
FLÖDA

storA Ön

Hållbara flöden av människor, vatten och aktiviteter. 

KopplingarBarriärer och tillgångar Områden flätas samman

Mellan kvalitéer så som skogen och vattnet ligger områden 
utan kopplingar till dessa eller till varandra. Motorvägen 
och järnvägen men även Säveån och Säteriparken utgör 
barriärer inom Floda men är tillgångar för Floda som helhet.

Ett tydligt rörelsemönster skapas genom kopplingar mel-
lan områden. Flodas norra och södra delar länkas sam-
man genom återskapandet av Floda allé över motorvägen, 
stråket leds fram till stationen och vidare norr om järnvä-
gen. Öst och väst binds samman från villaområdet i öster 
genom Säteriparken och centrum vidare till Garveriet eller 
området norr om järnvägen. Ett naturstråk skapas längs 
Sävelången och på spänger över öar i Säveån för att binda 
samman Floda i ett större lokalt naturområde. 

Där stråken möts skapas starka noder och där placeras olika 
typer av aktiviteter. Nedre delen av Säteriparken nyttjas för 
spontanidrott, lek och rekreation. I centrum, på Stora ön, 
samlas handel kring en öppen plats vid vattnet där det so-
ciala livet flödar. Ett kultur- och idrottscentrum placeras 
centralt och gör det lättillgängligt för såväl tågresenären 
som fotgängaren och väl synligt i staden samtidigt som det 
genererar ett flöde genom centrum vilket i sin tur stöttar 
centrumhandeln och möten mellan människor från olika 
målgrupper under stora delar av dygnet.

Längs stråk och mellan dragplåster med naturen som 
granne förtätas mellanrummen med olika boendealterna-
tiv och stor eller småskalig odling. Floda blir en samman-
hållen enhet där de mentala avstånden förkortas. Säveån 
är närvarande som en kvalité att komma nära och över. Sä-
teriparken blir en stadsnära park, en grön oas för hela Floda.

Entréer och offentliga rum - Vi 
visar upp ett grönt och hållbart 
Floda utåt och enar samhället 
både fysiskt och över generationer. 
Engagemanget i Floda får många 
centrala platser att frodas på.

Bebyggelse - Vi förtätar på strat-
egiska platser för att minska avs-
tånd och ge underlag för 
kollektivtrafik och handel.

Hälsa - Vi synliggör sport, kultur, 
rekreation och odling genom att 
de placeras centralt.

Grönska och vatten - Vi synlig-
gör naturen för att visa på dess 
värde och vikten av att bevara 
den. Cent rum vänds mot vattnet, 
bostäder placeras i naturen, stråk 
går längs med vatten och grönska. 
Odling blir en naturlig del av Floda 
som ger både skolmat och ekolo-
gisk profil.

Mötesplatser och dragplåster

Torget i söderläge kopplar samman Stora och Lilla ön. Från torget har 
man en god överblick över centrala Floda. Den nya saluhallen gör det 
möjligt att sälja den mat som produceras i Garveriets odling. Puben på 
bron är en fin mötesplats. På ön finns det lokaler i många olika storlekar 
i en trivsam miljö, det är god tillgänglighet med bil men man kan med 
fördel röra sig till fots eller cykel.

Vattennära livsstil utgör för många den ultimata 
boendemiljön. I Floda finns goda möjligheter att er-
bjuda detta och det kan bli mer närvarande i stads-
bilden. Vattnet kan även utgöra ett hot och det 
gäller att jobba med vattnets egna flöde och nyttja 
dess potential och på så sätt ge Floda en ekologisk 
och hållbar profil.

Genom att förtäta Floda utmed stråk som länkar 
samman olika områden skapas ett flöde av män-
niskor genom stadskärnan vilket ger ökat underlag 
för stadsliv, handel och mötesplatser. När männi-
skor möts ges upphov till nya kontakter och engage-
mang. Floda får en unik centrummiljö med vattnet 
starkt närvarande och blir attraktivt både för dess 
invånare och besökare under alla årstider.
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Stora ön

Floda har en tät stadskärna med vattnet integrerat både 
för att erbjuda en trivsam miljö men också hantera övers-
vämningsproblematiken på ett innovativt sätt. Kanaler blir 
buffertzoner och leder in vattnet i centrum där nya Stora ön 
blir en attraktiv magnet för stadsliv.
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storA Ön

HäLSa OCH KrEaTIVITET

GarVErIETS ODLING

Garveriet

Cykelbana

Växthus

Växthus

Kulturhus 2 vån

Novahallen  

Cykelgarage 2 vån

Missionskyrka

Vigselön

Parkeringsgarage 2 vån

Parkeringsgarage 2 vån

ateljéer/studios

Vår Sommar

ungt par flyttar ihop
ung familj flyttar till störreVäxande familj uppgraderar

äldre par flyttar till lägenhetSom ett alternativ till den dominerande villastrukturen i Floda erbjuds en upp-
sättning nya typer av bostäder. alla byggnader anpassas till naturen och de boende 
ges tillgång till odlingsmöjligheter. De olika bostäderna gör det möjligt att bo i Floda 
under olika skeden av livet. Hit flyttar t.ex. storstadsmänniskan som vill bo vackert 
med grönska och vatten runt knuten, med pendelavstånd till jobbet och med möjli-
ghet att engagera sig i sin hembygd.

