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LUFTPERSPEKTIV FRÅN SYD

Detta tror vi även är attraktivt för många som idag bor i
villaområden där avstånden till service och kommunikationer är
längre och naturen svårare att komma nära.

Den inre stadsmiljön främjar rörelse för fotgängare och cyklister

Vi vill visa hur Floda ser ut om man väljer att tro på staden och dess
möjligheter för att gå mot ett hållbart samhälle i en bred mening.
Ett hållbart samhälle
mhälle uppbyggt
uppb
byggt av tre delar; ekologisk-, ekonomiskekonom
och socialhållbarhet.
barhet.
Goda platsbildningar, ett rum i staden mellan husen

utveck
till
Floda står inför en fantastisk möjlighett att växa och utvecklas
en ännu mer levande bostadsmiljö. Vi tror att detta ska ske runt
Säveån som går igenom staden.
Området har stora kvaliteter med en fantastisk natur. Framförallt den ständiga närheten till vatten, ger Floda en stark och
unik prägel. Topografin och människans påverkan gör denna
del av kommunen extra intressant: En välbalanserad blandning
av vatten, fördämningar, unika kulturfastigheter och dramatiska
dragningar av järnvägen.
Genom att utveckla området med både bostäder och lokaler
stärks attraktiviteten ytterligare med ökat underlag för skolor, buOlika kantförhållande mot ån skapar intressanta möjligheter.
tiker och inte minst möjlighet att förstärka pendeltågsstationen.
Närheten till kommunikationer gör det enkelt för den som vill
kunna pendla till arbete på annan ort, eller pendla till Floda från Globalt sett har Floda sin överlägset viktigaste uppgift i att hjälpa
Göteborg för att arbeta.
till att minska biltrafiken. Med läget mellan Göteborg och Allingsås
Vi tror att de som flyttar till Floda gör det i första hand för den finns rätt förutsättning för manga människor att pendla med tåg till
unika miljön och närheten till naturen. Att vara nära både vild arbetet samtidigt som man bor nära naturen.
natur och tillgängligt kulturlandskap med möjligheter för allt
attraktiv för Ser man mer lokalt på Floda så finns det ett antal önskemål och
från promenader och bad till utmanande sporter är attraktivt
star
många som idag bor i innerstaden och längtar efter en starkare
ambitioner framtagna. Både vad gäller det som ska finnas i Floda i
koppling till naturen.
framtiden; vilken sorts service, handel, kultur och även vad boende
i Floda ser som viktiga kvalitéer i sin boendemiljö - närhet till naturen, ån o vatten. Allt detta kräver en sak – ett ökat antal månniskor
som vistas i centrala Floda. Att fokusera på hur fler kan bo nära
tågstationen i Floda blir därför viktigt både lokalt och globalt.

Med rätt utformning av stråk, platser och bebyggelse kan man skapa
förutsättningar för mötesplatser och bra boendemiljö. Staden som
idé bygger på att man ställer hus i vägen för varandra, den äkta
blandstaden ger krockar och skapar gnissel men samtidigt är det
här som vi tror lösningen finns.
Krockar leder till möten mellan människor och bebyggelse med tillräcklig täthet skapar underlag för handel, service och kultur. Detta
skapar i sin tur en attraktion som drar till sig fler människor som
ställer till med krockar som ger möten och sedan är hjulet i rullning.

Ny bebyggelse med flerbostadshus samt stadsmässiga radhus.

Nya broar förbinder Floda med det nya utveklingsområdet
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= BOSTÄDER
= KONTOR
= PARKERINGSHUS
= SERVICE
= SPONTANIDROTT

Total BTA bostadshus:
Total BTA publika byggnader:
Total P-platser:

23065 m2 (varav lokal i bottenplan 740 m2)
3360 m2
140 stk

TOTAL BTA :

26425 m2

FRAMTIDA UTÖKNING
Total BTA bostadshus:
Total BTA publika byggnader:

8145 m2
1750 m2

TOTAL framtida BTA:

9895 m2

SITUATIONSPLAN SKALA 1:1000 (A1)
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Centrum/butiker

Stad möter vatten

             
rumsligheter och sätt att närma sig vattnet. Genom olika karaktärer
av kanten och hur den möter vattnet skapar vi förutsättningar för
olika livsformer. I de centrala fokusområden såsom nära stationen
eller exempelvis i det nya stadskvarternen med torget är karak            
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TORGET möter vattnet
 Här skapas multifunktionella ytor för kultur och spontanidrott
 Området är en essentiell del av stadens golv
 Bebyggelse för möten och fest
 Platser där åskådare blir deltagare
 Vattnet blir en förlängning av aktivitetsytorna
 Förväntan och aktivitet

q

ILLUSTRATION VY MOT VÄST

             
ningar, möten med vattnet där framför allt människan sätts i centrum.
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GRÖNSKAN möter vattnet







Här möter bostadshusen vattnet i ett grönt stadsrum
Bebyggelse i mindre skala
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Kontemplativt och genuint

HUSEN möter vattnet
 Här bor och lever man nära vattnet.
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och mindre lokaler
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 Närvaranden och betraktande
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