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Introduktion 
Tävlingen arrangeras av Lerums kommun i samarbete med Floda Torg Fastighets AB, 
Kusebacka Stiftelsen/ Garveriet och Sveriges Arkitekter. Tävlingen har genomförts i 
samverkan med Sveriges Arkitekter.  
 
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar 
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs i ett tävlingsprogram som 
här återges i sammanfattning. 
 
Uppdraget 
Ett mer aktivt centrala Floda! 
I Floda finns ett aktivt förenings- och näringsliv. Det är ett samhälle som präglas av 
samverkan och av att människor interagerar med varandra. Det vardagliga livet binder 
samman medborgarna. Den fysiska miljön i de centrala delarna av Floda gör det inte. 
Mellan natursköna miljöer, ett torg med stor potential, en pendeltågstation och ett 
pånyttfött Garveri finns få naturliga länkar. 
Floda ska utvecklas genom hållbar utveckling och att klokt integrera tävlingsområdets 
olika delar. 
Utvecklingen i Floda ska bidra till att stärka hela kommunens varumärke ytterligare 
med målsättningen att göra Lerum till Sveriges ledande miljökommun. 
 
Huvuduppgiften blir med det som utgångspunkt 
•Hur kan centrala Floda utvecklas på ett hållbart sätt så att det blir en självklar 
mötesplats för Flodaborna och ett lika självklart mål för besökare? 
Den kan brytas ner i följande fyra fokusområden: (1) bebyggelseutveckling (2) hälsa, 
(3) grönska och vatten, samt (4) entréer och offentliga rum. 
 
Fokus på bebyggelseutveckling 
•Hur kan en tät och varierad bebyggelse med bostäder, verksamheter och service 
utformas för att skapa ett attraktivt och tryggt centrala Floda? 
•Hur kan handel och service utformas för att främja hållbar konsumtion? 
•Hur skapas förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande? 
•Hur tas det lokala näringslivets olika behov tillvara? 
 
Fokus på hälsa 
•Hur kan rekreation, spontanidrott och organiserad idrottsverksamhet utgöra ett 
sammanhängande element i utvecklingen av centrala Floda? 
•Hur kan centrumområdet utformas för att främja lokalodling? 
•Hur kan offentliga rum utformas för att prioritera gående och cyklister? 
 
Fokus på grönska och vatten 
•Hur kan grönska och vatten tydligare bli en del av det offentliga rummet och 
synliggöras i det vardagliga livet? 
•Hur kan orienterbarheten förbättras för att bättre tillgängliggöra omkringliggande natur 
och rekreationsområden? 
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Fokus på entréer och offentliga rum 
•Hur skapas stråk och platser för att bättre integrera områdets olika delar? 
•Hur skapas mötesplatser för olika målgrupper som är befolkade under stora delar av 
dygnet och som inspirerar till möten och samverkan? 
Hur utformas entréerna till Floda så att de blir välkomnande och gör samhället rättvisa? 
 
Tävlingsområdet 

 
 
Efter tävlingen 
Tävlingen syftar till att ta fram underlag för fortsatt planarbete. Finner arrangören, efter 
tävlingen och i enlighet med juryns utslag, att någon eller några av förslagen kan 
vidareutvecklas kommer förhandling utan föregående annonsering att ske med 
förslagsställare om fortsatt uppdrag. 
Uppdraget bedöms även kunna omfatta medverkan i fortsatt planarbete av området 
utmed Brovägen och Flodamotet, det vill säga motorvägsentrén till Floda. Finner 
arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och Sveriges 
Arkitekters Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att 
handha uppdraget lämnas det till denne i samarbete med en mer erfaren fackman, vald 
av denne själv och godkänd av arrangören. Om tävlingen efter tre år ännu inte har lett 
tilluppdrag/inlett förhandlingar för vinnande förslag tillkommer det denne en ytterligare 
ersättning motsvarande prissumman. 
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Bedömning 
59 förslag lämnades in. Samtliga tävlingsförslag har varit utställda i gamla Fritidsgården 
i Floda Centrum under två veckor kring årsskiftet 2012-13. Sammanlagt besökte nästan 
700 personer utställningen och omkring 140 skriftliga kommentarer lämnades in. En 
övervägande del av kommentarerna rör kvaliteter i förslagen som stämmer med juryns 
bedömning. Juryn har imponerats av det stora lokala engagemanget och bedömer att det 
är viktigt att ha med medborgarna i det fortsatta arbetet. 
 
