Floda - kulturstaden vid vattnet

Floda - kulturstaden vid vattnet
Förslaget tar utgångspunkt i Flodas historiska koppling mellan vattnet och landskapet som återskapar en historia, där
vattnet återintar och blir medbestämmande för stadens uppbyggnad.
De enskilda delområdena i det fragmenterade tävlingsområdet förstärks genom att de blir delar av en historia och får
en tydlig roll i stadens uppbyggnad, med en struktur som är klar och lättläslig. På så sätt uppstår fyra nya stadsdelar:
         !"#  !tiv stadskärna i Floda med ett rikt utbud av olika bostadsformer, handel – och kontorsfaciliteter och attraktiva kultur och
fritidsupplevelser. En stad som kan locka till sig nya och fasthålla nuvarande invånare och säkra Flodas utveckling i
framtiden.
Floda Centrum
De centrala delarna av Floda markerar sig utåt med en tydlig front av tre våningars hus. Byggnaderna ned mot vattnet
följer det naturliga slingrande landskapet vid Säveån. Inåt förtätar centrum sig med nya byggnader och det skapas et
nätverk av tätare gator och öppna platser. Et samlat grepp där byggnaderna konsekvent vänder sig och är aktiva mot
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hastighet på fotgängarnas premisser. Gatunätet avtecknar sig med uppstammade träd, som framhäver och förtätar
gaturummet och binder ihop centrum med Brovägen. Från gatorna skapas tydliga visuella förbindelser ut till omgivningarna och Flodas varumärke: Sävelången, Säveån och det omkringliggande backiga skogslandskapet. Längst med
hela stadsfronten mot Säveån anläggs en ny promenad, med möjlighet till att etablera nya caféer och restauranger
med uteserveringar och utsikt över det vackra å-landskapet. Samtidigt tunnas vegetationen ut längst ån för att ge en
bättre utsikt. Promenadkanten framstår precis och urban i ett skarpt möte med åkanten. Den distinkta och upphöjda
kanten skapar en tydlig ram för staden samtidigt som den minskar risken för översvämningar i Floda centrum.
Det är viktigt för förslaget att transformeringen av centrum tar utgångspunkt i en realistisk tillgång, där de stora öppna
parkeringsområdena förtätas så att utvecklingen av centrum kan föregå utan att stora delar av den existerande byg "%! &  ' $  $#$# (!   $    
och att enskilda projekt kan realiseras när deras ekonomi och planering har nått fram till byggfasen.
Den enda byggnad i centrum som det är tal om att riva är supermarknaden. I förbindelse med att matbutiken skal
genomgå en större tillbyggnad föreslås at huset istället återuppbyggs på parkeringsplatsen på östsidan av Rurik Holms
Väg. Där skjuter den sig in i den sluttande terrängen mot öst. På detta vis blir byggnadens tak lättillgängligt och där
uppe anläggs en stor parkeringsplats som integreras i byggnaden. Det nya parkeringsdäcket ersätter de existerande
stora parkeringsplatserna i stadens centrum. Därigenom frigörs arealer som används till att förtäta centrum och där
skapas ett centralt torg som blir en naturlig samlingsplats för marknader, folksamlingar och arrangemang. I resten av
centrum sker parkering i mindre enheter, som faller naturligt in i sina omgivningar utan att dominera gatubilden. Infartsvägen till centrum förbättras vid att förlänga Vilhelm Thams Väg fram till baksidan av den nya matbutiken och vidare
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staden.

bostäder
odling
växthus

Det föreslås att byggnaderna består av en blandning av lägenheter, servicebutiker, affärer och olika kontor. Blandningen säkrar et ständigt liv i centrum genom hela dagen och hela veckan när folk åker till och från jobbet, kommer
för att handla och för att få upplevelser. Stadskärnan skall erbjuda och skapa ramarna runt ett gott liv i Floda och
dess omgivningar genom att erbjuda ett varierat och sammansatt stadsliv med unga, äldre, studerande, skolbarn och
besökande turister.

odling

Vatten från de högre belägna områdena vid Herrgårdsbacken leds via öppna och övertäckta dagvattenrännor genom
stadens centrum, vidare till Säveån och förstärker stadens koppling till ån. Vattnet förs samtidigt förbi ett nytt stort
lekområde vid skolan, där lekplatsen utnyttjar den sluttande terrängen med ruschkanor, klätterlandskap och vattenlek.
Punktvis utvidgas vattenrännan till små regnvattenbassänger med gröna områden som skapar små blå-gröna nedslag
i stadsrummen.

båtuthyring

Säveåhusen
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mellan husen återskapas till våtmarksområde med spridda träd så som björk och al, som tål periodiska översvämningar när Säveån går över sina bräddar. Bostadsenheterna organiseras i små grupper med 2-3 bostäder på upp till två
våningar omkring en gemensam terrass. Dessa är inbördes förbundna av ett lätt stigsystem. Såväl hus som stigsystem
lyfts upp på stolpar så landskapet och i perioder vattnet, ohindrat kan glida in mellan och under husen. Alla bostäder
har en vacker utsikt till vattnet och det omgivande landskapet. Mot järnvägen fortsätter bebyggelsen med kontor och
butiksbebyggelse i det synliga och attraktiva området upp mot stationen. Detta högre och tätare område utgör en bullerskärm mot järnvägen och säkrar et säkert och lugnt bostadsområde ned mot Säveån.

