FLODAS SJÄL

Vi har intresserat oss för Flodas innersta väsen och det liv som människor lever här. Vi tror på en hållbar
samhällsutveckling där människan och hennes livsmiljö ställs i första rummet, där arkitekturen växer
fram ur de förutsättningar som platsen, människorna och ekosystemen erbjuder. Ett samhälle i harmoni
med naturen. Att vaska fram Flodas kärna och själ har varit en vikig del av vår analys och utgör grunden
för vårt förslag. Den är svårfångad för en utomstående men speglas till viss del i folkliv och attityd hos
människorna man möter. Om man söker finner man både omvärldens syn såväl som den kollektiva
självbilden.
Ser man på Flodas framväxt och historia har järnvägen och kraftstationen utgjort samlande element och
Säteriet dominerat landskapet. Vi ser epoker när Floda och dess omgivningar utgjort rekreationsområde
och sommarort för välbärgade Göteborgare med pampiga villor och trädgårdsanläggningar. Det hortikulturella arvet med växthus och odlingar fägar av sig och spåren syns överallt i Floda. De stora exploateringarna mellan 60- till 90-talet har gett sina avtryck och format Floda som sovstad och uppväxtmiljö
med vårdande institutioner samt centrumbebyggelsen.
Vid en närmare studie och analys finner man en ort där barnen som vuxit upp återvänder när de bildar
familj och stannar kvar för att åldras. Detta i sig är ett gott betyg. Att unga ger sig av för att studera eller
söka nya intryck hör till det vanliga och det är en utmaning att få dem att stanna under dessa år.
Ser man till vad människor säger så är det närhet till skog, sjöar och aktiviteter och de goda kommunikationerna som gör Floda attraktivt snarare än ett attraktivt centrum. Floda centrum som mötesplats
eller gemensamt vardagsrum behöver utvecklas.

Garveriet
Nya Resecentrum

FÖRSLAGET
Vi angriper Floda centrum på bred front. Vi vill fylla centrum med liv och mänsklig närvaro. Återvändsgränder,
bakvatten och otrygga miljöer tas bort genom att vi skapar eller förbättrar stråk som känns naturliga och användbara i människors vardag. Nya attraktiva bostäder bereder plats för fler människor i centrum och ger trygghet
genom mänsklig närvaro under dygnets mörka timmar. Baksidor vänds till framsidor och centrum blir en lustfylld
och varm plats.
Vår strategi vilar på tre bärande huvudgrepp:

Stationssamhället

Aludden

Flodas bakgrund och framtid som stationssamhälle är och kommer förbli ryggraden i Floda. Efter några decennier
där bilen kommit i första rummet pekar det mesta mot att tyngdpunkten åter hamnar på järnvägen med tågpendling. De fysiska spåren av järnvägseran såsom gamla stationsbyggnaden och den småskaliga trähusbebyggelsen
är rester av den typiska stationsby som började växa fram när järnvägen kom. De gamla bussgaragen på Ön likaså.
När ett nytt kapitel skall skrivas i Flodas utveckling har vi valt att ta avstamp i dessa fragment. Till skillnad från
60-talets centrumanläggning, med kvartersstaden som förebild, lägger vi fram en struktur som utgår från platsen.
Det vi vill ta med oss är skalan, rumsligheten, trädgårdsmiljöerna, små komplementbyggnader och avskärmande
plank. Vi gör det med ny tidsenlig arkitektur med varma mänskliga material. En blandad bebyggelse med bostäder
och insprängda lokaler.

Floda Torg

Kontakt med Säveån
Säveåns porlande strömmar är den absolut viktigaste tillgången i Floda. Denna miljö måste tas tillvara och göras
tillgänglig för alla. Genom att lägga till nya broar och spänger möjliggörs upplevelser från fler vinklar och baksidor
samt dolda platser syresätts med ett flöde av förbipasserande människor. Bryggdäck, sittplatser och stråk länkas
samman kors och tvärs. Med försiktigt inpassade bostadshus sprids ljus och mänsklig närvaro till kringliggande
bryggdäck och stränder. Såväl vandringsleder mot Nääs och Stenkullen som lokala stråk och genvägar länkas samman till lustfyllda promenader. Attraktioner av sådan kvalitet att de lockar både flodabor och långväga gäster till
centrum.

