MØTEN VID VATTEN
Ett mer aktivt centrala Floda

FLODA VID VATTEN - Utvecklingsplan för Floda Centrum
FLODA – HISTORIER OM VATTEN, NATUR OCH MÄNNISKOR

Utvecklingen av Flodas nya centrum skapar en unik möjlighet at framhäva och styrka samhällets speciella identitet och bakgrund med placeringen vid Sävelången och Säveån. Ett ställe
som i sin struktur, arkitektur och stämning stolt förmedlar om sin placering, historia, kultur och
invånare.
Det nya centrum ska garantera invånarna både en mental och konkret förbindelse till ån och
vattnet. Ny struktur, skala och karaktär ska sträcka sig ända ut till vattnet för att säkra att Floda
vänder ansiktet mot Säveån och Sävelången.

FÖRSTÅ STÄLLET FÖR ATT SKAPA VISIONEN

Visionerna för samhällets utveckling ska hänga ihop med ställets stämning och historia. Bara
genom att förstå dessa faktorer kan man utveckla det på ett riktigt sätt.
I förbindelse med utvecklingen av strukturplanen och utvecklingsstrategin har vi fokuserat på
att analysera det existerande. Vi måste känna det existerande samhälle – dess aktiviteter,
bebyggelsestypologier, kvaliteter och identitet – för at kunna skapa en plan som växer ihop
med stället och blir en naturlig fortsättning på samhällets utveckling. Flodas identitet är förbundet med vattnet, som genom tiderna har hämtat utveckling och arbete till området. Vi
ser centrum som en organism, som växer fram ur förhållandet till vattnet, Säveån. Slussen och
Sävelången. Till skillnad från nuvarande situation menar vi att man ska utnyttja vattnet till att
samla centrumfunktionerna och -strukturerna istället för att det är en barriär som delar samhället i två delar.

LOOPEN – ETT SAMLANDE ELEMENT

Projektet arbetar med ett element som sammankopplar den existerande nordliga och sydliga
del för att därmed förstärka centrum som samhällets generator för stadsliv och gemenskap.
LOOPEN är en vidare bearbetning och förstärkning av de centrala kommersiella och kulturella
förbindelserna. De integrerar och förstärker detaljhandeln och aktivitets- och kulturutbuden i
de nya och de existerande kvarter, och skapar förbindelse till och förmedlar naturupplevelser
omkring Floda. Speciellt området öst om det gamla Garveriet, som av många idag uppfattas
som otryggt, kan integreras i samhället och bli en viktig del av dess rekreativa struktur.
Med en stigförbindelse över Säveån från kulturinstitutionen Garveriet till Säveåvägen skapas
en loop, som förbinder Floda med sina närliggande naturområden. De nya bebyggelserna, ett ökat aktivitets- och kulturutbud samt en specialbelysning av Loopens väg- och stigförbindelser kommer att göra hela centrala Floda till ett attraktivt, säkert och tryggt ställe att
färdas. Flodas nya Loopförbindelse har flera ringar, och bidrar med nya förbindelser till sammanflätningen av centrum och hela samhället på tvärs av Säveån. Därmed suppleras den
centrala loopen (från stationen över slussbron, Rurik Holms Väg, ner för den centrala gågatan
och över gångbron tillbaka till stationen) med nya förbindelser över Säveån. Den ena från det
nya torg i centrum till Floda Stationsväg, som via två broförbindelser iscensätter och inkluderar

FUNKTIONER

den idag lite isolerade och undangömda Ön, och omvandlar den till en rekreativ mittpunkt
i Floda. Åstränderna på Ön och omgivningarna tunnas ut så att bara grupper av större träd
bevaras. Därmed blir Ön både visuellt och funktionellt en del av Flodas nya centrum och dess
kommersiella och rekreativa liv.

