
Förtätning av bostäder och verksam-
heter, för mångfald och variation. 
Omsorgsfull planering mellan husen 
för trivsel och ökad läsbarhet. Grän-
sen mellan natur och planerad yta 
löses upp av en omfattande park-
struktur.

Här är byggnaderna mångfunktionella.
Möjlighet till aktivitet under fler av dyg-
nets timmar möjliggör att männsikor 
kan röra sig tryggt.

Historiska byggnader lyfts fram, förstärks och 
integreras i det nya centrumet. De offentliga 
rummen och trädgårdarna blir lätta att förstå 
och agera i. Den ädldre bebyggelsen genererar 
autentisitet och dynamik som ger upplevelser, 
inspiration och kreativitet.

Historiska byggnader upplevs ligga utspridda 
och lämnade utan tydligt sammanhang och 
syfte.

BEBYGGELSETID HISTORISK BEBYGGELSE

Bebyggelsen i centrum är idag gles, 
utspridd och svårtolkad. Betong, 
vanskött utemiljö och snåriga 
impedimentera ytor.

Efter stängningsdags blir flera platser 
och stråk kring centrum öde,
och upplevs därför som otrygga.

SÅ GRÖNT
LEVA SKÖNT

Centrum vidgas, förtäts och tar vara på 
vattenkonktakten för rekreation och hälsa. 
En tydlig knutpunkt för kollektivt resande. 
Nääs, Öjared och naturreservatet har sin 
början i Floda, vilket tydligt kommuniceras i de 
offentliga rummen, vilka även är entréer som 
kopplar vidare.

CENTRUM

FÖRE:

EFTER:

Idag ligger centrum som ett smalt 
stråk där många baksidor dominerar.

SALUHALL FÖR NÄRPRODUCERAD OCH 
EKOLOGISK MAT.

Floda Torg förskönas med nya fasader och tak.
 
Byggnaden som idag inrymmer ICA blir till 
en ny saluhall med flera entréer runt om, så 
att saluhallen upplevs som en utökad del av 
torget, fast under tak. För att få så mycket 
transperens som möjligt och sudda bort 
gränsen mellan ute och inne består fasden till 
största delen av glas i bottenvåningen. 

Ytterligare två våningar av bostäder byggs på 
denna byggnad. Byggnadshöjden blir på så 
vis ett landmärke för Floda torg, samt bryter 
det trånga stråk som upplevs mellan husen 
idag. Konsekvent markbeläggning tydliggör 
föreningen av platserna, då torget fortsätter 
igenom byggnaden och ut i det stråk som idag 
bildar centrum.

Fasaderna som omgärdar Floda torg överbyggs 
delvis med öppet pergolatak som blommar 
och grönskar under vår och sommar och ger 
ett spännande skuggspel.  Samspelet mellan 
ute och inne förstärks ytterligare samt att det 
ger en galleriakänsla när man rör sig ur och i 
saluhallen och den övriga handel och service 
som finns på där.

Under de mörkare årstiderna kan pergolataket 
kläs med belysnig som ger en stjärnhimmel, 
det är stjärnklart i Floda!

Ny bebbyggelse för bostäder service och 
handel. Förtätningen defenierar tydliga 
gatustråk och de nya gaturum som nu blir 
Floda Torg. Här kan även parkeras under 
veckorna. Trädallén förstärker stråket. Många 
nya bostäder befolkar centarala Floda och 
ger vitalitet, variation samt en tryggare och 
trivsammare miljö. Floda är Lerums kommuns 
nya mötesplats.



GARVERIET - NAV FÖR ENTREPENÖRSKAP, HANTVERK OCH LOKAL 
MATKULTUR. DESSUTOM EN TYDLIG ENTRÉ TILL NATURRESERVATET.

Kulturstråket fortsätter till Garveriet och Hantverksbyn, där matkultur står högt på 
menyn. Bageri, bryggeri, musteri, servering med utskänkning är ett omtalat stopp på 
din naturrumspromenad i Floda vinter- som sommartid. Tillagning av närproducerad 
mat, som sedan blir till spis för arbetsplatser, skolor och äldrevård i kommunen.

Runt garveriet anläggs en pedagogisk trädgårdspark där vi får följa kulturväxter från 
jord till bord. Grödornas historia presenteras och vi lär oss förstå deras betydelse för 
vår utveckling och hälsa.

ELBÅTSKAJ OCH KULTURPIAZZA VID GAMLA STAIONSHUSET - RESAN 
GÅR HÄR VIDARE TILL NÄÄS OCH ÖIJAREDS VACKRA NATUR- OCH 
KULTURMILJÖER PÅ ANDRA SIDAN SÄVELÅNGEN.

Här är Flodas nya kulturcentrum, porten mot Nääs och Öjared. Elbåt till Nääs 
avgår härifrån, vilket gör Floda till självklart resemål, och del av upplevelsen, på 
färden dit. Lättare och trevligare pendlingsmöjligheter för boende vid Öjared och 
Nääs möjliggörs då båten blir ett alternativ att ta sig till tåget.
 
Här kan man hyra kanot eller annan båt för en dag på Sävelången. Platsen 
framför den gamla stationsbyggnaden blir ett offentligt rum i form av en 
piazza med en skulptural vattenfontän, uteservering, yta för workshops och 
utställningar.

Historiens lager blir tydliga då flera av Flodas smycken syns härifrån, Säteriet, 
kraftstationen, stationsbyggnaden och den gamla träbron. Nääs och Oscarshöjds 
rika historia presenteras. I stationshuset huserar café och en gourmetrestaurang 
med fina och ekologiska råvaror från lokala matproducenter.

