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Hus och fastigheter Floda i dag. Skala 1:3 000.

R=700 m
Säveån

Referensbild: Hus och fastigheter i Landskrona i dag. Skala 1:3 000.
E20

Stadskaraktärer: täthet, fastighets- och bebyggelsestruktur i Floda respektive Landskrona.

Konceptkarta

EN STADSKÄRNA

REGIONALA GATOR

MÅLPUNKTER

NATURSTIG

Fler bostäder med olika upplåtelseformer i centrum skapar förutsättningar
för ett ökat stadsliv och för att Floda blir levande under en större del av
dygnet. Säveån blir ett centralt stadsrum som korsas av broar och tillgängliggörs med trappor och en ny strandpromenad. Verksamheter och platser
för möten möjliggör ett livaktigt stadsliv.

Integrationen av Flodas stadsdelar förbättras genom att regionala vägar
omvandlas till ett gatunät med bebyggelse, trottoarer och cykelbanor som
Àätar samman det regionala med det lokala.

Verksamheter gör det trevligare att vistas på torgen och mer intressant att
röra sig längs gatorna. Vårt förslag innebär att nya verksamheter och nya
funktioner skapas och att be¿ntliga verksamheter stärks i Floda.

Längs Säveån föreslår vi en naturstig som tillgängliggör naturen. Trots att
Säveån går rakt igenom Floda upplevs vattenrummet och naturen i dag
som svårtillgängliga. Flodas läge vid Säveån och Sävelången är dock en
unik kvalitet som kan tillgängliggöras på naturens villkor.

Vi föreslår att regionala vägar uppgraderas med breda gång- och cykelbanor och att det blir möjligt att bygga utmed gatorna. Vägarna omvandlas
därmed till stadsgator som blir trevliga att gå på och bidrar till stadslivet
JHQRP DWW GHW ¿QQV YHUNVDPKHWHU ERVWlGHU RFK IXQNWLRQHU NQXWQD WLOO GHP
Det gör att livet längs gatan blir varierat och en naturlig del av vardagen.

Vi föreslår att ett kallbadhus anläggs i Sävelången. Kallbadhuset blir ett
nytt inslag i Flodas stadsbild och en del av Flodas ansikte utåt, synlig från
WnJ RFK EnW 0HG EDVWXEDG ¿QQV P|MOLJKHW DWW Q\WWMD GHW YLQWHU VRP VRPPDU
Badhuset blir en plats för rekreation och umgänge där den öppna cirkeln i
mitten av badhuset skapar ett skyddat vattenrum.

/lQJV GH UHJLRQDOD YlJDUQD ¿QQV L GDJ REHE\JJG LPSHGLPHQWPDUN VRP lU
enkel att bebygga med bostäder med nya lokaler och bostäder. De enskilda
fastighetsägarna ges möjlighet att bygga på sina tomter ut mot gatan. Med
en långsiktig fastighetsutveckling omvandlas de regionala vägarna successivt till en gata med verksamheter och boende. Det blir ett ekonomiskt och
PLOM|PlVVLJW KnOOEDUW E\JJDQGH HIWHUVRP LQIUDVWUXNWXUHQ UHGDQ ¿QQV RFK
förtätningen medför ett bättre markutnyttjande.

, +HUUJnUGVEDFNHQ I|UHVOnU YL HQ UXQG DP¿WHDWHU L VXWHUUlQJ PHG HQ VFHQ
för teater, konserter och annan scenkonst. Platsen kan även användas för
grillning och vara en plats att vara på för Flodas yngre invånare.

Möjligheten att bo i ett enbostadshus med egen trädgård är en kvalitet som
gör att människor väljer att bo i Floda. Vi tror att Flodas natursköna läge
med den direkta närheten till Säveån och Sävelången kan ersätta den egna
täppan. Naturen, gatorna och torgen blir istället den moderna trädgården.
Mot gatan saknar radhusen förgårdsmark och har istället en tydlig gräns
för att upprätthålla skillnaden mellan privat och publik sfär. Radhusen kan
byggas med generösa balkonger och altaner samt utsikt över och närhet till
vattenrummen. Genom att stadsradhus kan byggas tätt och nära kommunikationer och handel är de ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att bygga
enbostadshus.
Gångavståndet till kommunikationer, handel och service i stadskärnan skaSDU lYHQ JRGD I|UXWVlWWQLQJDU I|U PLQGUH OlJHQKHWHU L ÀHUERVWDGVKXV 6WXdenter och unga som önskar bo kvar i Floda men som behöver pendla till
arbete och högskola ges möjlighet att hitta ett första och kvalitativt boende.
Ett nytt centralt torg blir den naturliga mötesplatsen i stadskärnan. Parkering och torghandel, möten och spontana verksamheter ges en plats på det
Q\D 6WRUWRUJHW 5XQW WRUJHW ¿QQV SXEOLND IXQNWLRQHU VRP VDOXKDOO VWDGVKRtell och offentlig service. Lokaler för kontor, kaféer och restauranger fyller
husens bottenvåningar och kantar fasader och trottoarer. Dagens mataffär
kan utvecklas till ett nytt matcentrum där lokalt och regionalt producerad
mat kan säljas. Lokalgator och mindre platsbildningar skapar en trivsam
och upplevelserik stadsmiljö.