TRE NYA KVARTER OCH FÖRTÄTNINGAR I CENTRUM

Projektet arbetar med införandet av tre nya kvarter och förtätandet av det existerande centrumkvarter. I varje kvarter introduceras olika slags byggnadstypologier, relationer till den existerande byggnadsstruktur och mötet med landskapet.
Den nya bebyggelsesplanen kommer att erbjuda en varierad skara av olika slags bostäder,
handels- och verksamhetslokaler. Därmed framstår planen robust i förhållande till tidens konjunktur- och behovsändringar. Funktionerna ska blandas i en fördelning som bygger på en absorptions- och handelsanalys, för att säkra att det bildas ett mångfaldig och levande centrum.

CENTRUMKVARTERET komprimeras markant så att det skapas centrala handelsgator. Byg-

gnaderna er placerat tätt och varierat för att avskärma mot vindar och skapa bra mikroklimat,
så att det uppstår uterum det är behagligt att uppehålla sig i. Nya torg, förbindelser och mötesplatser uppstår mellan byggnaderna ner mot vattnet. De nya byggnaderna avläser de existerande byggnaders rytm och skala. Höjder och fasadrytmer förtolkas i en ny, robust arkitektur,
och lokala material som sten, betong, rappning och trä används fortsättningsvis.
För att säkra diversitet och liv olika tider på dygnet, är byggnadernas funktioner blandade,
med kontor, bostäder, detaljhandel och kultur- och serviceinstitutioner i 2½ - 3½ våningar.
De nya kulturinstitutionerna är inplacerade som mindre byggnadskroppar, som kan erbjuda
något annat än den redan välfungerande kulturinstitutionen Garveriet i Garverikvarteret. De
nya funktionerna ska understöda samhällets existerande kulturliv och inte tävla med det.
I den mitten av centrum introduceras en speciellt belagd, sammanhängande yta, som förbinder de viktigaste rekreativa stadsrummen och torgen, handelsgatorna och gångrutterna. Den
definierar de viktigaste offentliga och aktiva stadsrummen. Det belagda området börjar i syd
vid Centraltorget och fortsätter upp med Rurik Holms Vägen mot norr till Kulturtorget. Därtill är
den centrala gågatan och broförbindelsen en del av det belagda området.
Det sydvästvända Centraltorget, som terrasseras mot Säveån och inbjuder till uppehåll och
närhet till vatten, kommer tillsammans med den nya bro- och gångförbindelsen att göra Kulturtorget och Ön till en samlad rekreativ miljö. Den centrala Ön bjuder på mera gröna och aktiva
funktioner som sport och lek.

Torget mot Sävelången i Floda centrums nordliga del framstår som kultur- och aktivitetstorg.
Detta framhävs av genom att placera ett nytt kultur- och aktivitetshus som sällskap till biblioteket, för att definiera den västliga sidan av torget. Kulturtorget är ett flexibelt stadsrum var
alla kan samlas vid större arrangemang, och som kan utnyttjas av de olika omkringliggande
aktörerna till deras program och aktiviteter. Den existerande båtbryggan utbyggs till en lite
större marina. Det placeras en släpramp för mindre båtar och ges plats till en jolleavdelning med båtlagringsplatser och segelriggningsbord vid torget. I kulturinstitutionen ges plats till
bastu mot Sävelången, som också i förbindelse med vinterbadning kan använda den östliga
bryggan i Marinan. På Kulturtorget kan det placeras café / glasskiosk med uteservering i sommarhalvåret.
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Naturreservatet

GARVERI-KVARTERET är ett nytt bostadsområde runt det gamla garveriområdet. Garveriets
funktion som kultur- och aktivitetshus fortsätter och understöds av den nya bebyggelsen, som
kopplar sig på och anpassar sig till Garveriets existerande byggnader i 2½ - 3½ våningar. Den
nya bebyggelsen består av klungor av bostadshus runt intima gröna gårdsrum. Mot norr placeras några mindre villor som fortsättning på den existerande villa.

HERRGÅRDSBACKEN-KVARTERET – Bakom centrumkvarteret mot sydöst ligger Herrgårdsbacke-Kvarteret. Ett nytt bostadsområde med urbana villor, dubbelhus och radhus i 2-3 våningar.
Den existerande gångrutt förbinds med det nya torg, och mot vattnet anläggs en sandstrand
samt uteaktiviteter som lekplats, fitnesstation och simbrygga.

