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Etablering BTA
Centrum 
Bostad  10 581 m2
Verksamhet  2 886 m2
Publika lokaler 2 220 m2

Herrgårdsbacken
Bostad  4 800 m2 
Odling   1 725 m2

Missionskyrkan   
Publik lokal  1 240 m2

Stationen
Bostad  1 330 m2
Verksamhet  500 m2
Publik lokal  288 m2

Idrottsplatsen
Motionsplaner  3 076 m2
Verksamhet  180 m2
Odling  855 m2

Garveriet
Bostad  2 860 m2
Verksamhet  2 386 m2
Odling  2 150 m2

Totalt BTA
Bostad   19 571 m2
Verksamhet  5 952 m2
Publika lokaler  3 748 m2
Odling   4 730 m2
Motionsplaner 3 076 m2
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Nybyggnad & fastighetsutveckling Nya aktiviteter och stråkParkering O!entliga mötesplatser

2. Publikt bastuhus centralt placerad i förlängningen av Rurik Holms väg. 1. Upplevelsestråk i vattenrummet nedanför Garveriet.

O!entliga mötesplatser
Floda har i dagsläget många underutnyttja-
de kvalitéer och stora öppna ytor. Vi föreslår 
att de viktigaste av dessa ytor tydligare de-
'nieras och görs tillgängliga med avseende 
på utformning och aktivitet. 

Konkret innebär det att vattenrummen 
punktvis görs tillgängliga, torg och platser 
tydligare avgränsas och att ett par av ytor-
na mellan centrum och Garveriet planläggs 
för idrottsaktiviteter. Idén är att dessa of-
fentliga gröna rum agerar som kittet mellan 
Flodas olika områden; centrum, bostadsom-
råden och Garveriet. I zonen längs järnvä-
gen föreslås bland annat  odlingar som en 
ny sorts stadsgrönska som på sikt kan bli ett 
engagerande inslag i stadsbilden.

Säveåns karaktärer
Utmed sträckan mellan kraftstationen vid 
Sävelången och Garveriet tar sig platserna 
vid ån, vattenrummen, många former och 
karaktärer. Den vilda forsen, den lugna ån el-
ler det breda deltat. Dessa platser är en stor 
tillgång för boende och besökare i Floda.

Förslaget innebär att ån och rummen kring 
den görs till stadens röda tråd och ett av 
dess signum.

Nya aktiviteter & stråk
Genom en promenad förbinds och aktiveras  
Säveåns olika karaktärer och platser med 
Floda centrum, Garveriet och omgivande 
naturområden. Vi föreslår att miljöerna 
görs tillgängliga genom en serie platsspeci-
'ka paviljonger, bryggor och spänger. Mö-
tet med vattnet och aktiviteterna varierar i 
enlighet med åns olika karaktärer. Samtidigt 
skapar fördelningen av funktioner en stad 
som är aktiv på olika sätt och på olika plat-
ser över dygnets timmar. Ambitionen är att 
skapa ett rikt och varierat användande av 
ån och sjön. 

Parkering
Det ökade behovet av parkering tillgodoses 
främst genom tillkommande parkerings-
garage under de nybyggda bostäderna vid 
centrumskolan och i Herrgårdsbacken, samt 
genom ett mindre parkeringshus vid ban-
vallen. För ökad tillgänglighet kompletteras 
dessa med markparkering i form av mindre 
parkeringsytor och som gatuparkering längs 
Rurik Holms väg. Ytterliggare parkering till-
kommer vid exploatering av Garveriområdet.

Ovan anges det totala antalet parkerings-
platser relativt det nuvarande antalet (inom 
parantes).

Bil- & kollektivtra"k
Vi föreslår en strategisk sammankoppling av 
samhällets gator och cykelvägar. 

Initialt sänks hastigheten på Brovägen ge-
nom att två rondeller anläggs och de'nierar 
entréerna till Floda centrum. Wilhelm Thams 
väg förlängs sedan mot Rurik Holms väg 
och länkas samman vid vattnet. Bron vid 
kraftstationen breddas för att också tillåta 
busstra'k. Busslinjerna dras istället genom 
centrum och en ny hållplats vid ICA anläggs.

En ökad integration mellan vägnät, buss-
linjer och centrala Floda innebär bättre till-
gänglighet, ökad cirkulation i centrum samt 
ett ökat besöksunderlag för handel och liv. 

I framtiden 'nns möjligheten att även till-
låta långsam biltra'k över bron, för att på 
så sätt förbättra cirkulationen i staden yt-
terliggare.

Nybyggnad & fastighetsutveckling
Centrum förtätas genom nybyggnation och 
påbyggnad av existerande centrumhus. Ut-
budet kompletteras med nya bostäder, verk-
samhetslokaler samt ett allaktivitetshus.

