
URBANT NATURRUM

Utvidga centrumområdet - Genom strategisk 
placering av nya funktioner och program kan 
det område som uppfattas som centrum mer än 
dubbleras.

Riva barriären mellan naturrum och stad-
srum - I dagsläget separeas Säveåns strand-
bank från centrum av underutvecklad yta 
eller parkering. Genom omstrukturering och 
anläggning av nya gång/cykelstråk kan natur-
rummet bli en del av stadsrummet samt skapa 
bättre kontakt med vattnet samt ge en naturlig 
och säker tillgänglighet till det omgivande 
naturrumet.

Ett omhändertaget stadsrum - De centrala 
gatorna och stråken i dagens Floda är präglas 
till stor del av parkeringsytor, slutna fasader i 
bottenplan och en brist på stadsmässig kom-
plexitet och skala. Genom tillskapandet av nya 
funktioner, omlokaliseringar, bearbetning av 
bottenplanen och introducering av naturrum i 
gatumiljö skapas ett varierat och omhänderta-
get centrum som bidrar till Flodas identitet 
och utveckling.

Lerum - Centrumyta / tot yta tätort Floda - Centrumyta / tot yta tätort Alingsås - Centrumyta / tot yta tätort

Strukturjämförelse - I en relativ jämförelse med närliggande tätorter läns västra stambanan är Floda centrum litet till ytan. Utgångspunkten är 
därför att koncentrera ny programyta till de centrala delarna och göra en strategisk omlokalisering för de verksamheter som ser en möjlighet i att 
flytta. Detta ger förutsättningar för ett större centrum med verksamhet och aktivitet under stora delar av dygnet.

URBANT NATURRUM är en strategi för att vitalisera 
Floda Centrum och skapa ett attraktivt och hållbart 
samhälle som ger identitet och samhörighet till Flodas 
innvånare. Förslaget baseras på en analys och ett antal 
åtgärder som bör bemöta följande punkter.

Aktivitet och utveckling
Det område som upplevs som centrum kan växa och förtätas! Genom 
utfyllnad och höjning av marknivån mellan Säveån och spårområdet 
runt brovägen, motverkas problem med översvämning och ges möjli-
ghet till expansion av centrumområdet i denna riktning.   

•	 I Centrum skapas en mänsklig skala och materialitet genom 
ett “grönt grepp” med anknytning till omkringliggande natur. 
Genom att bearbetning av befintliga byggnaders gatuplan ges nya 
förutsättningar för lokat näringsliv. 

•	 Strandpromenaden  med nytt kulturhus utvecklas i direkt anslut-
ning till Sävelångens södra ände. Rundkörning med bil möjliggörs 
genom förlängning av Wilhelm Thams Väg. 

•	 I Herrgårdsbacken anläggs Parkboendet, 3 nya bostadshus i 
suterängläge med slående utsikt över Floda och omgivningen. 

•	 Längs med Brovägen och Floda Entré byggs 5 nya bostadshus och 
passagen under järnvägen breddas. 

•	 På Garveritomten byggs en ny missionskyrka och entré till en ny 
gångstråk utmed Säveåns norra strand. 

I För att skapa ett levande samhälle eftersträvas ett centrum som 
präglas av ett brett och varierat utbud av service och handel. Gatu-
plan i centrumområdet reserveras därför i största möjliga utsträck-
ning för olika typer av lokaler. Placering av tillkommande funk-
tioner och mötesplatser görs så att ett sammanhängande nätverk av 
målpunkter uppmanar till vistelse och rörelse i hela centrum under 
större delen av dygnets timmar.

Miljö och Hälsa
I centrum och längs brovägen separeras gång och cykelväg från bil-
väg, vilket gör det tryggt och säkert att välja detta alternativ framför 
bilen. Offentliga rum i centrum utformas så att gående och cyklister 
prioriteras genom hierarki i markbeläggning. En stor lekplats an-
läggs längs strandpromenaden vid kulturhuset, samt ett antal mindre 
lekplatser vid ny bostadsbebyggelse. Runt centrum och längs med 
Säveåns norra strand anläggs ett nytt gångstråk, som ger tillgång till 
flora och fauna långs Säveåns naturrum och förutsättningar för loka-
lodling. Brovägens tunneln under järnväg breddas, vilket ger vidare 
siktlinje och bättre kontakt mellan norra och södra Floda, samt trygg 
och säker passage. Återvinningsstation anläggs på garveritomten.