Jury 
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av: 
Politiker Lerums kommun: 
Ordförande: 
• Magnus Lansenfeldt (m), ledamot kommunstyrelsen 
• Ingvar Frid (fp) ordförande kommunfullmäktige 
• Jesper Liljedahl (s) ersättare kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän Lerums kommun: 
• Henrik Ohlson, planarkitekt 
• Gunnel Lorentzon, kommundirektör 
 
Utsedda av Sveriges Arkitekter: 
• Arkitekt SAR/MSA Eva Sjölin - ARKitektur, PLANering och JURidik i Lomma AB 
• Landskapsarkitekt MSA Helena Bjarnegård - stadsträdgårdsmästare 
i Göteborg 
 
Fastighetsägarnas representanter: 
• Arkitekt SAR/MSA Anna-Johanna Klasander, White, 
adj.lektor Chalmers Arkitektur 
• Arkitekt SAR/MSA Tinna Harling, planarkitekt Tjörns kommun 
Juryns sekreterare har varit Kristoffer Nilsson, Arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter 
Tävlingsfunktionär var Lars Palmeby, Lerums kommun, Planenheten  
 
Bedömningskriterier 
Juryn har arbetat med särskilt fokus på möjligheten att utveckla centrala Floda till en 
självklar mötesplats och att åstadkomma helhetslösningar som lyfter och förstärker 
Floda centrums identitet. 
Förslagen har bedömts utifrån följande aspekter utan inbördes ordning: 

 • Arkitektonisk gestaltning - uttryck 
 • Funktion 
 • Genomförbarhet 
 • Hållbarhet 
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Juryns generella kommentarer 
Juryn har setts vid tre tillfällen under sammanlagt sex dagar. Strategiska frågeställningar 
har belysts inom juryn och med hjälp av utomstående expertis.   
Samtalen har handlat om Flodas identitet och hur den kan utvecklas på bästa sätt. 
Utgångspunkter har varit att stärka Floda centrums koppling till Säveån, Sävelången 
och de industriella minnena kraftverket och Garveriet, för att skapa hållbarhet också ur 
ett kulturellt perspektiv. 
Förslagen visar på många olika förhållningssätt till Säveån. Juryn har sett starkast 
kvaliteter i de förslag som lyfter fram vattnet och integrerar ån i centrum genom att 
skapa platser och stråk vid vattnet. 
 
Samtalen har också handlat om att det krävs mer än stadsplanering. För att genomföra 
omvandlingen krävs en strategi som framförallt fokuserar på människorna. En tydlig 
plan för organisation och framtida process med delaktighet blir avgörande för ett 
framgångsrikt genomförande.  
 
Juryn har särskilt letat efter förslag som belyser möjliga sätt att komma igång snabbt, 
som kan skapas tillsammans med aktörer och medborgare i Floda och fortsätta den 
dialog som redan pågår kring Flodas utveckling. 
Ett annat viktigt fokus har varit genomförbarhet och vikten av att välja ett robust förslag 
som håller över tiden då utvecklingen av Floda Centrum väntas pågå i minst 10 år. 
Projektet behöver vara möjligt att etappindela där de inledande etapperna skapar synliga 
kvaliteter tidigt i processen och ger utrymme för temporära åtgärder som visar på 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Genomförandet kommer att kräva olika former för samverkan som ska leda till 
delaktighet och nya finansieringsmöjligheter. Detta sammantaget kommer att skapa 
värden i syfte att locka fler invånare. Utvecklingen i Floda centrum tillsammans med sin 
omgivning, naturupplevelser, Nääs fabriker i Tollereds bruksmiljö och Nääs slott, har 
förutsättningar att bli en regional målpunkt. 
 