Det be'ntliga huset vid stationen rivs och er-
sätts med en ny bostadsbyggnad med loka-
ler i bottenplan för att skapa en attraktivare 
entré till Floda från tåg och kollektivtra'ken.

Herrgårdsbacken bebyggs med bostadshus,  
ståendes på ängsmark medan publika pavil-
jonger och aktivitetsbyggnader adderas ut-
med åns stränder.    

Garveriet utvecklas till ett mindre småfö-
retagscentrum som kompletteras med nya 
verksamhetslokaler. Området växer mot Bro-
vägen med bostadshus som erbjuder starka 
kvalitéer med det nära läget till ån.  

Säveån
Idag vänder sig central Floda bort från sin 
största tillgång; vattnet. Miljöerna runt Sä-
veån och strandkanten längs Sävelången 
utnyttjas knappt alls. Bristande tillgäng-
lighet och en be'ntlig bebyggelsestruktur 
med tydliga baksidor är båda avgörande 
faktorer. Dessa blir utgångspunkterna för 
den nya gestaltningen av Flodas vatten-
rum. 

Vi föreslår en serie strukturella tillägg som 
ökar centrums närhet till vattnet och na-
turen. Genom att skapa mötesplatser, 
gångstråk och aktiviteter längs ån länkas 
centrum till närliggande områden, både 
utmed sjön bort mot Nääs och Öijared 
men också nedströms längs ån, mot det 
nya Garveriområden och naturreservatet. 
I situationsplanen ges ett uppslag på hur 
området kan användas.

Varför inte en bastu vid Sävelången eller 
ett upplevelsestråk på ön i Säveån? Vi vill 
se tillägg som står i proportion till Flodas 
storlek och behov. Inga yviga stora grepp 
utan istället väl planerade punktinsatser 
genomförda med omsorg. 

Förslag till ny gestaltning 
av centrala Floda

De centrala delarna av Floda står idag 
inför en serie stora utmaningar. Ett ned-
gånget centrum med lågt handelsunder-
lag och sviktande utbud, många rums-
liga baksidor och ett vattenrum som inte 
utnyttjas till sin fulla potential. Länken 
mellan centrum, stationsområdet och 
omgivande vattenrum är i dag också 
bristfällig.

I detta gestaltningsförslag presenterar 
vi en serie konkreta åtgärder med syfte 
att stimulera till ökad handel och liv i 
centrum, rusta upp centrala Flodas mil-
jöer samt att göra omgivande natur- och 
vattenområden tillgängliga och närva-
rande för allmänheten. Ambitionen är att 
skapa en fysisk miljö som matchar och 
utvecklar Floda både som hem och res-
mål.

Utvecklingen bör ske successivt och över 
tid. Snabba punktinsatser, som ger mo-
mentum, kombinerat med mer långsik-

tiga investeringar, samtliga styrda av en 
tydlig och väl förankrad visionsbild. 

För att en förädlingen av Flodas centrala 
delar skall bli så bra som möjligt föreslår 
vi ett nära samverkan mellan kommun, 
näringsidkare och Flodas invånare. 

 

Bil och kollektivtra'k Säveåns karaktärer

Symbolförklaring
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 Hårdgjord yta
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 Aktivitetspunkt

1. Sittplatser vid ån.
2. Kajakuthyrning på ön.
3. Café vid forsen.  
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4. Vy från Stationshuset. Nybyggnation av bostäder och a!ärslokaler.

Belysningsarmaturer

Odlingslotter mellan husen. 

Fasadtyper Markbeläggningar

6. Vy över framtida marknadsplats vid Garveriet.5. Vy över Herrgårdsbacken. Nybyggnation av bostäder.

3. Vy från Rurik Holms väg mot det nya aktivitetshuset. Be'ntligt bibliotek till höger.

Stationsområdet
För Flodas dagspendlare och besökare är 
platsen vid stationen det första man möter 
och det sista man ser av Floda. Det är här 
som staden skapar ett av de första och be-
stående intrycken. Hur miljön kring statio-
nen är utformad är därför mycket viktig. 

Platsen bör möta besökare och välkomna 
kollektivt resande. Vi föreslår därför en med-
veten upprustning av torget och dess när-
miljö med inslag av nya bostäder, de'nierad 
urban grönska och en väderskyddad buss-
hållplats. En tillgängligare och bekvämare 
kollektivtra'k är en attraktiv kollektivtra'k! 

Vattennivån i Sävelången stiger. Som ett 
steg i ledet att skydda centrala Floda från 
översvämning bör den be'ntliga gångbron 
förstärkas och samtidigt breddas mot vatt-
net för att också tillåta busstra'k. Områ-
det kopplas därigenom starkare till centrum 
medan handel och rörelse stimuleras. Norr 
om stationsområdet frigörs yta med plats 
för en liten marina med tillhörande klubbhus. 
Detta är också platsen från vilken man som 
besökare startar sin promenad runt sjön.   