Rese- och turistcentrum samt bostäder, delar byggnad med den nya 
biblioteksbyggnaden vid kraftverksforsen. Utsikt över den restaurerade och 
upplysta kraftverksbyggnaden, forsen och Säveåns omväxlande naturmiljö.

Flytande vattenbelysning i Sävelången nedanför elbåtshamnen och på motsatta 
sida, nära de gamla elverket knyter ihop platserna över bron och ger den delen 
av Floda en fin och lite romantisk prägel.  

HIGHLINE PARKING – PORTEN FÖR TÅGRESENÄRER SOM GÖR FLODA 
TILL EN KOLLEKTIV KNUTPUNKT.

En supergrön port för Flodas besökare. Tågperrongen förlängs från 
stationsområdet, hela vägen till och med Garveriområdet. 

Perrongen breddas ordentligt för att inrymma ett parkområde som även 
möjliggör odling. Här finns promenadstigar och bänkar.
Perrongen avskärmas från parkområdet med en bullerbarriär av glas och 
spaljéer. 

Det offentliga rum som Highline Parking-området utgör, befolkas av 
odlingsentusiaster, flanörer, pendlare och andra resenärer.

Parkeringsplatser inryms under perrong-/parkterrasserna. Under veckan 
nyttjas parkeringen av, bland annat, pendlare och på helgerna av besökare till 
Missionskyrkan, Saluhallen, Hantverksbyn på Garveriet och Bondens marknad.

Highline parking möjliggör en väderskyddad parkering, där du kan ladda ditt 
elfordon med energi från det lokala vattenkraftverket eller en närbelägen 
vindkraftspark. Parkera - ta tåget – kom hem till en fulladdad elbil och åk hem 
till din bostad.

ENTREPRENÖRSSTRÅKET I FLODA – EN KREATIV ÅDRA.

Längs med spårområdet, nedanför och innanför Highline Parking-området, skapas ett 
stråk kantat av handel, kultur och företagande. 

Nya byggnader för handel och kontor uppförs så att dessa bildar gaturum med 
Highline Parking, det förlängda och utvidgade perrongområdet. Gata med trottoar, 
träd och med möjlighet till flera mindre butiker och någon större sällanköpsbutik. 
Takpark ovan denna byggnad länkar visuellt till Highline Parking.

Ny kyrkobyggnad för Missionskyrkan uppförs nära Highline Parking och med ett läge 
mittemellan Kulturcentrat vid gamla stationsbyggnaden, Garveriet och Floda Torg. 
Konserthall byggs samman med kyrkan och dess administrativa del. Öppen torgvy 
från kyrkan, över Säveån och Lilla ön. 

SÅ GRÖNT
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Äppleallén går från flodamotet ända in i 
centrum. Traditioner som vårfestivaler och 
skördefester kan tas tillvara i blommande 
Floda.

Odlingslotter planeras vid Säteriet.
och utformas i sin plan för att passa 
byggnaden och parken med dess historia. 
Säteriet med odlingar blir ett fint landmärke 
för Floda, väl synligt från tåget.

Gångtunneln breddas maximalt för genomsikt hela 
vägen till Säveån. Omsorgsfulla fresker med mönster 
från Ljungbergs textil, ett träbeklätt tak med infälld 
belysning samt samma markbellägning som övriga 
torg i Floda. Tunnelbanestation Kungsträdgården i 
Stockholm, står förebild, med sin skulpturala inslag 
och kopplingar till saga och historia.

Flodas strandpromenad ger möjlighet att motionera 
promenera och njuta av vattenkontakten med säveån, 
utan avbrott från naturrerevatet genom Floda och 
ända bort till Nääs. Kajer och strandkanter ger 
vattnet möjlighet att stiga och sjunka, utan risk för 
översvämmning.

Highline Parking, c:a 200 
platser under tak med 
laddning för elfordon

Nyproduktion.
Bostäder:          c:a 500 st, 45’-50’ kvm. BTA.
Handel, kontor, offentliga byggnader:  c:a 10’ kvm. BTA.
Parkeringsplatser:      c:a 700 inkl. privata
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Ekobostäder, de nya byggnaderna skall präglas 
av omsorgsfull bearbetning och hållbara material. 
Den lilla skalan måste bevaras  och förstärkas. 
Kretsloppshus byggs i Floda. Bostäder i passivhus, 
plusenergihus och smarta, ekologiska lågenergihus.

Ekobostäder, de nya byggnaderna skall präglas 
av omsorgsfull bearbetning och hållbara material. 
Den lilla skalan måste bevaras  och förstärkas. 
Kretsloppshus byggs i Floda. Bostäder i passivhus, 
plusenergihus och smarta, ekologiska lågenergihus.
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Blandade upplåtelseformer och tredimensionell 
fastighetsbildning ger en blandad bebyggelse med 
social hållbarhet. Att bo i Floda skall göras attraktivt för 
alla. Detta ökar också möjligheten att bo kvar i Floda 
genom livets olika skeden.

Lek och kreativitet ger möjlighet att motionera 
promenera och njuta av vattenkontakten med säveån, 
utan avbrott från naturrerevatet genom Floda och 
ända bort till Nääs. Kajer och strandkanter ger 
vattnet möjlighet att stiga och sjunka, utan risk för 
översvämmning.

- Vi vill göra Floda  inspirerande, 
lekfullt, grönt och kreativt. En ort 
att känna sig stolt över och som 
är spännande att besöka.

Naturen som hälsofrämjande pedagog, 
naturupplevelser som läker och rehabiliterar. Friskhet 
som föds ur en sund och naturnära miljö.