Flera av förslagen föreslår ny placering av pendelstationen för att skapa bättre koppling 
mellan station och centrum vilket kan ge stora värden. Förslag som bygger på en flytt är 
samtidigt tveksamma ur ett genomförandeperspektiv. 
En omfattande nybyggnation tillsammans med ett expanderande centrum gör 
tillgänglighetsfrågan viktig för centrums utveckling.  I det fortsatta arbetet krävs en 
medveten strategi för gående, cyklister, kollektivtrafik och tillgänglighet med bil. 
Avgörande för centrums utveckling är att skapa förutsättningar för nya byggrätter. Flera 
av förslagen föreslår tillägg på befintliga centrumbyggnader och omdaningar av 
bottenvåningar tillsammans med en upprustning av de offentliga rummen. Juryn anser 
att satsningar på offentliga rum är nödvändiga för att skapa investeringsvilja och energi 
i Floda centrum. 
 
 
 
 
 



Juryutlåtande 

8 

Juryns beslut 
Juryn har vid sitt möte den 2013-01-29 beslutat att tilldela  
Första pris med 300 000 SEK till förslag ”Nere vid ån” 
Andra pris med 200 000 SEK till förslag ”Lyktor vid vattnet” 
Juryn förordar ett framtida samarbete mellan de två pristagarna under kommunens 
ledning.  
 
 
Förslagen ”Folkpark” och ”Hemma på våran gata” ges hedersomnämnande. 
 
 
 

 
 
För Sveriges Arkitekter 
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Första pris, 300 000:-  Nere vid ån 
Förslagsställare: Mandaworks AB och Hosper Sweden AB 
Genom: Martin Arfalk Mandaworks AB och Patrick Verhoeven Hosper Sweden AB,  
med: Nicholas Bigelow, Gregorio Chierici, Marlene Thelandersson, David Bonsib, 
Katarzyna Paradzińska, Anne Nijland   
 

 
 
”Det forsande vattnet från Sävelången till Säveån är kraften i Floda.” 
 
Genom att etablera en ny plats vid och i Säveån, det Blå Torget, utveckla Säveåns 
norra sida mot tågstationen och binda samman Garveriet med centrum, skapas 
förutsättningar för en spännande utveckling av Floda centrum.  
Förslaget visar på flera starka platser och tät ny bebyggelse som utvecklar Flodas 
specifika kvaliteter.  Dessa kan utvecklas till starka besöksmål för 
Göteborgsregionen och samtidigt vara vardagsplatser för Flodaborna.   
Förslaget är robust och med så tydliga kvaliteter att det kan leda en 
stadsomvandlingsprocess med många aktörer, samråd och medskapandeprocesser 
med allmänhet och föreningar. Bearbetningar kommer att göra att kvaliteterna i 
förslaget gradvis förädlas. 
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”Nere vid ån” tar fasta på och utvecklar Flodas starkaste kvaliteter: vattnet, naturen och 
Garveriet. De offentliga platserna vid Säveån förädlar och utvecklar Flodas befintliga 
karaktär och identitet som ett samhälle kring vattnet. Förslagsställarna presenterar en 
robust och sammanhängande struktur av offentliga stråk, där stationen ligger kvar i 
nuvarande läge och entréerna till centrum görs tydligare och mer välkomnande. Med ett 
enkelt grepp upprättas en koppling mellan Blå Torget, centrum och landmärket Floda 
Säteri. Garveriet ges möjlighet att vidareutvecklas som kulturellt centrum och bli en 
naturlig del av centrala Floda. Förslaget visar på möjligheten att tillföra en stor mängd 
bostäder av varierad form och för människor i olika faser i livet. Förutsättningarna för 
handel och service förstärks såväl vid befintligt torg som vid Aludden, Brovägen och 
Garveriet. 
Förslaget omfattar samtliga hållbarhetsaspekter: sociala, ekonomiska, kulturella och 
ekologiska. 
 