GARVERIET
vandrarhem

Bostadsområdet fortsätter på den andra sidan av Brovägen mot Garveriet. Det föreslås att den tunga brokonstruktionen och brofästena ändras vid att etablera en ny markant och svävande brokonstruktion, som lyfter sig över,
respekterar och understryker det ursprungliga terrängen, som idag blir avskuren av brofästena. Bron bidrar till en
landskaplig förståelse av staden med ön, vattnet och dess centrum som ligger på en holme ute i vattnet. Bron kan bli
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stadsfronten i centrum och det gamla Garveriet.
Med en upphöjd ny brokonstruktion försvinner en avsmalning vid Säveåns förlopp, ån kan åter igen ohindrat gå över
sina bräddar, så vattnet rinner snabbare nedströms där det är glesare bebyggelse och därmed reducera översvämningarna uppströms vid centrum.

naturcenter

Floda Stationsplats och Stranden
Floda stationsväg och ankomsten till Floda station förstärks genom byggnaderna längst sydsidan av vägen och en
markant träd-rad längst järnvägen. Området omkring stationen markeras med en ny plats ner mot Sävelången, in vid
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5%( "%  ! 4 lan träden på järnvägens sydsida eller på norr om järnvägen där parkeringsområdet utvidgas. Tunneln breddas för att
ge en ljusare, säkrare och mer attraktiv förbindelse under järnvägen.

Naturreservat

En sandstrand etableras i slutet av Rurik Holms Väg med en större badbrygga och hus som t.ex. kan husera en
servering, omklädningsrum och en bastu. Stranden vid badplatsen sträcker sig ner till det dramatiska vattenkraftverket
som är medelpunkten mellan stationen, hamnen, stranden och herrgårdsparken.
Garveriet och Ön
Med sin placering i direkt anknytning till Naturreservatet och Säveån transformeras de vackra gamla industribyggnaderna vid Garveriet till ett nytt upplevelsesområde med fokus på natur, land och vatten. Hela området kommer
vara synligt från järnvägen och Brovägen med hjälp av detta får området en daglig exponering som ger möjlighet att
attrahera nya gäster. Det tillförs byggnader vid Garveriet och de förslås att bygga ett naturcenter med vandrarhem,
båt-uthyrning, roddklubbar, båthus, växthus och odlingslotter. Ett område som kan locka lokala invånare och skolklasser, kanotister längst Säveån, vandrare från naturområdet eller andra gäster. De många aktiviteter tillsammans med
den historiska industriella miljön och dess goda infrastruktur öppnar upp möjligheter för att attrahera unga dynamiska
företag och entreprenörer i öppna delade kontor i de gamla byggnaderna.

Säveån
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kopplingen till vattnet förstärks genom etablering av nya badbryggor och genom att rensa upp i vegetationen.
Floda kulturstig
Kulturstigen är ett nytt stigsystem, som binder ihop stadens attraktioner och gör det möjligt att promenera obehindrat
längst med vattnet oavsett var man är i centrum. Kulturstigen och dess knutpunkter är en särskild attraktion för både
turister och lokala invånare. Nya och gamla stigar förbinds och erbjuder ett upplevelserikt alternativ till bilen. Med
denna sätts fokus på en sund livsstil, med goda möjligheter for att jogga, promenera och cykla. Floda kan med stolthet
marknadsföra sig med sin aktiva stadskärna som sätter fokus på upplevelser, motion, friluftsliv och ett hållbart, miljöriktigt samhälle som står i nära kontakt med sina vackra omgivningar.

Bastu/paviljong vid Sävelången
Sektion 1:300

Illustrationsplan 1:1000

Centrum och Säveån
Sektion 1:300
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Floda från luften

sävelången

plantering längs jarnväg

säteriparken
vatten bassäng

uppstammade by träd

våtområden

säveåhusen park/ våtområde
plantering/lantbruk

dagvatten rännar
ny bro

säveån
säveån naturreservat

Vatten

Grön struktur

Alingsäs

marina
stations byggnad

vattenkraftverk

strand
strand paviljong

säveåhusen bebyggelse på stolper
centrum kompakt homogen stadsstruktur
mattaffär
stadens hus
camping plats på ön
ny bro

naturcenter/bostäder
Göteborg

E20 Göteborg

Vägdiagram

100 p-platser pendlarparkering
25 p-platser vid station korttidsparkering

Byggnadsstruktur

marina/båtklubb

på- och avstigningsplats

sävelången

station busshålplats
100 p-platser under träplantning

vattenkraftverk

60 p-platser under byggnad

kulturstig

säteriparken

75 p-platser vid Säveå-husen
70 p-platser fördelat i centrum

strand
strand paviljong

torg

100 p-platser på tak

vattensport/camping
20 p-platser på ön

flodas hus
säteri

odlingar
lekplats

30 p-platser vid garveritomten

naturcenter

kulturstig
säveån

Parkering

Kultur och aktiviteter

ca. 800 m2 båtklubb/ marina
cykel och gång tunnel
stig vid sävelången

kulturstig

ca. 300 m2 strand paviljong
ca. 8.200 m2 säveåhusen bostäder och företag
ca. 11.700 m2 i centrum

trädäck vid säveåhusen

ca. 2.600 m2 affär

ca. 5.900 m2 vid naturcenter

sum ca. 29.500 m2
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Gång och cykeldiagram

Säveåhusen och ön
Sektion 1:300
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