Omvandlingen gör att Brovägen, Drängseredsvägen och Uddaredsvägen
på sikt blir stadsrum som hänger samman med stadskärnan. Det regionala
ÀlWDV GlUPHG VDPPDQ PHG GHW ORNDOD *DWRUQD EOLU L VLJ VMlOYD HQWUpHU WLOO
stadskärnan där enskilda byggnader utmed Säveån och Stationsvägen
samt den nya missionskyrkan på Garveritomten, är tydliga accenter som
leder in till stadskärnan och stationen.

6lYHnQ lU HWW ULNW ¿VNHYDWWHQ RFK HWW YDWWHQGUDJ VRP IRUWVDWW NDQ Q\WWMDV I|U
NDQRWIlUGHU 9L WURU DWW GHW ¿QQV XQGHUODJ I|U WXULVP RFK DQQDQ UHNUHDWLRQ
som hör samman med Säveån och Sävelången. Vi föreslår därför hotell
och andra funktioner som ger bättre förutsättningar för en sådan utveckling.

En ny naturstig som slingrar sig från Sävelångens stränder, genom Floda
och utmed Säveåns forsande vatten vidare ut i naturreservatet tillgängliggör inte bara naturen utan knyter även ihop målpunkter regionalt och lokalt.
Stigen anläggs med lutningar och material som gör den tillgänglighetsanpassad.
Stigen erbjuder nya perspektiv på naturen. Bryggor och spänger leder ömsom genom lövverken och ömsom ut över vattnet. På en nedsjunken bro
placeras besökarnas blickar i höjd med det för Säveån karaktäristiska överhängande grenverken och strandvallarna. I en rund glänta öppnas naturen
upp och blir omfamnande för de som väljer att stanna upp en stund. Längs
VWLJHQ nWHU¿QQV VNXOSWXUHU RFK LQIRUPDWLRQ RP GMXU Yl[WHU RFK QDWXU RFK
kulturlandskapets värden.

9LG *DUYHULHW I|UHVOnU YL ORNDO RGOLQJ PHG H[HPSHOYLV Yl[WKXV RGOLQJVORWWHU RFK KXPOHVW|UDU 9l[WKXV RFK RGOLQJVORWWHU EOLU SODWVHU I|U )ORGDERUQD
att mötas och utbyta erfarenheter såväl som sticklingar och arbetsredskap.
Verksamheten kan sedan kopplas till Ön, Garveriet eller ett matcentrum.
På garveritomten ges Missionskyrkan möjlighet att bygga en ny kyrka där
verksamheten kan utvecklas med möteslokaler och öppna upp sig ut mot
Säveån.

Allmänhetens tillgång till Säveån garanteras genom en ny strandpromenad
och trappor som även kan fungera som mötes- och viloplatser.
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PLAN ÖVER TÄVLINGSOMRÅDET, SKALA 1:1000

BOSTADSENHETER
Lägenheter
Radhus, enbostadshus
Radhus på höjden
Tot antal bostäder

ANTAL
122
34
44
200

BOSTÄDER EXKL LOKALER
Radhus, enbostadhus
Radhus på höjden
Lägenheter
Tot BTA bostäder

BTA
5 050
8 200
8 250
21 500

LOKALER
Lokaler i bostadshus
Skola och förskola, tillkommande yta
Hotell
Vårdcentral m.m.
9l[WKXV
Kyrka
Bibliotekspaviljong
Tot BTA lokaler
PARKERINGSPLATSER
Tävlingsområde nuläge
Tävlingsområde förslag

