
Strategi
Vi föreslår en hållbar utvecklingsstrategi som synliggör vattnet och 
naturen i Floda och som går i linje med kommunens miljömål. Floda 
karaktäriseras av de speciella vattenlandskapen vid Säveån och 
Sävelången. Dessa unika naturkvalitéer vill vi ta tillvara och lyfta fram 
för besökare och för Flodaborna själva.
Genom att stärka det lokala kretsloppet i Floda skapas 
förutsättningar för en mer hållbar utveckling; naturen integreras som 

en del i centrumkärnan genom odlingspark, betesmark, öppet 
dagvatten, synliggörande av vattenkraft och lokal vattenrening. 
För att Lerum ska bli en ledande miljökommun krävs en strategi som 
främjar hållbara transporter. Cykel och gångstråk utvecklas och 
kollektivtrafiken byggs ut med fler avgångar och nya stationer. 
Förslaget ger förutsättningar för en levande centrumkärna med 
dagligvaruhandel, service och aktiviteter som förstärker den sociala 
och ekonomiska hållbarheten.

Entréer
Vi föreslår ett nytt resecentrum i ett mer centralt läge vid Brovägen. 
Den nya placeringen möjliggör förlängda perronger och större 
resandekapacitet med snabba byten mellan de olika trafikslagen.
Stationens nya läge och utformning är i linje med Göteborgs 
övergripande målsättning att knyta ihop hela regionen vilket innebär 
att fördubbla antalet resenärer med kollektivtrafiken. Den nya 
placeringen ger också goda möjligheter för en nära koppling till nya 

pendelparkeringar väster om Brovägen. Bussterminalen har förberetts 
med extra dockningsplatser för framtida behov. Inom 
stationsområdet erbjuds service och handel. Upptagningsområdet för 
de som kan ta sig till stationen till fots omfattar den föreslagna 
förtätningen av bostäder och handel. Från stationen ger en siktlinje 
mot torget i centrum orienterbarhet och en ny broförbindelse för 
fotgängare och cyklister kopplar samman stationsområdet och 
centrum på andra sidan ån. 

Ett samlat resecentrum som enkelt förbinder de olika 
trafikslagen. Ny broförbindelse för fotgängare och 
cyklister kopplar samman stationsområdet och 
centrum på andra sidan ån.

vattenby

1. Resecentrum
Nytt resecentrum i mer centralt läge vid Brovägen. 
2. Floda Stationsväg
Kvarter med lokaler för kontor, handel och service vid resecentrum. 
3. Torget
Nytt bibliotek, handel och service samlas kring ett torg vid ön och 
Säveån.
4. Ön 
Vandrarhem och café kompletteras med byggnader för turistverk-
samhet.
5. Åparken
Åkanterna tas tillvara genom en naturpark med promenadstråk och 
olika mötesplatser vid vattnet. Parken binder samman sjöpromena-
den med vandringslederna i naturreservatet. 
6.  Missionskyrkan
Kyrkans nya placering ger vattenkontakt och den större tomten ger 
kyrkans verksamhet möjlighet att växa. Del av byggnaden skulle för-
slagsvis kunna användas aula för konserter, fester och evenemang.
7.  Förskola i Herrgårdsbacken. 
8. Odlingspark
9. Garveriet
Bageri, mikrobryggeri, matförsäljning och restaurang i kombination 
med föreningsliv och andra verksamheter. 
10 Spa och hotell med närhet till naturen.
11. Odlingspark med mat och trädgårdsväxter knuten till Säteriets 
verksamheter
12. Naturum och vandringsleder
Naturreservatet vid Säveån görs inbjudande för besökare genom nya 
vandringsleder med skyltar, information och sittplatser. Natrum fung-
erar som en samlade entré till vandringsleden.
13. Hållplats för båttrafik till Nääs slott 
14. Våtmarken
Vid entrén från motorvägen anläggs en våtmark i de låglänta gräspar-
tierna mellan körfälten. Dagvatten grovrenas innan det förs vidare till 
ett lokalt biologiskt reningsverk.
15. Bygatan
Brovägen förtätas och utvecklas till en gata med handel, verksamhe-
ter och bostäder.
Bygatan binder samman östra och västra delarna av Floda och ger en 
mer inbjudande entré till centrum
16. Kallbadhus med bastu
17. Småbåtshamn och kajakuthyrning
18. Fårbete
19. Museum/turistinfo
20. Samlingslokal med restaurang
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Ny bebyggelse 
innehåll i m² bruttoarea (enl Sweco)

• butiker/service 1000m2
• nya bostäder 14 000m2
 (varav trygghetsboende, äldreboende x m2)
• kulturhus/bibliotek/aktivitetshus
• antalet p-platser.

Centrum
Centrum vänder sig mot Säveån och i området närmast vattnet som 
är karaktäristiskt för Floda anläggs en park. Funktioner och platser 
vänder sig mot vattnet och kopplas samman genom gångstråk som 
går längsmed och över ån. Kontakten med vattnet ökar genom att 
åkanterna tillgängliggörs. Sammanhängande element av vass och annan 
vegetation sparas vid anläggning av parken i centrum för att stärka 
vattenbiotopen. Grönstrukturen vidareutvecklas genom att 
landskapets speciella vegetation och karaktär vävs in i gröna kilar i 
centrum. Miljöerna i centrum rustas upp genom sammanhängande 
markbearbetning, ledstråk för synskadade, intressant belysning, 
sopkorgar med sorteringskärl, offentlig konst, trådlöst internet på 
offentliga platser, skyltning, dricksfontäner och information om 
historia, kultur och natur.