Förslagets clou är det Blå Torget – en innovativ omtolkning av torget som offentligt 
rum där den forsande ån skapar ett naturligt skådespel året runt. Torget förbinder de två 
sidorna av Säveån, lyfter fram de gamla husen vid Aludden och skapar ett nytt stadsrum 
som kopplar ihop Flodas centrala delar. Genom en väl vald placering vid det förstärkta 
centrala stråket finns goda förutsättningar för det Blå Torget att bli en självklar 
mötesplats för Flodabor och besökare, liksom att centrum kan utvecklas kring det nya 
stadsrummet. Förslagets idé om en Floda marknad vid Aludden liksom Kulturtorget vid 
Garveriet tilltalar juryn.   
Utmed Säveån förbinds parker, lekplatser, trädgårdar och torg av tydliga offentliga stråk 
på båda sidor av ån. Vid Garveriet binds de två sidorna av ån samman med en ny bro, 
och från torget i centrum föreslås en ny bro till Lilla Ön.  
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”Nere vid ån” tillför cirka 400 nya bostäder, vilket är bland det tätaste av alla de 
inkomna tävlingsförslagen. Samtidigt innehåller förslaget tydliga gröna parkrum. Den 
nya bebyggelsen varierar mellan en till fem våningar och placeras i fyra olika områden: 
vid Herrgårdsbacken, Centrum, Brovägen och Garveriet.  
Parkeringen vid Floda centrum omformas till en flexibel offentlig plats som växelvis 
kan användas för olika funktioner, varav parkering för handeln under dagtid är en. Vid 
Garveriet föreslås ett kulturtorg, även det en lyhörd tolkning som lyfter fram 
förutsättningarna på platsen. 
 
Förslaget pekar på möjligheterna att använda vattenkraftverkets energi lokalt för att 
tillsammans med solceller och undervattenturbiner som utvinner energi ur strömmen 
försörja Floda med lokalt producerad el. Dagvattnet tas om hand lokalt i parkerna och 
en fisktrappa föreslås koppla samma Sävelången med Säveån.  
Genom den förhållandevis täta exploateringen skapas bättre förutsättningar för att 
genomföra de föreslagna nya offentliga rummen och kopplingarna dem emellan. 
Förslagets kvaliteter kan genomföras utan förändringar av nuvarande stationsläge och 
andra förutsättningar, vilka Lerum kommun tillsammans med de involverade aktörerna 
inte rår över. Förslaget bedöms kunna delas upp i tydliga etapper. Juryn bedömer att det 
skulle vara möjligt att etablera en mötesplats och olika aktiviteter kring det tänkta Blå 
Torget i ett tidigt skede, vilket blir en synlig och inspirerande start på 
förändringsarbetet. 
 
För att Nere vid ån ska kunna uppnå visionerna för Floda centrum fullt ut och att de 
inneboende kvaliteterna ska komma till sin rätt behöver förslaget fördjupas och 
vidareutvecklas på ett antal punkter. 
Vidare bearbetning är nödvändig bland annat vad gäller trafik och parkeringslösningar 
och utveckling av bebyggelsen väster om Säveån för att anpassa den till 
bullerproblematiken från järnvägen. Föreslagen bebyggelsen kring Herrgårdsbacken 
kommer också att behöva bearbetas tillsammans med utvecklingen av 
missionskyrkofastigheten samt möjligheten till på- och tillbyggnader av befintliga 
fastigheter i centrum. Förslagets tankar om motet vid E20 motverkar förslagets 
kvaliteter.  
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Andra pris, 200 000:-  Lyktor bland träden 
Förslagsställare: Mareld landskapsarkitekter och Ferrum arkitekter genom Oskar 
Ivarsson Mareld landskapsarkitekter och Lennart Gustafsson Ferrum Arkitekter med 
Linda Sandin, Cecilia Gärde, Catarina Bodin Svensk, Lollo Dahlsten,  
 

 
”Försiktigt placerade flerbostadshus passas in mellan strändernas alar och utmed 
bryggpromenaden. Likt lyktor bland träden sprider de ljus, värme och trygghet.” 
 