I förbindelse med kulturinstitutionen Garveriet anläggs lekfunktioner för barn och vuxna och
olika slags sportmöjligheter.

STATIONSKVARTERET – Omkring stationsområdet och mot Säveån står bebyggelsen relativt

Säveån

tätt. Flera av byggnaderna är placerade på kanten mellan vatten och land, så att det skapas
en aktivering av vattenytan och åbrädden. En ny typologi introduceras med hus på pelare
och bostäder med egna bryggor för båtar och simning. Några av byggnaderna kan ha offentliga funktioner som t.ex. båtuthyrning, verkstäder och föreningshus. Bostadshusen är 2-3
våningar, och ramar in utsikter till vattnet och ålandskapet.
Mot Garveri-Kvarteret placeras mindre klungor av hus i 2½ - 3½ våningar, som samlas runt
gröna gårdsrum.
Bebyggelsen i kvarteret innehåller primärt olika former för boende, men också kontor och verksamheter mot de mest utsatta bullerområdena.
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BRUTTOAREA
KVARTER			FUNKTIONER		ETAGEHØJDER		AREAL		

Herregårdsbacken

CENTRUMKVARTERET:
Versamheter 					 1.950 m2
				Bostäder 					 4.800 m2
				Kultur						 1.340 m2
				Handel						 2.000 m2
				Total
		
2½-3½ vån		
9.090 m2

N

HERRGÅRDSBACKE-KVART.: Versamheter
				
				
Bostäder 		
			
7.060 m2
				Kultur						 				Handel						 				Total
		
2-3 vån
7.060 m2
Shelterplats
Naturcamping

STATIONSKVARTERET:
Versamheter 					 				
Bostäder 					
6.750 m2
				Kultur						 220 m2
				Handel						 1.000 m2
				Total
		
2-3½ vån		
7.970 m2

Klättring

GARVERIKVARTERET:
Versamheter 										
Bostäder 					
2.350 m2
				Kultur						 1.000 m2
				Handel										Total
		
2½-3½ vån		
3.350 m2
TOTAL 			
Versamheter
				
1.950 m2
				Bostäder 					20.960 m2
				Kultur			 			 2.340 m2
				Handel		 				 3.000 m2
				Total
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1½-3½ vån		

28.250 m2

ILLUSTRATIONSPLAN, SKALA 1:1000

175 bostadsenheter
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GENOMFÖRELSE – DEN DYNAMISKA PLANEN I 5 ETAPPER

tekonomin i lång tid, och föra till inskränkningar i handlingsfrihet efteråt. Målet är att undgår
de här enorma investeringarna. Detta är möjligt genom en modell, som flyttar investeringarna
runt och låter dem arbeta och realisera sig etappvis. Genom att genomföra inledande, mindre projekt, kan det hävas ytterligare kapital till den första etappen. Det här kapitalet kan
återinvesteras i de första anläggsprojekten och kulturfaciliteterna. Det blir således möjligt att
hålla den samlade investering nere, medan det samtidigt skapas ett högt värde samt ett friare
utrymme till att manövrera i förhållande till den samlade tidsplan.

En lyckad planering kräver ett evolutionärt tilvägasätt till samhällets utveckling. Varje ingrepp
ska förstå stället, dess anda, resurser, uteliv och människor. Man ska vara medveten om konsekvenserna av sina ingrepp både fysiskt, rumsligt och ekonomiskt.
Fastighetsmarknaden och utvecklingen av lokala behov skiftar med konjunkturer, ägarförhållanden och politiska beslut. De framtida förhållandena mellan bostäder, kontor, handel, nytt
och gammalt och offentligt och privat känner vi inte till 100%. Vi kan inte förutse hela utvecklingen av samhället de nästa 20 år, och framlägger därför en plan som ska kunna innehålla det
framtida liv, vi ännu inte känner. För att detta ska lyckas, må planen utgå från de existerande
mentala och fysiska resurser.