BTA
1 050
1 800
2 350
550

1 450
350
8 050
ANTAL
420
550

Konceptbild: Naturstig

SOCIAL HÅLLBARHET
Social hållbarhet skapas inte av husbyggande
men den fysiska strukturen och vår livsmiljö kan
stödja och uppmuntra social hållbarhet.
Variation i sociala möten, ekonomi och stadsliv
VW|GV JHQRP ÀHUD ROLND ERHQGHIRUPHU )OHUERstadshus blandas med enbostadshus och mindre
lägenheter. Studentbostäder, hyresrätter och boVWDGVUlWWHU NRPSOHWWHUDU EH¿QWOLJD ERHQGHIRUPHU
I|U DWW In HQ GHPRJUD¿VN RFK VRFLDO EODQGQLQJ
En stad med en småskalig fastighetsindelning
skapar möjlighet att bygga tätt och få plats med
större variation av funktioner, arkitektur och sociala möten. Det skapar en ekonomisk och social
struktur som är både hållbar och trivsam. Ägandeformen kan varieras och vara både äganderätter, bostadrätter och hyresrätter.
EKOLOGISK HÅLLBARHET
Förutsättningar för ett miljövänligt Floda skapas
genom att det bler mer attraktivt att gå och cykla.
Bilvägar uppgraderas därför med breda trottoarer
och cykelbanor. Lokalgator utformas med shared
space utifrån de gåendes vilkor.
Möjligheten att etablera nya verksamheter i
Floda är inte bara en strategi för att öka den

lokala företagsamheten utan även ett sätt att
minska transporter. Handeln i Floda kan på sikt
HUVlWWD HQ GHO DY H[WHUQKDQGHOQ 6NDSDQGHW DY
en tät stadskärna med närhet till kommunikationer, service och rekreation möjliggör minskade
transporter.
Djurliv och naturvärden värnas både som en resurs i sig men också för rekreation. Utvecklingen
av Säveån och Sävelången sker på naturens och
djurlivets egna villkor utan irreversibla ingrepp.
EKONOMISK HÅLLBARHET
*HQRP DWW E\JJD Sn LPSHGLPHQWPDUN RFK EH¿QWliga parkeringsplatser nyttjas redan gjorda investeringar i infrastruktur och mark. Detta skapar
mervärden i fastigheterna.
Stadsradhus kan byggas tätt och billigt eftersom
de inte kräver hiss. Om de byggs ovanpå varDQGUD NDQ HWW HQGD WUDSSKXV EHWMlQD ÀHUD KXV
Byggsättet har på senare tid blivit populärt, bland
annat i Annedal i Stockholm. Stadsradhus kan
byggas av enskilda fastighetsägare såväl som
bostadsrättsföreningar. Hustypen gör det även
möjligt för intressenter att gå samman i byggemenskaper och tillsammans bygga ett mindre
antal radhus.
Byggandet sker med sikte på en långsiktig ekonomisk fastighetsutveckling där fastighetsägare
ges möjlighet att utveckla sina fastigheter på ett
sätt som bidrar med funktioner till gatorna och
nytta för det publika livet.
Husen byggs utan fördyrande underjordiska
garage. De parkeringsplatser i centrum som
bebyggs med bostäder kan ersättas med kanstensparkering längs de nya stadsgatorna. På
stationsområdet tillkommer 80 platser tack vare
yteffektivisering. Övriga tillkommande parkeringsplatser är ytparkering i stadskärnan.
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STRANDPROMENADEN

Säveån och naturen tillgängliggörs och blir till en självklar del av vardagen.
Trappor som löper mellan husen säkerställer allmänhetens tillgång till vattnet och naturen. Den nya strandpromenaden blir en del av Flodas publika
rum. Med nya broar går det att röra sig på ett nytt sätt utmed och över vattenrummen. Ön blir en självklar del av stadskärnan.
Naturen görs även till en kvalitet i boendet genom att stadsradhus och
lägenheter får utsikt över Säveån och naturen.

Konceptbild: Strandpromenaden

0HG |SSQLQJDU PHOODQ VWDGVUDGKXVHQ ÀDFND WDN RFK YDULHUDGH KXVK|MGHU
skapas siktlinjer mellan sadeltakens vinklar. Byggnadsvolymerna möjliggör ljusinsläpp på gator och husen bakom. Husen detaljutformas senare av
arkitekter.
(WW H[HPSHO Sn HQ VWUDQGSURPHQDG VRP IXQJHUDU Sn GHWWD VlWW lU $QQHGDO L
Stockholm.

Floda i dag: Säveån

Referensbild: Strandpromenad i Annedal i Stockholm

Ett multifunktionellt torg skapas genom att nivåskillnaderna på dagens parkeringsplatser jämnas ut. På Stortorget är det möjligt att parkera, anordna
tillfälliga handelsstånd, serveringar och aktiviteter.

butiker och stadshotell. På detta vis blir bilen inte ett hinder utan istället en
fungerande del av stadsmiljön.