Info:

Bostäder totalt
- Säteriets trädgårdsbostäder
- Kvarteret utsikten
- urbana radhus
- Stora ön

ateljé/Studio
Verksamheter/Handel
Sport
Kultur
Odling
P-platser

Enheter

154 st
52 st
50 st
27 st
25 st

15 st

550 st

BtA

14000 kvm
7000 kvm
3000 kvm
2500 kvm
1500 kvm

600 kvm
3000 kvm
2700 kvm
800 kvm

6700 kvm

Illustrationsplan 1:1000 Flöda

De redan existerande verksamhetsvisionerna för Garveriet får mer luft under ving-
arna då det tydligare kopplas samman med centrum och kollektivtrafik. Odlingen 
blir ett nytt inslag i Flodas stadsbild och ger Garveriet ett nytt ansikte och en ny 
chans. Här produceras mat till både testköket i Garveriet, skolor och till puben och 
saluhallen.

Dagvattenhantering - vattnet tas upp av växter, filtreras ner genom icke 
hårdgjord yta, samlas i kanalerna eller används för bevattning av odling. Det 
är viktigt att spara yta som inte hårdgörs i centrum!

SäTErIETS TräDGårDSBOSTäDEr GarVErIETS ODLING

Sektion 1:200 f-f Stora ön - Lilla ön, ett torg breder ut sig och binder samman Stora och Lilla ön.

Pub
Saluhall

Gårdbutik

Sektion 1:200 d-d Stora ön - nya kanalen, buffertzon där vattenmängden kan regleras.

Butik

Bostäder

Bostäder

Verksamhet

Kontor

Lägenheter

Butik

Villa

Parhus

OdlingNaturnära

Sektion 1:200 a-a Säteriets trädgårdsbostäder - Olika storlekar av bostäder som 
möjliggör ett personligt engagemang; odla, starta en butik på bottenplan eller 
bygga en lekstuga.

urbana radhus - Entréer mot gatan ger ett tätt stadsrum, gröna gårdar mellan 
husen.

Kvarteret utsikten - Entréer direkt från marken. Offentliga rum på taken.

Sektion 1:200 e-e Stora ön - Säveån, stråket runt Stora ön leds nära vattnet. 
Butiksentréer vänds mot vattnet.
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Bibliotek
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Idag blockeras kontakten med vattnet 
av sly och parkering.

Stora ön förtätas och entréer placeras 
mot vattnet och rörelsen sker utmed 
ån och kanalen. Parkeringen delas 
upp i mindre enheter.

0

Göteborg



En bro med växtlighet kopplar ihop Floda 
allé över motorvägen. Det blir en entré 
och ett kännetecken för att Floda har 
naturen och ekologin i centrum för förbi-
passerande, en säker övergång för cyklis-
ter och gående och en sammanlänkning 
av de olika områdena i Floda.

SäTErIETS TräDGårDSBOSTäDEr

storA Ön

KVarTErET uTSIKTEN

urBaNa raDHuS

SPONTaNIDrOTT I NaTurEN

LILLa ÖN

Villa 2 vån

Parhus 2-3 vån

Odling

a

a

Lägenheter 2-4 vån

Senior-/äldreboende 2 vån

ateljé/Sjöbodar

rodd-/segelklubb

Skate-/cykelramp

äventyrslekplats

Fotboll/volleyboll/boule

Tåg/busstation

Cykelgarage 2 vån

Båtar att låna

Mötesplats vid hamnen

Cykelbana

Cykelbana

Bostäder 4-5 vån

Bostäder 2-3 vån

Verksamheter/bostäder 2-3 vån

Verksamheter/bostäder 2-3 vån

Verksamheter/bostäder 2-3 vån

Takterrass

Cykelbana

Skola

Skola

Kraftstationen

aludden

Saluhall 1 vån

Torg

Pub

Klättervägg

Parkeringsgarage 2 vån

Kallbadhus/Skridskobana

Ett skyltfönster mot omvärlden, här finns något för alla! Som ett komplement till ex-
isterande Novahallen med ett bredare utbud: fiolkonsert, pianolektion, dans, gym, 
lagsporter, klättervägg. En samlingsplats för hela familjen där alla kan göra något 
samtidigt: jogga en runda längs  Säveån medans barnet spelar fiol, träffa vännerna 

efter skolan. Området minskar avståndet mellan stationen och Garveriet och gör 
det till en trygg och livfull plats. Centrum förlängs väster ut och behöver stationen 
flyttas i framtiden får den ett bra läge fortfarande mitt i centrum.

Sektion 1:200 c-c Hälsa och Kreativitet, kultur och sport som ett skylt-
fönster mot staden.

Sektion 1:200 b-b Parkering som bullerskydd, verksamheter längs gatan.

De fantastiska naturkvalitéerna i Floda med omnejd är närvarande i centrum där 
naturstråket löper mellan Natura 2000 området och Nääs slott. Som crescendo i 
Säteriparken sträcker sig en spång ut på vattnet till ett kallbadhus. Basta och bada, 
släng dig ut från hopptornet, hyr en kanot och du kommer att uppleva Floda från 
ett nytt perspektiv!
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Gruppboende

Parkering
Vegetation

10 12 30

Verksamheter

SaluhallMålarskola Pardans

BalettSporthallSporthall

Cykelverkstad

Parkering som bullerskydd

Brygga

Foajé

Huvudcirkulation biltrafik

Höst Vinter