Lyktor bland träden visar på en struktur som ger förutsättningar för liv och 
rörelse. Förslaget utgår från en analys av Floda centrum som en del av ett större 
sammanhang.  Mötet med Floda centrum inleds redan vid Flodamotet och 
förslaget skapar flera tydliga entréer.  
Förslaget visar på trovärdig ny bebyggelse i Herrgårdsbacken där pulkabacken 
finns kvar och där nya attraktiva bostäder vid ån inte gör intrång på allmänhetens 
tillgänglighet till vattenkanten. 
Trafikstrukturen stärker centrum genom att föreslå genomarbetade och attraktiva 
lösningar för tillgänglighet och parkering. 
 
 
 
Förslaget utgår från en analys av Floda centrum som en del av ett större sammanhang 
där förslag till förändringar i Flodamotet, nya entréer till centrum och flytt av 
stationsläget skapar starkare förutsättningar för Floda centrum. Säveån lyfts fram genom 
nya bryggpromenader och ”Lyktor bland träden”, bebyggelse som sticker ut i ån och 
lyser upp om kvällen.  
Helhetslösningen bygger på en flytt av stationsläget till det gamla centrumläget, vilket 
upplevs som intressant. Samtidigt kan det inte vara en förutsättning för Flodas 
utveckling i det nära perspektiv då en sådan förändring med stor sannolikhet inte kan 
ske förrän långt fram i tiden. Förslaget privatiserar delar av Säveåns kanter vilket är 
negativt ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. 
De delar som är särskilt starka är bebyggelsen vid Herrgårdsbacken och den föreslagna 
flytten av Missionskyrkan som möjliggör för ny bebyggelse i kyrkans befintliga läge. 
Delar av den föreslagna bebyggelsen längs Säveån kan också bidra till unika 
boendemiljöer i Floda. Förslaget visar också på en robust trafikstruktur med en god 
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gestaltning där trädrader och gatuparkeringar förändrar stråken från vägar till bygator. 
Det finns även idéer kring ”bildagis” på andra sidan järnvägen. Andrapristagarnas 
tankar om Flodamotet och allén som förbinder motet med Floda centrum har också 
uppskattas av juryn. 
 
Förslaget visar på en förståelse för vardagslivet i Floda, bevarandet av pulkabacken, en 
välplacerad parklek och flexibla torgytor är exempel på detta. Förslaget visar på 
intressanta placeringar för närodling i Herrgårdsbacken och på ön.  
Den del av förslaget som kretsar kring en flytt av stationen bedöms inte som 
genomförbar i närtid. Samtidigt finns det flera delar i förslaget, exempelvis viss 
bebyggelse nära vattnet, trafiklösningar och bostadsbebyggelse vid Herrgårdsbacken, 
som visar på viktiga och genomförbara delar i en omvandling av Floda centrum. På 
många sätt är det kvaliteter som kompletterar det vinnande förslagets styrkor.  
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Hedersomnämnande  Folkpark 
Förslagsställare: Pelle Backman och Ebba Hallin 

 
”Det här är inte ett projekt med färdiguttänkta byggnader. Det är en idé på hur ett 
samhälle kan växa fram och hur invånarna kan ta hand om varandra, sig själva och sin 
plats.” 
Folkpark är ett modigt förslag som spetsar till frågeställningar om 
demokratiaspekten i planeringen. Förslaget skapar sitt eget program utanför 
tävlingsområdet och undersöker hur den enskilda individen kan ta större plats i 
samhällsutvecklingen. 
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Hedersomnämnande  Hemma på våran gata 
Förslagsställare: Tomas Lundberg Arkitektur AB genom Tomas Lundberg & 
Magdalena Forshamn 

 
”I generationskvarteren finns radhus bredvid flerfamiljshus och kedjehus.” 
 