Naturrum
Vattenrummen längs Säveån och Strandpromenaden görs tillgäng-
liga genom gångstråk. Naturrummet knyts till stadsrummet genom 
stråk och platser bildas genom introducering av gröna element och 
material som skapar ett URBANT NATURRUM. Målet är att Floda 
centrum skall identifieras och präglas av den rikedom som finns i 
omkringliggande natur och samtidigt utveckla en byggd miljö med 
en stark lokal förankring som i utförande och kvalitet uppnår inter-
nationell standard. 

Stadsrum
Målet är att stadsrummet skall vara en förlängning av naturrum-
met och samtidigt förtätas med viss bebyggelse. En större variation 
i byggnadernas materialitet och uttryck eftersträvas. Ett nätverk av 
aktiviteter för olika målgrupper skapas för att skapa social hållbarhet 
och siktlinjer mynnar i platserbildningar för att skapa ett tydligare 
sammanhang. Förutsättningar ges för lokal handel och service att 
expandera, tex genom att placera matbutiken i en ny etablering norr 
om centralskolan. På detta sätt frigörs centrumkvarterets gatuplan för 
handel i minst 3 riktningar. Samtidigt ges matbutiken möjlighet att 
expandera i ett lika centralt läge, utan att ta upp värdefullt dagsljus 
och småhandelsyta. Stadsrummet präglas generellt av handel i bot-
tenplan och 1-2 bostadsplan ovan. Flera av de många skärmtak som 
gör centrum mörkt och skuggigt kan tas bort. Rurik Holms väg reno-
veras som en del i av den rundkörning med bil som skapats. 
Floda entré får en stadsmässighet genom de nya etablering som sker 
där och skapar identitet och tillhörighet för alla Flodas innvånare.

  
 YTUPPGIFTER:
 Bostad: 9000m2
 Handel:1300m2
 Matbutik: 2100m2
 Kontor: 750m2
 Bokal: 500m2
 Servering: 250m2
 Kultur: 2000m2
 Missionskyrka: 1500m2
 Parkering: 470 platser
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1. Torg - Solsidan
2. Gårdskvarter
3. Ny handel i bottenplan
4. Vårdcentral, tandläkare och apotek
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URBANT NATURRUM
Referensbilder - Rumsbildande landskapsarkitektur

Vattenrummet - En stor del av vattenrummet längs Säveån och 
Sävelången görs tillgänligt genom en ny promenadslinga på åns 
norra bank, samt ett upprustat gångstråk vid Sävelångens södra 
strand i anslutning till Kulturhuset.

Nya byggnader - Föreslagen ny bebyggelse.

Platser & Aktiviteter - Kommunikation, torg, lekplatser, kultur 
och servicepunkter bildar ett nätverk av attraktionspunkter i 
hela det nya centrumområdet.

Vägnät - Rundkörning av centrum med bil skapas. Gång/cykel-
stråk separeras från bilväg. Ny promenadslinga längs Säveån i 
centrum och norra stranden söderut. En ny bro byggs och de två 
existerande broarna rustas upp.

Parkering - Parkering i centrum centraliseras i stor utsträckning 
ovan den nya matbutiken, för att frigöra stadsrum.

Naturrumet - Den befintliga naturen kring Säveån görs till-
gänglig och blir närvarande i stadstrukturen genom “gröna 
bälten” som sträcker sig in i på gator och torg.

Handel - Kommersiell yta i bottenplan. 
Mörkblå = Befintlig handel
Mellanblå = Ny hadelsyta
Ljusblå = Ny placering matbutik

Höjning av marknivå - Område fylls ut för att motverka övers-
vämning och skapa bra grundläggning för nybyggnation. Schakt-
massa tas från Herrgårdsbacken vid bygge av nya bostadshus.

