICA få betydligt större butiksareal med till-
hörande administrationsarealer. Ovanpå varuhuset föreslås bostäder/ 
lägenheter med utsikt över samhället och Sävelågen.
Byggnadskomplexet längs Rurik Holms väg är tillbakadragen för att 
skapa ett entréområde i förlängningen av shopping- och gågatan i väst. 
Här möts folk när de går till och från deras bilar efter shopping, sport 
eller kulturella evenemang. Platsen har några få parkeringsplatser med 
företräde för elbilar. När parkeringen inte används kan platsen använ-
das för mindre sportaktiviteter eller loppmarknad.
På den existerande parkeringsplatsen framför det nuvarande varuhuset 
placeras två byggnader med butiker i botten och bostäder ovanpå.

BACKHUSEN
Mot öst på Herrgårdsbacken placeras en rad punktuhus/ villor som alla 
har utsikt över Sävelången. Backhusen fortsätter strukturen av punk-
thus syd om Herrgårdsbacken och är upp till 3 våningar med plats till 
fl era familjelägenheter per byggnad. De har alla närliggande trädgård-
ar. 

DET GRØNA STRÅKET I CENTRALA FLODA
I slutet av Rurik Holms väg placeras Flodas huvudplats, Sjöplatsen. 
Den startar i slutet av vägen och fortsätter som trappor ner till vattnet 
norr om det centrala Floda. På Sjöplatsen placeras ett kulturhus som 
med sin genomskinliga bottenvåning låter platsen fortsätta in i foajén, 
så kulturlivet har möjlighet att sprida sig från huset och ut på platsen. 
Platsen kommer vara fyld med liv, särskilt under sommarmånaderna, 
då man kan sitta och njuta av utsikten på trappan, hoppa i sjön från 
bryggan, ta en kopp kaffe i caféet, leka på lekplatsen norr om kul-
turhuset, hyra kajaker, ta en båttur längs med ån eller bara sitta och ta 
in det liv som utspelar sig på platsen. Kulturhuset kommer att fungera 
som scenen för de mer etablerade kulturevenemangen; teater, musik, 
föreläsningar etc.

På sydsidan av Sjöplatsen längs det gröna bältet ligger sportplat-
sen. Här är olika sportfaciliteter med allt från bordtennis, basket och 
petanque till träningsredskap för utomhusbruk. Rör man sig längre 
söderut via det gröna stråket kommer man till marknadsplatsen som 
ligger i änden av shopping gatan. Här kan lokala jordbrukare och Flo-
das invånare sälja frukt och grönsaker, hemma-stickade plagg etc

Det gamla varuhuset

Ny Kyrka Marknadsplatsen Det gröna bältet

Den nya bron

Åplatsen

Lekplats

Å husen

Tidvatten-trappa
Äppellunden

Byggnaden omstruktureras för att hysa 
nya små butiker längs gågatan. Deras 
profi l kan vara butiker med lokalt fram-
ställda ekologiska varor för att främja 
Flodas hållbara profi l.

Med sin storlek och utformning blir kyr-
kan Flodas nya varumärke. Den kommer 
vara lättigenkännlig på långt avstånd och 
fungera som samhällets entréportal.

Platsen läggs i anslutning till butiks-
stråket som en del av det gröna 
bältet. Platsen har ett lätt tak av 
skärmar som ger invånarna i Floda 
möjlighet att hålla arrangemang 
som t.ex. Söndagsmarknad, Jul-
marknad eller loppmarknad.

Parkeringsplatser vid vattnet 
ersätts av gröna promenadstråk 
som binder ihop staden med ån

Binder ihop samhället 
genom gång- och cykel-
vägar.

Åplatsen erbjuder 
möjligheter för lek och 
grillning i solen. 

Nya bostäder med nära 
förbindelse till ån och cen-
trum.

Grønne tage Parkeringsplatser

En grön barriär

Förbindelse till Kulturgarveriet.

STATIONENÅ HusenLilla ÖnMarknadsplatsenCentrala Floda

Hybrid panel

Regnvand fi ltreres 
samtidig med at de 
giver bebyggelsen en 
grøn fremtoning

Bilarna har fl yttat bort från 
ån till mindre attraktiva om-
råden. På så sätt frigörs at-
traktiva arealer till promenad 
och aktivitet

Träd och grönska kan min-
ska bullret från järnvägen 
något och ge ett vackert 
grönt stråk längsmed  den 
samma.
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6. Sports platsen
7. Marknadsplatsen
8. Schackplatsen

1. Kirken
2. Lilla Ön
3. Å platsen
4. Schackplatsen
5.Tidevatten trappa
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1. Stations platsen
2. Nya större tunnel
3. Tunnelplatsen
4. Stations Caféen

1. Åhusen (norr)
2. Åplatsen
3. Åhusen (söder)
4. Fiske platsen
5. Nya Parkeringsplatser
6. Nya panket mot järnvägen

ÅHUSEN OCH KULTURGARVERIET
En av de viktigaste nya bebyggelseområdena i Floda är Åhusen som 
sträcker sig längs Säveån från Aludden och Magasinet över Brovägen 
mot Garveriet. Bebyggelsen vänder ryggen mot järnvägen och Brovä-
gen med en rad längre byggnadskroppar och minskar i höjd ner mot ån. 
Denna utformning skapar bättre utsikt till fl oden från hela bebyggelsen. 
Åhusen består både av seniorbostäder, radhus och punkthus, som 
med deras interna placering skapar varierade rum, trädgårdar, små-
parker och platser i bebyggelsen. Väg- och parkeringsarealer utgör en 
buffertzon mot järnvägen, som blir avskärmad av nyplanterade höga 
träd.

