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Illustrationsplan, entréplats sjöpromenaden. Skala 1:500

Hälsa

Rörelse och aktivitet är en viktig del av det dagliga livet och genom att röra sig dagligen förbättras hälsan. Genom
att skapa förutsättningar för ett aktivt liv i det offentliga rummet underlättas rörelse och det blir lättare att ha en
aktiv livsstil. En sund livsstil skapas inte bara genom fysisk aktivitet utan även genom tillgång till kultur och lek.
Kulturella aktiviteter och lek har många positiva effekter och förutom att roa och underhålla så underlättas även
inlärning, motorik och nyfikenhet. För att främja ett hälsosamt liv har utformningen av förslaget tagit sin utgångspunkt i de existerande organisationerna, deras redan pågående aktiviteter, samt de önskemål som kommit
från de boende i Floda vid tidigare undersökningar. Flodas närhet till naturen och de goda förutsättningarna för
friluftsliv har varit en annan viktig del av aktiveringen av det offentliga rummet. Utöver att erbjuda de boende
en attraktiv boendemiljö så är skapas även bra förutsättningar för att attrahera fler besökare till orten.

Illustrationsplan, entréplats stationsområdet. Skala 1:500

Funktioner, skala 1:5000

Grönstruktur, skala 1:5000

Höjder nya byggnader, skala 1:5000
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Parkering, skala 1:5000

Bebyggelse
					BTA
Parkeringshus 			
2 780 m2
152 parkeringsplatser
Underjordiskt garage
2 180 m2			
98 parkeringsplatser
									158 parkeringsfickor
									408 totalt
Handel				
1 156 m2
Boende				10 200 m2		
39 1:or
									54 2:or
									42 3:or
									11 4:or
								
5 5:or
									151 totalt
Kyrka				
928 m2
Kvarterslokaler			
388 m2

Den nuvarande bebyggelsen i Floda består idag till största delen av
villor och det finns ett behov av att tillföra mindre boenden och lägenheter till beståndet. Med detta som utgångspunkt så har fördelningen
av nya boenden ett fokus på mindre lägenheter. För att skapa utrymme
för nya möten och en känsla av gemenskap har två kvarterslokaler utformats vilka kan användas för fester, möten eller andra arrangemang.
I boendeberäkningen finns även ett gruppboende och ett trygghetsboende inkluderat.
Då flera stora parkeringsplatser inne i centrala Floda har tagits bort för
att skapa grunden för en attraktiv boendemiljö så har tre nya parkeringshus, vilka även fungerar som bullerbarriärer, samt ett underjordiskt
garage lagts till. Utöver detta så har ett antal nya parkeringsfickor spridits ut över området.
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Trots sitt natursköna läge så erbjuder inte Säveåns norra strand
en bra boendemiljö. Bullret från järnvägen är högt och kommer med största sannolikhet att öka vid utbyggnaden. Området drabbas även ofta av översvämningar vilka även de beräknas
bli fler och allvarligare i och med de pågående klimatförändringarna. Istället föreslås den norra stranden att användas för
en ökad anknytning till naturen där man har möjlighet att lära
sig mer om natur, miljö och odling, samt vara en fristad för
naturlivet.

fågelskådning
/vindskydd

För att bidra till en positiv miljöutveckling och samtidigt
bidra till ett kvalitativt stadsrum så har flera åtgärder vidtagits.
Bland annat har flertalet av de nya byggnaderna gröna tak och
de nya parkeringshusen, vilka också fungerar som bullerbarriär, får även gröna fasader vilket minskar de hårda ytorna i
stadsrummet. Flera av de gemensamma stadsrummen utformas med en grön karaktär med infilitration vilket bromsar
upp vattenflödet.
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skylt