Planutsnitt Floda Torg, 1:200

Tvåspånnare 

Trespånnare Friliggande Trespånnare 

Friliggande Tvåspånnare 

Friliggande Trespånnare 

Parkboendet Floda Entré Floda Entré 
(Missionskyrkans gamla tomt)

Lägenhetstyper:

Nya Bokaler 
Lokal i anslutning till bostad i 
centralt gårdskvarter. Skyltläge 
mot gata, entré från gård.

Befintlig småhandel 
Renovering av befintliga butikers 
fasad mot Floda Torg.

Ny småhandel 
Befintligt kvarter (tidigare matbutik  öpp-
nas upp för småhandel i bottenplan mot 
omkringliggande gator.

Ny dagligvaruhandel 
Matbutik utan krav på dagsljus i 
suterängläge.

Lokaltyper: Stor variation eftersträvas för att möte det 
lokala näringslivets olika behov.

Torg - Solsidan

Floda Entré



URBANT NATURRUM

Anlagd Grönska -  Naturrummet får ta plats i stadsrummet i form av 
träd, växter och markbeläggning. När grönskan dras in i stadsrum-
met får ocskå marken en mjuk beläggning. Porösa markbeläggningar 
såsom gräs, armerat gräs eller grus möjliggör lokal omhändertagning 
av dagvatten genom infiltration. 

Influensområde - Stationsområdet lämnas oförändrat tills ban-
verkets utredningar klargjort förutsättningarna bättre. På sikt ses 
en möjlighet i att samband med dessa förändringar skapa ett nytt 
stationshus och bättre planering av rörelse mellan centrum-station-
spårområde. Ev. skulle detta kunna sträcka sig över spåren och på så 
vis skapa en säkrare passage och positivt intryck av stationen med 
vyer över Sävelången. I samband med det ses möjligheten över att 
tillskapa ytterligare ca 70 parkeringsplatser. 

Novahallen bör ligga kvar, alternativt på sikt eller delvis flytta till 
Garveritomten, där den skulle vara mer central och skapa välbehövd 
aktivitet under kvällstid. 

Floda BOif:s fotbollsanläggning är ensligt belägen och skulle kunna 
bli ett positivt inslag om den placeras mer centralt. 

Viss sällanvaruhandel kan etableras vid Flodamotet utan att konkur-
rera med centrumfunktioner, detta bör också vägas mot hur Floda 
samhälle annonserar sig när man färdas med bil på E20. Förbättrin-
gar kan göras.

Parkboende: 3 bostadshus i suterängläge, 
med parkeringsgarage i markplan i Säteri-
backen.

Axonometrisk vy från söder
Floda Centrum

Utsiktsplats över säveån

Breddad tunnel under järnväg ger 
genom vidare siktlinje bättre kontakt 
mellan norra och södra Floda samt 
trygg och säker passage.

Gång/cykelväg separeras från bilväg

Anlagt gångstråk utmed 
Säveåns norra strand.

Ny missionskyrka

Entré till naturrum och gångstråk.

3 nya bostadshus. Buller nivåer från järn-
väg hanteras byggnadsteknikskt i resp hus.

Ny placering matbutik i bottenplan.  
2 parkeringsplan ovan. 

Anläggning av ny lekplats.

Nytt allaktivetshus.

Plats för naturskulptur

Anlagt gångstråk - Relation till vattnet
Skala: 1:200

Sektion genom nytt torg Solsidan
Skala: 1:200

Sektion stadsrum längs Rurik Holms Väg
Skala: 1:200

Sektion genom Floda Centrum
Skala: 1:1000

Sektion genom Kulturhus
Skala: 1:200

Typsektioner Floda Torg
Skala: 1:200

Gångstråk längs Säveån

Kulturhus

2 bostadshus på Missionskyrkans gamla 
tomt.

Nytt torg - Solsidan

Ny småhadelsyta i gamla matbutiken
Gårdskvarter med bokaler
och kontor.