Trafik
De offentliga gaturummen i centrum utformas som shared space där 
trafikslagen blandas men där fotgängare och cyklister prioriteras före 
bilister. Hastigheten hålls nere genom farthinder och markbearbetning. 
För att underlätta genomflödet av trafik byggs dagens säckgator om 
för rundköring Cykelvägnätet i hela Floda vidareutvecklas och kom-
pletteras med fler nya vägar, bättre skyltar, belysning, pumpstationer 
och fler cykelställ. I koppling till resecentrat erbjuds cykelservice och 
här finns även lånecyklar tillhandahållna.   

Bebyggelse
Förslaget ger förutsättningar för social mångfald genom ett 
varierat utbud av bostäder och bra närservice. Små och stora 
lägenheter, gruppboende, kollektivboende och äldreboende ger 
möjlighet åt fler målgrupper att bo i Floda. I centrum anpassas 
byggnaderna till den befintliga skalan, 3-4 våningar. Bottenvåningar är 
flexibla och kan användas som bostad eller butik. Ny bebyggelse 
uppförs som lågenergihus med gröna tak, solfångare och 
matavfallskvarn. Varje kvarter har gemensamhetslokaler och en 
halvprivat gård för att stärka granngemenskapen. I kvarteren och 
inom centrum finns det tillgång till mark för odling. Förslaget 
bygger på en småskalig handel som vi anser borde placeras i centrum 
där bilden inte är förutsättning i lika hög grad. Bokalerna ger 
förutsättningar för de små företagen som finns i Floda idag att utöka 
och bättre annonsera sin verksamhet.  En blandning av bostäder, 

handel och aktiviteter i centrum gör att det skapas liv rörelse och 
trygghet olika tider på dygnet. Den sociala hållbarheten stärks genom 
nya lekplatser, utomhusbanor för sport och aktivitet, odlingsmark, 
badplatser, sittplatser vid vattnet, föreningslokaler och allaktivitetshus. 

Aktivitet
Aktivitetsytor av olika karaktärer placeras längsmed och i anslutning 
till parken och blir mötesplatser för såväl gammal som ung. Strategiskt 
placerade målpunkter i form av naturum, kulturmuseum, bibliotek 
kajakcenter och samlingslokaler bidrar också till att aktivera och göra 
hela Floda mera levande.

Typsektion

FÖRDELNING AV BTA
TOTALT inom tävlingsområdet ca 30700 kvm

BOSTÄDER
14000 kvm (240 enheter)
46%
BOKALER
7300 kvm (80-100 enheter)
24%
HANDEL, SERVICE, KONTOR
6600 kvm
21%

KULTUR, BIBLIOTEK, AKTIVITETSHUS
2800 kvm
9%

PARKERING
500 platser
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• Illustrationer som förtydligar förslaget.

Åbodar
För att aktivera stråket vid ån och samtidigt bevara den unika vege-
tationen uppförs mindre bodar med temporär användning. Bodarna 
utformas som moduler med flexibla flytkonstruktioner som 
anpassas efter temporära vattennivåhöjningar och blir representativa 
för Flodas klimatanpassning och miljöprofil. Bodmodulerna kan 
användas till olika verksamheter, som klubbhus, kiosk eller kontor och 
de kan kopplas ihop flera stycken utifrån ändamålet. 

Miljö
Vattenmiljöerna och de naturliga biotoperna i Floda förbättras genom 
utveckling av ett öppet dagvattensystem och genom anläggning av 
våtmark i koppling till ett lokalt biologiskt reningsverk.
Vattenkraftverket synliggörs genom en ”Så funkar det” -paviljong som 
beskriver det lokala kretsloppet och Floda centrum kompletteras 
med fler förnyelsebara energikällor.

Turism
Naturen längsmed Säveån och Flodas rika kulturhistoria ger 
förutsättningar för en större satsning på turism knuten till kultur-, 
natur- och hälsoupplevelser. 
Ön är navet i Flodas turistverksamhet idag. Förslaget visar fler 
broförbindelser som knyter den närmare det nya torget. Fler mindre 
byggnader på ön möjliggör utbyggnad av vandrarhemmet och ger nya 
lokaler för försäljning av närproducerad mat och lokala produkter. 
Vandringsleder med spänger, sittplatser och vindskydd gör 
naturreservatet välkomnande för besökare.
Utställningar om djurlivet och växtligheten vid Säveån samlas i ett 

naturum vid åkanten och blir startpunkten för vandringsleden.  
Det finns goda möjligheter till spa och hotell med närhet till naturen i 
en del av Garveriet. Floda Säteri, Skallsjö kyrka, Nääs slott, 
fornlämningar och annan lokal historia lyfts fram genom etablering av 
ett kulturmuseum med turistinformation i den gamla 
stationsbyggnaden. Från kajen utanför museet går turistbåtar till Nääs 
slott och Öijareds golfklubb. Informationstavlor, skyltar och stråk ökar 
orienterbarheten och guidar besökaren till sevärdheter.
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