Som en del av hållbarhetsstrategin så har redan pågående initiativ och projekt inkorporerats i projektet, ett exempel på detta
är naturlekplatsen belägen vid Säveån. En annan viktig del
av strategin har varit att göra ett så litet ingrepp som möjligt
och istället använda sig av de existerande strukturerna i den
mån detta låter sig göras. Utöver att bevara Flodas nuvarande
karaktär och minska materialåtgången så bidrar detta även till
den ekonomiska hållbarheten. Den enda byggnad som har
tagits bort är pizzerian vilken ersätts av kyrkans nya lokaler.
Den gamla kyrkobyggnaden blir istället ett aktivitetshus för
ortens ungdomar.

natur och miljö
hus

odlingslådor

Att leva och bygga hållbart är idag en självklarhet för de flesta
och är också en viktig del av Flodas fortsatta utveckling. Närheten till naturen och vattnet har alltid varit viktigt för ortens
identitet vilket är något som tagits fasta på i utvecklingen av
förslaget. Genom att stärka kontakten till omgivningarna och
de redan existerande promenadstråken och platserna fortsätter
Floda att utvecklas utan att förlora sin karaktär.
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Illustrationsplan, entréplats Miljöplatsen. Skala 1:500

För att skapa ett flexibelt och varierat stadsrum erbjuds de
boende att ha odlingslådor på olika platser i de centrala delarna. På så vis blir det möjligt att variera odlingsutrymmet efter
behov och intresse hos de boende samt göra dem delaktiga i
utformningen av det offentliga rummet.
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Illustrationsplan, Centrum. Skala 1:500
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Illustrationsplan, entréplats sjöpromenaden. Skala 1:500

Hälsa

Rörelse och aktivitet är en viktig del av det dagliga livet och genom att röra sig dagligen förbättras hälsan. Genom
att skapa förutsättningar för ett aktivt liv i det offentliga rummet underlättas rörelse och det blir lättare att ha
en aktiv livsstil. En sund livsstil skapas inte bara genom fysisk aktivitet utan även genom tillgång till kultur och
lek. Kulturella aktiviteter och lek har många positiva effekter och förutom att roa och underhålla så underlättas
även inlärning, motorik och nyfikenhet. För att främja ett hälsosamt liv har utformningen av förslaget tagit sin
utgångspunkt i de existerande organisationerna, deras redan pågående aktiviteter, samt de önskemål som kommit
från de boende i Floda vid tidigare undersökningar. Flodas närhet till naturen och de goda förutsättningarna för
friluftsliv har varit en annan viktig del av aktiveringen av det offentliga rummet. Utöver att erbjuda de boende en
attraktiv boendemiljö så är skapas även bra förutsättningar för att attrahera fler besökare till orten.

Illustrationsplan, entréplats stationsområdet. Skala 1:500

Funktioner, skala 1:5000

Grönstruktur, skala 1:5000

Höjder nya byggnader, skala 1:5000
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Parkering, skala 1:5000

Bebyggelse
			BTA
152 platser
Parkeringshus 		2 780 m2
2 180 m2		
Underjordiskt garage
98 platser
					158 p-fickor
					408 totalt
Handel			
1 156 m2
Boende			
10 200 m2		
39 1:or
					54 2:or
				
42 3:or
					11 4:or
					5 5:or		
					151 totalt
Kyrka				
928 m2
Kvarterslokaler			
388 m2

Den nuvarande bebyggelsen i Floda består idag till största delen av
villor och det finns ett behov av att tillföra mindre boenden och lägenheter till beståndet. Med detta som utgångspunkt så har fördelningen
av nya boenden ett fokus på mindre lägenheter. För att skapa utrymme
för nya möten och en känsla av gemenskap har två kvarterslokaler utformats vilka kan användas för fester, möten eller andra arrangemang.
I boendeberäkningen finns även ett gruppboende och ett trygghetsboende inkluderat.
Då flera stora parkeringsplatser inne i centrala Floda har tagits bort för
att skapa grunden för en attraktiv boendemiljö så har tre nya parkeringshus, vilka även fungerar som bullerbarriärer, samt ett underjordiskt
garage lagts till. Utöver detta så har ett antal nya parkeringsfickor spridits ut över området.
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Trots sitt natursköna läge så erbjuder inte Säveåns norra
strand en bra boendemiljö. Bullret från järnvägen är högt och
kommer med största sannolikhet att öka vid utbyggnaden.
Området drabbas även ofta av översvämningar vilka även
de beräknas bli fler och allvarligare i och med de pågående
klimatförändringarna. Istället föreslås den norra stranden att
användas för en ökad anknytning till naturen där man har
möjlighet att lära sig mer om natur, miljö och odling, samt
vara en fristad för naturlivet.