Förslaget visar flera idéer på hur man kan skapa en varierad bebyggelse i centrala 
Floda. Generationskvarter och ”byggemenskaper”, där grupper av enskilda 
personer går samman och uppför flerfamiljshus där de boende äger lägenheterna, 
föreslås komplettera den befintliga bebyggelsen. 
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Deltagande team 
1 STRÖM Fredrik Garpenfeldt och Tobias Appelbäck, Malmö 
2 TILLSAMMANS Madlenna Larivarra och Traerup Madsen  
3 STADSLIV MITT I NATUREN  ITHa-Incredible Things Happen Gustav Magnusson 
Sherwin Vreeswijk Bruno Pereiramfl Malmö 
4 CAMERA NOBILE Marcus Broman och Johanna Talje Göteborg 
5 FLÖDA Sofie Campanello Catharina Dahl Sara Wernsten Göteborg Falköping 
6 FLODA, ETT GRÖNT STATIONSSAMHÄLLE Kontoret arkitekter malmö ab 
Johanna Enhörning och Anna Carlsson Malmö 
7 RÖRELSER Karl Palmberg och Agust Orrling Göteborg 
8 GROGRUND LAND arkitektur AB Lisa Hellberg, Sofia Nylén Therese Lemos mfl 
Stockholm 
9 EN STAD FÖR NATUR & GEMENSKAP Active city transformation Rasmus B 
Andersen Köpenhamn, Danmark 
10 FÖRTÄTAD FRAMTID FÖRDEL FLODA Maria Hallberg, Maude Östaneng, 
Stefan Hallberg Göteborg 
11 HEMMA PÅ VÅRAN GATA Tomas Lundberg Arkitektur AB Tomas Lundberg & 
Magdalena Forshammar, Göteborg 
12 FLÖDA-EN GULDGRUVA AV UPPLEVELSER   S.A.R.T  och Proces 
arkitekturAnne Mette Frandsen och Christian Jensen Hvidovre, Danmark 
13 VATTENBY ABAKO Karin Ahlberg Göteborg 
14 AKTIVA HUS LÄNGS FLODAS GRÖNA GATA Karin Nyqvist Arkkontor och 
Anders Nyqvist ark kontor Karin Nyqvist och Anders Nyqvist V Frölunda Njurunda 
15 FLODLA MED OSS what! Arkitektur Göteborg 
16 KULTURSTADEN VID VATTNET  BOGL EVM landskab Jens Linnet Elzelina 
Van Melle Adam Bang mfl Köpenhamn, Danmark 
17 I MÖTE MELLAN Å OCH SJÖ JAC studios och Andrei Deacu Johan Carlsson, 
Andrei Deacu, Delia Moldoveanu mfl Köpenhamn, Danmark 
18 231950 Nicklas Antoni Rasch, Jens Nyboe Andersen mf Köpenhamn, Danmark 
19 FLODA+ Vojtech Lekes och Elisabeth FariasStockholm 
20 SÅ GRÖNT-LEVA SKÖNT Innerstadens arkitekter Johan Engström mf Göteborg 
21 FLODA BYAR Johan Bergström Rotterdam, Holland 
22 STADEN MELLAN HUSEN Robert Janson Lund 
23 FLODA FULLT AV VATTEN Theo Storesund och Oskar GrundströmEnebyberg 
Stockholm 
24 VISION FLODA Johannes Norlander Arkitektur AB Johannes Norlander Göteborg 
25 RINGAR PÅ VATTEN sandellsandberg Göran Lundqvist Malmö 
26 NERE VID ÅN Mandaworks och Hosper sweden ab Martin Arfalk, Patrik 
Verhoeven, Nicholas Bigelow, Gregorio chierici, Malene Thelandersson, David Bonsib 
Katarina Paradzinska och Anne Nijland, Malmö 
27 VATTNET + STADEN Erlend Lindstad och Philip Stensrud Fredriksberg, Danmark 
28 ETT CENTRUM SOM HJÄLPS ÅT Hugo Lindblad Maja Peterson Hanna 
Gustavsson Göteborg 