TRAFIK

Vår plan för Floda centrum är utarbetad som en dynamisk helhetsplan, som fokuserar på att
vara omställningsklar, smidig och flexibel. Konceptet går inte ut på att skapa en färdig plan,
men istället definiera olika möjligheter för utveckling av byggnader, rumsligheter och scenarier, som alla ingår i en samlad processorienterad strategi.
Den dynamiska helhetsplanen för Floda innehåller en generalplan i 4 etapper, som definierar
de överordnade riktningslinjer för infrastruktur och byggtomter. Den tillåter en hög grad av
flexibilitet kan tillpassa sig till ändringar i framtiden. I första etapp byggs de element, som samlar de nya kvarteren med de existerande. Därmed ökas värdet av de framtida investeringarna
i nästa etapper.

SOCIAL OCH HÅLLBARHET OCH HÄLSA

För att främja social hållbarhet och hälsa fokuseras det på samhällets ramar av stadsliv, resurser
och mångfald. Att Flodas centrum blir levande med attraktiva uterum och byggnader. Att
uterummen blir trygga och leder till rekreationsmöjligheter och spontanidrott, sociala och kulturella aktiviteter och möten mellan människor.
En mångfaldig och varierad blandning av stads-, boende-, kultur-, fritids-, och handelsliv ska
säkra ett levande samhälle för alla. Ett Floda var det är plats till alla kulturer och åldersgrupper
leder till nätverk och interaktion. Planen innehåller därför följande åtgärder:

Med utvecklingen av Flodas centrala områden kommer trafikmängden att öka. En samlad
trafiklösning ska kunna absorbera och styra den ökade belastningen så att den fungerar enligt
avsikter nu, i när framtid och när planen är genomförd. Den nya planen anpassar sig till den
existerande infrastruktur.

-

Trafikplanens huvudpunkt är, att trafiken till centrum koncentreras till omkring de existerande
vägnätverk. Vilhelm Thams Väg förlängs och kopplas på Rurik Holms Väg, så att det bildas en
ohindrad rutt till centrum, med möjlighet att integrera decentraliserad ytparkering i fickor mellan byggnader och längs med vägar. Därmed är parkeringen tätt på handelslivet utan att
dominera stadsbilden som idag.

-

-

MIKROKLIMAT OCH UTERUM

Ett bra mikro- och makroklimat är en av de viktigaste faktorerna i skapandet av ett hållbart
samhälle med ett bra stadsliv. Planen innehåller därför följande åtgärder:
-

HÅLLBAR EKONOMI – LÅG INVESTERING – HÖGT VÄRDE

I den nya planen utnyttjas samhällets existerande resurser och infrastruktur. Stora infrastrukturella investeringar och investeringar i dyra, designade stadsrum kommer att belasta projek-

ILLUSTRATION - GRÖNA ÖN FREMFÖR GAVERIET

Genom att bygga tätt med blandade funktioner minskas transportavstånd, så att det
är lättare att gå och cykla än att ta bil. Ytterligare arrangeras det bra och säkra transportförhållanden för gång- och cykeltrafik.
Det anläggs några kvalitetsfulla och trygga offentliga rum med kulturfunktioner, som
gör at invånarna känner sig knutna till området.
Det säkras korta avstånd till institutioner och handelsmöjligheter i närområdet
Det säkras korta avstånd till snabb och effektiv offentlig transport

Låga, täta och hackiga bebyggelseskanter mot öppna områden
möjliggöra nåbarheten av vatten som aktiv yta och uppehåll vid vatten
Förskjutningar i bebyggelsen så att det inte skapas vindkorridorer
Anläggning av offentliga stads- och uterum med bra sol- och läförhållanden
Anläggning av gröna fasader och tak som både säkrar ett biologiskt mångfald och
bättre mikroklimat.

ILLUSTRATION PROMENADE LANGS SÄVEÅN

ILLUSTRATION HANDELSTORG/TRAPPE TILL SÄVEÅN

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
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AXONOMETRI AV FLODA CENTRUM
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ILLUSTRATION - SAUNA/MÖTE MED SÄVELÅNGEN

EN SOMMERKVÄLL PÅ FLODA CENTRALA TORG
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