fågelskådning
/vindskydd

För att bidra till en positiv miljöutveckling och samtidigt
bidra till ett kvalitativt stadsrum så har flera åtgärder vidtagits.
Bland annat har flertalet av de nya byggnaderna gröna tak och
de nya parkeringshusen, vilka också fungerar som bullerbarriär, får även gröna fasader vilket minskar de hårda ytorna i
stadsrummet. Flera av de gemensamma stadsrummen utformas med en grön karaktär med infilitration vilket bromsar
upp vattenflödet.
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Som en del av hållbarhetsstrategin så har redan pågående initiativ och projekt inkorporerats i projektet, ett exempel på detta
är naturlekplatsen belägen vid Säveån. En annan viktig del
av strategin har varit att göra ett så litet ingrepp som möjligt
och istället använda sig av de existerande strukturerna i den
mån detta låter sig göras. Utöver att bevara Flodas nuvarande
karaktär och minska materialåtgången så bidrar detta även till
den ekonomiska hållbarheten. Den enda byggnad som har
tagits bort är pizzerian vilken ersätts av kyrkans nya lokaler.
Den gamla kyrkobyggnaden blir istället ett aktivitetshus för
ortens ungdomar.
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Att leva och bygga hållbart är idag en självklarhet för de flesta
och är också en viktig del av Flodas fortsatta utveckling. Närheten till naturen och vattnet har alltid varit viktigt för ortens
identitet vilket är något som tagits fasta på i utvecklingen av
förslaget. Genom att stärka kontakten till omgivningarna och
de redan existerande promenadstråken och platserna fortsätter
Floda att utvecklas utan att förlora sin karaktär.
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Illustrationsplan, entréplats Miljöplatsen. Skala 1:500

För att skapa ett flexibelt och varierat stadsrum erbjuds de
boende att ha odlingslådor på olika platser i de centrala delarna. På så vis blir det möjligt att variera odlingsutrymmet efter
behov och intresse hos de boende samt göra dem delaktiga i
utformningen av det offentliga rummet.
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Illustrationsplan, Centrum. Skala 1:500
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Illustrationsplan. Skala 1:1000
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Illustrationsplan, entréplats sjöpromenaden. Skala 1:500

Hälsa

Rörelse och aktivitet är en viktig del av det dagliga livet och genom att röra sig dagligen förbättras hälsan. Genom
att skapa förutsättningar för ett aktivt liv i det offentliga rummet underlättas rörelse och det blir lättare att ha
en aktiv livsstil. En sund livsstil skapas inte bara genom fysisk aktivitet utan även genom tillgång till kultur och
lek. Kulturella aktiviteter och lek har många positiva effekter och förutom att roa och underhålla så underlättas
även inlärning, motorik och nyfikenhet. För att främja ett hälsosamt liv har utformningen av förslaget tagit sin
utgångspunkt i de existerande organisationerna, deras redan pågående aktiviteter, samt de önskemål som kommit
från de boende i Floda vid tidigare undersökningar. Flodas närhet till naturen och de goda förutsättningarna för
friluftsliv har varit en annan viktig del av aktiveringen av det offentliga rummet. Utöver att erbjuda de boende en
attraktiv boendemiljö så är skapas även bra förutsättningar för att attrahera fler besökare till orten.