29 I FOLLOW RIVERS Björn Ekelund Kristoff Laufersweiler Nina Pisto Berg 
Johanneshov 
30 FLODA RUNDAN Livia Winkler och Asdis Andersdottir Stockholm 
31 HÄNDELSER VID VATTENJan Vasell och Akke Zimdal Göteborg 
32 DELTA BLUES Frigående Arkitekter Per Blomqvist och Camille Havel  
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33 FLODA CENTRUM - NÄRA VATTNET Viktor Roos Mölndal 
34 STRÖMMAR Bodi Karlman Stefan Björnson Tomas Örn Stockholm 
35 FOLKPARK Pelle Backman och Ebba Hallin Johanneshov 
36 LOOPEN KjellgrenKaminskyArchitecture AB Johan Brandström Fredrik Kjellgren 
Joakim kaminsky Göteborg 
37 KRING VATTEN Septembre Sami Aloulou, Dounia Hamdouch, Emilia Jansson mfl 
Paris, Frankrike 
38 GRÖNA FLODA Jenny Olausson Göteborg 
39 LITE GÖTEBORG, LITE BULLERBY - MYCKET FLODA Kanozi arkitekter 
Simon Klamborn och Claus Uldal  Malmö 
40 54515 WAW arkitekter I/S Sanne Loven Damgaard och Sara Wille-Jörgensen 
Danmark 
41 MÖTEN VID VATTEN Cornelius + Vöge och Masus planning  Roskilde, Danmark 
42 FLODA VATTENSTAD Peter Sand och David Lookofsky Köpenhamn, Danmark 
43 HELA FLODA Jöran Bellman Göteborg 
44 FLODA-NATUREN OCH LIVET I CENTRUM Esben Damgaard och Aron 
Thorsén Aarhus och Åbyhöj, Danmark 
45 FRODANDE FLODA Arkitektstudio 3d Pauliina Koskinen Tonboe Köpenhamn, 
Danmark 
46 FLODA STADSSLINGA Bystrup Henrik Skouboe Köpenhamn, Danmark 
47 GREEN RIVER TOWN Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Architects Veikko 
Mäkipaja Tarmo Mäkipaja Kristiina Hannunkari  
48 HJÄRTAT I FLODA Silverark Hedvig Olsson Gråbo 
49 7+7 FLODA TRÄDGÅRDSSTAD Janet André Yvonne Modderman Lovisa 
Rottier Amsterdam, Holland 
50 FLODA MED MÄNNISKAN I CENTRUM Holscher arkitekter & Ulrika Blomqvist 
Arkitektkontor Nora Fossum Morgan Jacobsen Nils Holscher mf Stockholm 
Köpenhamn, Danmark 
51 FLODA MELLOM STAD OCH LANDSKAP WE architecture Marc Jay, Julie 
Schmitdt-Nielsen, christian Fursund mf Köpenhamn, Danmark 
52 DET SKALL VARA GÖTT OCH LEVA Archidea Christina Östergren Gabriel 
Colburn Göteborg 
53 UTAN OCH INNAN  WEM3 ApS Ali Tabatabai Köpenhamn, Danmark 
54 BLÅ OCH GRÖN Arkitekt Ib Omland Phd mnal Ana Llopis Avarez Lene 
Björnö Konstantinos Ioannidis mfl Stavanger, Norge 
55 LYKTOR BLAND TRÄDEN Mareld landskapsarkitekter och Ferrum arkitekter 
Oskar Ivarsson, Linda Sandin, Cecilia Gärde Lennart Gustafson, Catarina Bodin Svensk 
och Lollo Dahlsten Hunnebostrand och Göteborg 
56 URBANT NATTURRUM HelgessonGonzaga Arkitekter Andreas Helgesson 
Gonzaga Årsta 
57 PULSEN I CENTRUM  Gutierrez-de la fuente arquitectos+Zero architects Jesus 
Mateo Natalia Gutierrez Sanchez mfl Lund och Madrid, Spanien 
58 LÄNGS ÅN sjödahl sebastian arkitekter Elisabeth Sjödahl och Augustin Sebastian 
Jar, Norge 
59 VÅNINGAR Simpli city Piotr Slojka Karlskrona och Gdansk Polen 