Den förslagna bebyggelsen följer skala och struktur med t ex Aludden som förebild. Mellanrummen fylls med trädgårdar, plank, komplementsbyggnader och små platsbildningar. Träden och vattnet finns alltid närvarande.

Kortare avstånd
Det mesta av livet i Floda är vardag. Det är i dessa mönster och flöden styrkan finns för att bygga ett levande
centrum. Vi tror att nyckeln till ett livskraftigt centrum med handel, utbud, liv och värme ligger i ett koncentrerat
flöde av människor. Tågpendlare, bilpendlare, pensionärer och föräldralediga är alla viktiga målgrupper att locka.
Nya broar och kopplingar över Säveån läggs ut med siktlinjer mot viktiga målpunkter. Den nya passagen över
järnvägen läggs i höjd med Aludden och Sävespången vilket leder pendlare rakt in i centrum. Denna kan byggas
redan i dag, viket skulle korta avstånd mellan perrong och pendelparkering avsevärt. Tillskapandet av Garverivägen
och Stationsvägen med småskalig bebyggelse samt attraktiva målpunkter skapar viktiga länkar från Garveriet till
Sävekajen. Floda Resecentrum ger en stor strukturell förändring. Med dess nya placering skapas ett effektivt pendlarnav som generarar flöde centralt i området. Här kan man samlokalisera tåg, buss, bil och cykel till ett starkt nav
som samtidigt annonserar Floda Torg, Häslocentrum, Garveriet mm. Lika viktigt som att korta avstånden rent
fysiskt är att krympa de upplevda avstånden. Med tät bystruktur, vackra miljöer och mänsklig skala leds besökaren
naturligt mellan olika målpunkter.

GARVERIET

ÅRUMMET
Säveåns strömmar och höljor glittrar mellan alträd och vass. Får man tillträde till detta magiska rum är det förtrollande vackert. Promenerar man över Sävespången får man en chans att uppleva årummet och man bjuds på en
mängd intryck. Det helande porlet, lukten av sjövatten, sjöfåglar som dyker, och sjögräset som vajar med strömmen. Detta gör Floda unikt och värt att besöka.
Vi vill servera årummet på en mängd olika sätt. Broar och genvägar som man passerar i vardagen, bryggpromenader för flanörer och hundägare, sittplatser och bryggdäck för vila och paus. Vi vill att vistelsen vid vattnet
skall kännas trygg och varm. Med varsam gallring, visuella samband och genom att syresätta platserna med ett
flöde av passerande människor tar vi bort baksidor och ensliga gömslen. Varma soliga lägen tas tillvara i sittgradänger och trädäck som lockar till vistelse och vila.

Hälsocentum och kyrkan ligger mitt i byn med välkomande entréer mot Garverivägen.

Sävelången

LYKTOR BLAND TRÄDEN
Försiktigt placerade flerbostadshus passas in mellan strändernas alar och utmed bryggpromenaden. Likt lyktor
bland träden sprider de ljus, värme och trygghet. Bostäderna gör att området befolkas även nattetid.
Byggnaderna håller en måttlig skala med 2 ½ våning mot stationssamhället och 3½ mot Säveån. Lokaler vänds
mot frekventa gångstråk. Även andra byggnader längs Säveån samt målpunkter såsom ICA, Resecentrum, Hälsocentrum, Cafét och Vårdcentralen förses (eller har redan) med uppglasade partier mot ån. Målsätningen är att
man alltid skall skönja en annan människa (inne eller ute) när man rör sig längst Säveån i centrala Floda. Detta ger
trygga, upplevelserika promenader och sittplatser längs med Säveån. Varmt lysande växthus påminner om Flodas
hortikulturella arv.