Åhusen prioriterar cyklister och fotgängare, men är tillgängliga för bilar 
via cirkulationsvägar. Parkeringen är placerat under randbebyggelsen 
mot järnvägen. Huvudplatsen i bebyggelsen är placerad i det gröna 
bältet mot Säveån. Här kommer de funktionerna ha en mer lugn karak-
tär med blomsterkrukor, bänkar och bord, grillplatser och en mindre 
lekplats. Platsen trappar ned mot vattenkanten där man kan sitta i so-
len och njuta av utsikten mot Lilla Ön. Det gröna bältet fortsätter i syd 
ner mot garveriet. Här för ramper upp till Brovägen där en ny fotgäng-
arövergång etableras. Syd om Brovägen kommer det fi nnas ett fi ske-
område, en liten plats med mindre träningsredskap för utomhusbruk 
samt picknickbord.

KULTURGARVERIET
Garveriet är en viktig del i Flodas utveckling och kan, med rätt tilltag, 
utöver att vara en viktig berättelse om samhället, också bli ett populärt 
utfl yktsmål för lokalbefolkningen. På trots av att garveriet idag fram-
står som slitet och nedgånget skulle man, genom nya aktiviteter på 
platsen, kunna skapa ett kulturellt exsperimentarium i samklang med 
existerande kulturella faciliteter. Kultur garveriet är Flodas nya smält-
degel för konst, kultur, musik och entreprenör- och föreningsliv. Här 
fi nns  workshops, trä-,sy-,och metallverkstäder, konstnärsateljéer, mat-
experimentarium, fi lmvisning, lokaler för föreningsliv och replokaler för 
musiker. Området omkring kulturgarveriet omskapas till kulturpark. Här 
kan de lokala konstnärerna ställa ut skulpturer i parken, odla grönsaker 
i grönsaksträdgården, besöka bastun, besöka Flodas museum, som 
placeras i det gamla posthuset eller åka skridskor på sjön om vintern 
med familjen.
I byggnaden längst i syd etableras ett större vandrarhem. Träd planter-
ingen mot järnvägen fortsätter ned mot Kulturgarveriet. Nya parkering-
splatser skapas och en återvinningsstationen åter-etableras i området 
upp mot Brovägen.

Bostäder
Backhusen:
Typ: pointvillor
Våningar: 3
m2:  8600
units: 85 

Bostäder
Centrala fl oda:
Typ: Lägenhetsbebyggelse
Våningar: 2-3
m2:  4300
units: 43

Kulturbygnäder
Centrala fl oda:
Typ: Kulturhus 
m2:  1900

Butiker
Centrala fl oda:
Typ: Varuhuset/ butiker
m2:  2880/ 1400

Total
Centrala fl oda:
Bostäder: 12900 m2, 128 units
Kulturbygnäder: 1900 m2
Butiker: 4280m2

CENTRALA FLODA I SIFFROR, (lagt kvadratmeter)

Butiker
Stationsområdet:
Typ: butiker
m2:  365

Total
Stationsområdet:
Butiker: 365m2

STATIONSOMRÅDET, (lagt kvadratmeter)
Bostäder
Åhusen (Norr):
Typ: Radhus / lägenheter / Seniår bostäder
Våningar: 1-3
m2: 1480 / 2500/ 1500
units: 15 / 25 / 15

Bostäder
Åhusen (Söder):
Typ: Radhus / lägenheter / Seniår bostäder
Våningar: 1-3
m2: 1500 / 2500 / 1500
units: 15 / 25 / 15

Total
Åhusen:
Bostäder: 14980 m2, 110 units

ÅHUSENE I SIFFROR (lagt kvadratmeter)

Kulturbygnäder
Område Lilla Ön:
Typ: Kirke
m2:  960

LILLA ÖN I SIFFROR (lagt kvadratmeter)

Platsen kommer vara fyld med liv, särskilt under som-
marmånaderna, då man kan sitta och njuta av utsikten på 
trappan, hoppa i sjön från bryggan, ta en kopp kaffe i caféet, 
leka på lekplatsen norr om kulturhuset, hyra kajaker, ta en 
båttur längs med ån eller bara sitta och ta in det liv som ut-
spelar sig på platsen.

Huvudplatsen i bebyggelsen “Åhusen” är placerad i det gröna 
bältet mot Säveån. Här kommer de funktionerna ha en mer 
lugn karaktär med blomsterkrukor, bänkar och bord, grillplat-
ser och en mindre lekplats.

Genom det gröna bältet läggs ett promenad stråk som håller 
ihop staden på tvärs av ån. Stråket kommer konstant att 
bjuda på nya upplevelser rekreation och överraskningar. Där 
kommer att vara områden för sport, utsiktsplatser, grillplatser, 
bänkar och redskap till spontan idrott, joggingspår, tidvatten-
trappor, fi skeplatser, fruktträd och lekplatser.

Stations Området kommer att utformas med en sammanhän-
gande torgyta som knyter samman stationsområdets byg-
gnader. Besökarna möts av den hänförande utsikten ut över 
sjön när dom ankommer till Floda Station. Projektet föreslår 
en plats med olika typer av sitt och ståplatser i väntan på 
nästa buss eller tåg.