Illustrationsplan, entréplats stationsområdet. Skala 1:500

Funktioner, skala 1:5000

Grönstruktur, skala 1:5000

Höjder nya byggnader, skala 1:5000
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Gröna stadsrum
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Vatten element

Offentliga funktioner
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Handel

Suterräng 1-3 våning

Parkering

Suterräng 2-4 våning

Parkering, skala 1:5000

Bebyggelse
			BTA
Parkeringshus 		2 780 m2
152 platser
Underjordiskt garage
2 180 m2		
98 platser
					158 p-fickor
					408 totalt
Handel			
1 156 m2
Boende			
10 200 m2		
39 1:or
					54 2:or
				
42 3:or
					11 4:or
					5 5:or		
					151 totalt
Kyrka				
928 m2
Kvarterslokaler			
388 m2

Den nuvarande bebyggelsen i Floda består idag till största delen av
villor och det finns ett behov av att tillföra mindre boenden och lägenheter till beståndet. Med detta som utgångspunkt så har fördelningen
av nya boenden ett fokus på mindre lägenheter. För att skapa utrymme
för nya möten och en känsla av gemenskap har två kvarterslokaler utformats vilka kan användas för fester, möten eller andra arrangemang.
I boendeberäkningen finns även ett gruppboende och ett trygghetsboende inkluderat.
Då flera stora parkeringsplatser inne i centrala Floda har tagits bort för
att skapa grunden för en attraktiv boendemiljö så har tre nya parkeringshus, vilka även fungerar som bullerbarriärer, samt ett underjordiskt
garage lagts till. Utöver detta så har ett antal nya parkeringsfickor spridits ut över området.
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Trots sitt natursköna läge så erbjuder inte Säveåns norra
strand en bra boendemiljö. Bullret från järnvägen är högt och
kommer med största sannolikhet att öka vid utbyggnaden.
Området drabbas även ofta av översvämningar vilka även
de beräknas bli fler och allvarligare i och med de pågående
klimatförändringarna. Istället föreslås den norra stranden att
användas för en ökad anknytning till naturen där man har
möjlighet att lära sig mer om natur, miljö och odling, samt
vara en fristad för naturlivet.

fågelskådning
/vindskydd

För att bidra till en positiv miljöutveckling och samtidigt
bidra till ett kvalitativt stadsrum så har flera åtgärder vidtagits.
Bland annat har flertalet av de nya byggnaderna gröna tak och
de nya parkeringshusen, vilka också fungerar som bullerbarriär, får även gröna fasader vilket minskar de hårda ytorna i
stadsrummet. Flera av de gemensamma stadsrummen utformas med en grön karaktär med infilitration vilket bromsar
upp vattenflödet.

P-HUS

bikupor

skylt

Som en del av hållbarhetsstrategin så har redan pågående initiativ och projekt inkorporerats i projektet, ett exempel på detta
är naturlekplatsen belägen vid Säveån. En annan viktig del
av strategin har varit att göra ett så litet ingrepp som möjligt
och istället använda sig av de existerande strukturerna i den
mån detta låter sig göras. Utöver att bevara Flodas nuvarande
karaktär och minska materialåtgången så bidrar detta även till
den ekonomiska hållbarheten. Den enda byggnad som har
tagits bort är pizzerian vilken ersätts av kyrkans nya lokaler.
Den gamla kyrkobyggnaden blir istället ett aktivitetshus för
ortens ungdomar.

natur och miljö
hus

odlingslådor

Att leva och bygga hållbart är idag en självklarhet för de flesta
och är också en viktig del av Flodas fortsatta utveckling. Närheten till naturen och vattnet har alltid varit viktigt för ortens
identitet vilket är något som tagits fasta på i utvecklingen av
förslaget. Genom att stärka kontakten till omgivningarna och
de redan existerande promenadstråken och platserna fortsätter
Floda att utvecklas utan att förlora sin karaktär.
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Illustrationsplan, entréplats Miljöplatsen. Skala 1:500

För att skapa ett flexibelt och varierat stadsrum erbjuds de
boende att ha odlingslådor på olika platser i de centrala delarna. På så vis blir det möjligt att variera odlingsutrymmet efter
behov och intresse hos de boende samt göra dem delaktiga i
utformningen av det offentliga rummet.
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