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PARKERING

Garveriet, 140 p-platser på 3400 kvm ny verksamhet
Vid stationen, parkering 250 p-platser
På torgen, handel tappar några mot motsvarande stora parkeringsyta
men vinner också någa vid kantparkering utmed centrumgatorna.
Bostäder i slänten, 150 nya p-platser 16000 kvm boende

Garveriets verksamhetslokaler
odlingslotter

Floda är idag ett antal mycket fina miljöer på mycket
olika platser.
På en liten yta har centrum lyckats splittra sig i sina delar. Med ett par rejäla tag ska vi hjälpa Floda att hjälpas
åt för att skapa en värld där de olika delarna bidrar och
kontrasterar men framförallt relaterar till varandra på ett
logiskt och inbjudande sätt.

TOTALT ANTAL NYA PLATSER: 540 st
TOTALA YTOR
9000 kvm kontor/verksamheter
2000 kvm livsmedel
18000 kvm bostäder
parkering
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För att göra det attraktivt för företag att etablera sig i Floda skapas ett
sammanhängande kontorsområde nära järnvägen vackert placerat vid
ån. Nära järnvägen är det svårt att bygga te.x bostäder men lättare att
genomföra kontorsbebyggelse. Närheten till resecentrumet, det attraktiva läget och ett samlat kontorsområde gör att fler företag väljer att
lokalisera sig i Floda.
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Tre nya rondeller av hög estetisk klass skapas på Brovägen. Mellan rondellerna ändrar gatan tydligt karaktär och omsorg läggs på
utformningen som blir mer stadsmässig. Tillsammans med att gatans
karaktär ändras, att centrum öppnar sig och att viktigare funktioner
och stråk placeras så att de tydligt syns undgår det ingen att man rör
sig genom ett centrum.
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Järnvägsstationen är flyttad närmre Brovägen. Under det nya stationsläget placeras ett parkeringsgarage, närmast centrum placeras stationshus, väntrum och kiosk. Byggnaden är placerad så att den den
stärker entrén till Floda och blir en fond för den nya centrumgatan. En
ljus gång- och cykelgata skär genom byggnaden. Parkeringshuset har
entré från båda sidor av järnvägen och visar upp centrum även åt norr.
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Ny bostadsbebyggelse med verksamhetslokalet i bottenplan skapar
tydliga riktningar i centrum.

Ny bro över Säveån
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kallbadhus

bostäder, stadsmässigkaraktär
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Ruriks Holms väg förlängs och avslutas i en brygga som kastar sig ut
i vattnet. Bryggan skapar utblickar och vattenkontakten med centrum
stärks. Ett kallbadhus föreslås vid bryggan. Badhuset är en magnet
och det friska vattnet lockar till sig människor även utanför Floda

FLODA

I slänten söder om centrum föreslås bostadsbebyggelse. Totalt föreslås
i slänten knappt 16 000 BTA och ca 160 parkeringsplatser. Slänten
har ett bra läge för bostäder, det är nära till service och kollektivtrafik,
utsikten är vacker, översvämningsrisken är minimal och bullernivåerna
acceptabla.

-ett centrum som hjälps åt

IDAG

BOSTÄDER

GENOMFÖRANDE

Den stora rörelsen av människor finns främst på Brovägen och till och från järnvägsstationen.
Centrummiljön ligger relativt dolt i en parallellgata till Brogatan.

Totalt tillskapas drygt 17000 BTA. Främst tillkommer bostäderna i slänten söder om centrum.
Till bostäderna anordnas ca 180 parkeringsplatser varav ca 100 blir under mark. De parkeringarna som föreslås under mark tillkommer i slänten och man utnyttjar den naturliga lutningen och
från garaget kan man i direkt anslutning från garaget nå flera av bostäderna.

Flodas utbyggnad kan delas upp i flera, fristående steg:

IMORGON

Trafik
Ett nytt resecentrum och en ny bro över ån för att skapa en cirkulation och få in liv och rörelse
i centrum.