STORTORGET

(WW H[HPSHO Sn HWW WRUJ VRP IXQJHUDU Sn GHWWD VlWW lU 6WRUD WRUJHW L $OLQJVnV
Med sin svaga lutning åt väster passar torget bra för aktiviteter på dagen.
Vid detaljutformning av Stortorget är landskapsplaneringen en viktig fråga.
Stortorget inramas av ny bebyggelse med entréer till lägenheter, radhus,

Konceptbild: Stortorget

Floda i dag: Parkeringsplatser

Referensbild: Stora torget i Alingsås

Floda i dag: Rurik Holms väg

Referensbild: Barnarpsgatan i Jönköping

Floda i dag: centrum

Referensbild: G:a Kyrkogatan i Landskrona

Floda i dag: Brovägen

Referensbild: Djurgårdsgatan i Linköping

HUVUDGATAN
Rurik Holms väg är en av de viktigaste gatorna i Floda. Från Brovägen
leder den in till stadskärnan och fram till stationen. Anläggandet av det nya
Stortorget kommer att accentuera gatans betydelse som huvudgata. Fler
funktioner knyts till gatan genom att vända entréer ut mot gatan. Den be¿QWOLJD PDWEXWLNHQ NDQ XWYHFNODV WLOO HWW PDWFHQWUXP VRP YlQGV XW PRW GHQ
nya huvudgatan och med direkt koppling till Stortorget.

ca 12 m

Huvudgatan är enkelriktad och förlängs runt Stortorget så att de nya bostäderna kan angöras. Kantstensparkering ökar tillgängligheten till husen och
tillsammans med övergångsställen sänker de hastigheterna.
(WW H[HPSHO Sn HQ JDWD VRP IXQJHUDU Sn GHWWD VlWW lU %DUQDUSVJDWDQ L -|Qköping.

Ny huvudgata i Floda: Rurik Holms gata, skala 1:200

LOKALA GATOR
Gatorna inne i stadskärnan ges en urban karaktär där stadsradhusen har
varierade hushöjder och saknar förgårdsmark. Gatorna är shared space
GlU |YULJD WUD¿NVODJ PnVWH DQSDVVD VLJ WLOO IRWJlQJDUQD
Husen får en arkitektonisk och social variation som utgår från behov och
viljor som har med de skiftande verksamheterna och liven i husen att göra.
Gatorna kompletteras med intima torg och platsbildningar. I stadsradhuVHQ ¿QQV GHW P|MOLJKHW I|U GH ERHQGH DWW KD YHUNVDPKHW L ERWWHQYnQLQJHQ
Enbostadshuset anpassas på så sätt till en urban struktur.

9m

(WW H[HPSHO Sn HQ JDWD VRP IXQJHUDU Sn GHWWD VlWW lU *DPOD .\UNRJDWDQ L
Landskrona.

Nya lokalgator i Floda: Vid strandpromenaden, skala 1:200

REGIONALA GATOR
'H UHJLRQDOD YlJDUQD VRP WLOO H[HPSHO %URYlJHQ RPYDQGODV WLOO VWDGVJDtor med breda trottoarer och cykelvägar. Längs gatan planteras träd som
VNDSDU WULYVHO RFK PLQVNDU EXOOHU 1\D KXV VNDSDU ÀHU DGUHVVHU RFK NQ\WHU
ÀHU IXQNWLRQHU WLOO JDWDQ *DWDQ DNWLYHUDV DY DWW IRON JnU RFK F\NODU I|UEL SDUkerar och har ärenden i husen. En aktiv och levande gata med gatuparkeringar och övergångsställen gör att hastigheterna sänks vilket även minskar
EXOOHUQLYnHU 'HW J|U GHQ lYHQ VlNUDUH I|U JnQJ RFK F\NHOWUD¿NDQWHU

18 m

Brovägen blir på så vis levande och en del av ett sammanhängande stadsUXP VDPWLGLJW VRP GHQ WDU KDQG RP GHQ UHJLRQDOD WUD¿NHQ 'HW UHJLRQDOD
samspelar på så sätt med det lokala.
(WW H[HPSHO Sn HQ JDWD VRP IXQJHUDU Sn GHWWD VlWW lU 'MXUJnUGVJDWDQ L
Linköping.

Nya regionala gator i Floda: Brogatan, skala 1:200
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