
VATTEN

Det skapas en relation mellan norra Säteri parken, 
Garveri parken och Säveåns naturreservat i 
söder, dessa förbinds genom nya broar som 
möjliggör ett varierat och mångfuntionellt gång 
och cykelnätverk. Detta nätverk utformas så 
att de vackra delarna i landskapet lyfts fram. 
Platserna öppnas upp mot vattnet och gör det 
åtkomligt, samtidigt som det ger utsiktsplatserna 
en identitet och skönhet. Dessa platser fungerar 
som sociala knutpunkter i landskapet. Gång och 
cykelvägar som följer Säveån länkar samman 
staden till den gröna omgivningen och möjliggör 
behagliga transportsträckor för gående och 
cyklister. Den nya bebyggelsens innergårdarna 
har en egen, halv offentlig struktur som genom 
gång- och cykel-stråken sammanflätas med de 
natursköna omgivningarna.

GRÖNSTRUKTUR

Flodas närhet till vattnet ger staden en fantastisk 
karaktär, samtidigt som vattenhanteringen 
vid högvatten är en fara och blivit en av de 
formgivande faktorerna för detta projekt. Längs 
den västra stranden skapas en höjning av 
marken som skyddar  den nya bebyggelsen mot 
översvämmning men samtidigt bibehåller en 
nära vattenkontakt. I utformningen av områderna 
längs Säveån används så lite hårdgjorda ytor 
som möjligt för att öka markenspermeabilitet. 
Dagvattnet fördröjs i vatten-speglarna på 
innergårdarna innan det når Säveån. Detta 
vatten ger en rikare variation i landskapet. 
Det skapas tydliga entreer till staden dels från 
tågstationen och dels från söder genom Rurik 
Holms väg mot vilket Flodatorg, med sina 
vattentrappor, öppnar sig. 

Bilen får en sekundär roll och anpassar 
sig till staden och blir tillåten med låga 
hastigheter. Återvändsgator öppnas upp 
och det bildas ett kontinuerligt vägnät vilket 
förenklar trafiken. Det skapas en körbar bro 
vid stationen, (liknande den på Näs men med 
generösare dimensioner för fotgängare). 
Detta gör stationen mer lättillgänglig bl.a för 
busstrafiken, där det iochmed detta sparas 
stora ytor av vändzonerna.
Alternativa framkomstmedel som en tät 
buss trafik, tåg, vackra gång och cykelstråk 
gör det lättare att välja bort bilen. 
För dem som behöver bil, finns den 
gemensamma bil-poolen för hela bostads 
området.

TRAFIK
Perspektiv A, promenadstråk längs Säveåns västra sida, med bostäder och badplats.

Entrée Flodatorg med 
vattentrappa och broförbindelse

Entréer från FlodastationParkering längs 
banvallen

Tågspåren förses med
hjul-bullerdämpning

Gemensamma 
innergårdar

Bostäder,
lokaler och kontor

Seniorboende med utsikt 
mot parken och vattnet

Hyreslägenheter
mot parken

Isonometri över Floda med den nya bebyggelsen, som skapar tydliga uterum. 
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Perspektiv B, över Flodatorg  med vatten trappa som tar upp kontakten med Säveån samt bro

PROMENADER 
OCH PLATSER

Bebyggelsestrukturen ger en mänsklig skala, med 
små platser som länkas samman med omgivningen, 
flera byggnads enheter med olika höjd formar 
tillsammans de gröna innergårdarna. Dessa mindre 
grön-rum är lättillgängliga för de boende och 
skapar tydliga boendeenheter, vilka fungerar som 
socialabyggstenar till det större samhället. 
I de nybyggda husen längs ån finns en nyttjande 
flexibilitet som gör att byggnaderna lätt anpassar sig 
till dagens och framtidens behov. I bottenvånigen 
finns möjlighet till bostäder eller lokaler. De som 
arbetar hemifrån kan ha sitt kontor i direkt anslutning 
till hemmet. Bebyggelsen är uppdelad i flera enheter 
som anpassar sig till den befintliga bebyggelsen och 
som möjliggör en utbyggnad över tid i flera faser.

BEBYGGELSE

Den nya gång och cykelnätet ger prioritet 
för gånde och cyklister i de centrala Floda.
Dessa skapar ett alternativt transportnät som 
ger en naturupplevelse, socialaknutpunkter 
samt goda förutsettningar för motion 
och hälsa. De större platserna blir 
identitetskapande och fungerar som entréer 
till staden.
Öppningarna mot de nya innergårdarna 
ger nya och varierande visuella intryck från 
gång och cykel stråken, samt att de gör varje 
gård unik, med möjlighet för odling i liten 
skala. För bostadsbebyggelsen möjliggör 
de vindskyddade innergårdar en behaglig 
utomhusvistelse och ett rum för möten.

Handel + Kontor      1.020
Parkering     550

GÅRD 5
Bebyggd areal 1.240
Bostäder  2.110
Handel + Kontor 1.640
Parkering     870

GÅRD 6
Bebyggd areal 1.220
Bostäder  2.100 
Handel + Kontor 1.630 
Parkering     860 

GÅRD 7
Bebyggd areal    480
Bostäder  1.440   
Parkering     340

GÅRD 8
Bebyggd areal 2.100

enhet kvadratmeter, m²
GÅRD 1
Bebyggd areal 1.140
Bostäder  2.610
Handel + Kontor    795
Parkering     570

GÅRD 2
Bebyggd areal    950
Bostäder  2.185
Handel + Kontor    665
Parkering     475

GÅRD 3
Bebyggd areal 1.060
Bostäder  2.580
Handel + Kontor    740
Parkering     530 

GÅRD 4
Bebyggd areal    780
Bostäder  1.340

Bostäder     6.300
Parkering     1.470

GÅRD 9
Bebyggd areal   1.290
Bostäder     3.870
Parkering       890

CENTRUM
Bebyggd areal   2.820
Bostäder    3.650
Handel + Kontor    4.780
Kultur      1.410
Parkering     1.980

TOTAL

Bebyggd areal 13.080
Bostäder   28.185
Handel + Kontor  11.270
Kultur      1.410
Parkering     8.535

AREALER

Perspektiv C, innergård med privat och gemensamt uterum.
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SEKTION   2-3 VÅNINGAR, SKALA 1:500

PLAN  BOSTÄDER VÄSTRA ÅSTRANDEN    SKALA 1:500
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