Floda centrum
Nyckeln till ett tryggt, attraktivt och levande 
centrum är möjligheten till bra boende samt 
ett rikt utbud av a!ärer och sociala verksam-
heter. 

Vi föreslår en upprustning av de be'ntliga 
byggnaderna kring Floda torg. Centrumbygg-
naderna kan ges ett nytt våningsplan med 
bostäder samt en ny disponering av butiks-
lokalerna med ökad uthyrningsbar yta och 
attraktivare lokaler som e!ekt. De botten-
plan som idag är stängda bör öppnas upp för 
nya verksamheter. Fastigheternas "baksidor" 
vänds på så vis till framsidor och utökar cen-
trums kommersiella bärkraft. De nya ytorna 
bildar platser som bidrar till att skapa ett mer 
levande och varierat centrum. För att ge bygg-
naderna en tydlig identitet och en miljö att tri-
vas i ges fasader och ytskikt en ansiktslyftning. 

Vid centrums södra entré mot Brovägen före-
slås ett entrétorg. Ett utmärkt söderläge som 
genom en bro länkas till den lilla ön och vand-
rarhemmet. Platsen rymmer nybyggnation av 
bostäder vid å-kanten samt  ett centrumtil-
lägg i form av en utbyggd matbutik med bo-
städer ovanpå. 

Garveriet
Tomterna kring det nuvarande Garveriet er-
bjuder många stora kvalitéer; de vackra mil-
jöerna vid ån i allmänhet och närheten till 
naturreservatet i synnerhet.

De be'ntliga lokalerna vid Garveriet föräd-
las och kompletteras med ny bebyggelse in-
spirerade av områdets distinkta industrika-
raktär. Vid huvudmagasinet växer ett sorts 
lokalt bycentrum upp  med utrymme fören-
ingslokaler och start-ups. Mikrobryggeriet, 
musteriet eller tillfälliga marknader tar plats 
och kanske arrangerar också Jazz i Lerum en 
sommarspelning utomhus vid ån. 

Förslaget innebär att det bullerutsatta om-
rådet vid järnvägens banvall utnyttjas för 
odling, enklare verksamheter och parkering. 
En markanvändning som kan växa och för-
ändras över tid samt förslagsvis även fort-
sätter bort mot stationsområdet. 

Bostäderna vid Garveriet samlas kring lugna  
gårdar och öppnar upp sig mot ån och vatt-
net. Vid eventuell översvämning (yttas vat-
tenlinjen in mellan gårdarna och understry-
ker områdets speciella karaktär. 

Herrgårdsbacken
Backen har idag, tomheten till trots en 
central del i Flodabornas medvetande.   
Vintertid är det här man åker pulka, under 
det varma halvåret antar den formen av 
en sommaräng och året runt är den viktigt 
smitväg mellan skolan och centrum. 

Därför föreslås att backen varsamt be-
byggs med tre stycken punkthus som tar 
upp och förstärker dessa be'ntliga kvali-
téer. Byggnaderna skjuts ner mot tomtens 
västra sida och landskapet mellan dem 
hålls öppet och som vild äng. Inslag av od-
lingslotter mellan husen för boende och 
övriga Flodabor ger en extra boendekvali-
tén. Tillsammans med spänger kopplas se-
dan området vid Alléskolan med centrum.

Parkeringsytorna koncentreras till Wilhelm 
Thams väg samt sprängs in under jord vid 
tomtens västra del. På så vis förstärks land-
skapet och området ges sin tydliga karak-
tär av hus på äng.   

Parkeringen vid skolan lämpar sig väl för bo-
städer. Tomten bebyggs med lamellhus med 
ett gemensamt parkeringsgarage i två plan 
under jord. Mot Rurik Holms väg kan fastig-
heten med fördel inrymma nya kommersiella 
lokaler.  

Floda centrum har idag en brokig och ner-
gången gatumiljö vilket i sin tur genererar 
otrygghet och nedskräpning.  För att skapa en 
mer positiv och välkomnade plats föreslår vi 
att man tar ett helhetsgrepp gällande mark-
beläggningar, grönytor, möblering, belysning 
och allt som har med det o!entliga rummet 
att göra. En designmanual för kommersiell 
skyltning samt tydlig platsinformation som 
redovisar centrums olika verksamheter och 
funktioner för besökare. 

Av de ytor i centrum som vetter mot Säveån 
föreslås en upprustning med tillägg av aktivi-
teter såsom; allaktivetetshus, servering, bryg-
gor och kanotuthyrning. Här skapas mötes-
platser och naturliga vistelseytor för att på 
så sätt låta ån bli en naturlig del av centrum.  
Ambitionen är att låta ålinjen förmedla fram-
sida istället för som idag - centrums baksida. 