Ovanpå saluhallen som blir Flodas ikonbyggnad finns mindre lägenheter och seniorboende

Ett synligt stråk fyllt av liv och stolthet.
Ett stråk/centrumgata föreslås mellan Brogatan och gågatan. Det nya stråket är inte bara ett nytt
stråk, det är också en länk mellan brovägen och den befintliga centrumgatan. Från Brovägen
öppnas landskapet upp sig mot centrum och nya byggnader som tydligt markerar infarten till
centrum bjuder in och stärker entréerna. Det öppna landskapen och de nya byggnaderna i
centrum visar också med stolthet upp sig för alla som är på väg hem från jobbet, är på väg till
biografen och är på väg till innebandy träningen mm.
Flera viktig funktioner ges möjlighet att utvecklas längs det nya stråket. Järnvägsstationen har
flyttats och utgör fonden mot norr. En nya matvaruaffär, en saluhall och en kulturbyggnad föreslås också vid stråket.
Åt sydöst syns i slutet av gatans siktlinje Floda Herrgård som lyfts fram och syns ända från
centrum.
I förlängningen av stråket binds också de verksamheter som finns norr om järnvägen tydligare
ihop med centrummet.
Den nya centrumgatan bidrar inte bara till mer människor på gatan. Centrumgatan är också
en reklampelare en naturlig mötesplats och en generator som bidrar till att resten av centrum
blir mer levande, människor genererar människor.

Lägenheterna i slänten söder som centrum är större och lägenheter i bottenplan har sina egna
uteplatser. Gruppboende

Bostäder i Slänten
Skapar ett högre köptryck på centrum och motiverar att centrum förfinas och att torgytor renoveras.

NY LÄNK

Åpromenad
En utbyggnad och renovering av den centrala Åpromenaden kan ske i samband med eller oberoende av omvandling av torgen. För att göra vattnet tillgängligt och skapa en intressant promenad, så lämnas andra sidan ån åt vilda medans åpromenadsidan på åns södra sida görs trygg
och tillgänglig för alla med belysning och stenbelagd mark. Vid torget möter stenläggningen ån,
och bildar små öar. Hur högt är vattnet idag, kan man hoppa på stenarna?
Kyrkan
Kan flytta oberoende av de andra stegens genomförande men bidrar i sitt nya läge tillsammans
med resecentrumet till att förstärka entrén till centrum norrifrån.
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Punktinsatser/Urban akupunktur:
För att skapa en relation till platser där det är något på gång, för intressanta möten och nya
aktiviteter finns flera möjliga punktinsatser t.ex. odlingskragar och skatepark vid Garveriet, temporära badbryggor i Sävelången i väntan på Flodas kallbadhus.
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Tillägget av den nya länken läker Floda och överbrygger både vatten
och funktionsgränser

AKTIVA FASADER OCH SIKTLINJER

OMRÅDESKARAKTÄR

RÖRELSER

UTVECKLING MED
FRÄMST NÖJES
ETABLERINGAR
(Kultur, friluftsliv och fritid)

UTVECKLING FRÄMST
MED KONTOR OCH
VERKSAMHETER

FRÄMST
CENTRUM UTVECKLING

UTVECKLING FRÄMST
MED BOSTÄDER

IDAG

IDAG

UTVECKLING

Den stora rörelsen av människor finns främst på Brovägen och till och
från järnvägsstationen. Centrummiljön ligger relativt dolt i en parallellgata till Brogatan.

Dagslägets aktiva fasader och utblickar

GRÖNSTRUKTUR

I MORGON
Framtidens utblickar och aktiva fasader

I MORGON
I MORGON
Människors rörelsemönster blir mer varierat och flexibelt med bl.a bussar i centrum och en attraktivare miljö för gående på Brovägen.

UTVECKLING
Vid Sävelången förfinas och utvecklas möjligheterna att vistas i den
vackra parken, genom Floda går ett grönt, bearbetat stråk, den modige
kan korsa ån på stora stenar för att komma till Rosenträdgården och
vidare bort mot stadsodling vid Garveriets solsida.
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SEKTION A-A

SEKTION B-B

SEKTION C-C

Resecentrumet och platsen framför. Skala 1:200

Den nya kajpromenaden. Skala 1:200

Gatan som utgör entrén till centrum. Skala 1:200
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VY 1

Nytt resecentrum och kontorsbebyggelse förstärker en av entréerna till centrum

nya kontorsbyggnader

nya byggnader för kontor
och livsmedelsbutik

LÅNGSEKTION 1

ny bostadsbebyggelse

idrottshall

missionshuset

ny saluhall

LÅNGSEKTION 2

nya kontorsbyggnader

Säveån

Garveriet

nya byggnader för kontor
och livsmedelsbutik

nytt resecentrum
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INSPIRATIONSBILDER

Utblick från Åpromenaden mot nya kontor och restauranger bland grönskan på andra sidan ån.

VY 3

Från nya bron har man resecentrum i fonden.
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