Aludden

Floda Torg

Nya Resecentrum

Årummets skala

Stationssamhällets skala

Garveriet
KAFÉ

Försiktigt inpassade bostadhus med lokaler i goda lägen, sprider ljus och mänsklig närvaro åt bryggdäck och promenader.

Årummet görs tillgänligt och tryggt med nya bryggpromenader och ‘Lyktor bland träden’.

LY K T O R B L A N D T R Ä D E N

Ljus från växthus, entrépartier och armaturer skall göra
Floda tryggt och inbjudande.

I DAG
Flödet av människor en vardag kl 17.15-17.30

I FRAMTIDEN
Flödet av människor en vardag kl 17.15-17.30

SEKTION A-a Parkleken passas in i den natuliga terrängformen. En amfieliknanse rundel skapar fina sittplataser och ramar in.

PARKLEK OCH ODLINGSLOTTER

VARDAGSLIV OCH FLÖDEN

Säteriparken är ett äventyr i sig. Vi vill passa in en cirkulär amfieform med spännde parklek i den naturliga skålform som finns i Säteribacken. Detta blir en fokuspunkt med lek
för de allra minsta, medan övriga attraktioner spiller ut i parken med lekskulpturer, klätternät, äventyrsrutsch, magiska ägg och hemliga kojor. Ett betryggande avstånd från sjön
hindrar inte från vackra utblickar. Gallring av buskage ger bättre genomsikt och trygghet.
På södra sidan gångvägen bereder vi mark för odlingslotter i sydvästsluttning. Odlingen
spiller över på och mellan de nya husen i Herrgårdbacken vilket gör husen till Flodas hängande trädgårdar. Här kan Flodas Hortikulturella arv frodas i bästa västerläge.

Vi tror att utvecklingen av centrum måste ta fasta på människors vardag, livsmönster
och beteende. Den rumsliga strukturen, stråk och platser skall föra och följa flödet av
människor. Platser som befolkas känns levande och lustfyllda och lockar till
vistelse och aktivitet. Genom att anpassa bebyggelse, gator och stråk efter detta skapas
intressanta lägen för kommers eller aktiviteter. Med nya målpunkter eller attraktiva
miljöer lockas människor att uppehållas sig för vila, samvaro, lek eller konsumtion.
Detta måste gå hand i hand i ett hållbart stadsbyggande.

YTOR OCH MÄNGDER
FLODA G:A STATION

NYA BOSTÄDER
28 800 kvm bruttoarea
ca 320 lägenheter

Samlastningscentral

SÄVEKAJEN

Undergången

NYA LOKALER
2500 Hälsocentrum och Missionskyrkan
350 kvm utbyggnad av ICA
600 kvm Resecentrum
600 kvm Magasinen (om bostäder i övrigt)
200 kvm Floda båtklubb
1500 kvm invävt i bostadsbebyggelsen
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450 övrigt för bostäder och besök
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GARVERIET

Resecentrum

I vårt förslag får Garveriet en helt annan placering i samhället med närhet till Resecentrum, Hälsocentrum och
den nya Garverivägen. Insprängda bostäder ger tryggare miljöer kvällstid och helger. Med en ny promenadslinga
syresätts sidan mot Säveån som kan bli sköna platser för vistelse och samvaro. Dessa kvalitéer stärker även etableringar för besöksintensiva näringar. Här finns fantastiska förutsättningarna för en sprudlande företagsmiljö med
inriktning mot närproducerat.

Floda Torg
Säteriet

Garveriet

FLODAS NYA ENTRÉER

‘Plåstret’

Ädellövskog

Floda och Nääs är de stora trädens landskap. Runt herrgårdar och i kulturlandskapet
finner man ek, bok, ask och lönn. E20 och Flodamotet är ett öppet sår i kulturlandskapet.
Vi vill omvandla Flodamotet till en magisk skog. När man svänger av E20 och sänker
farten skall man uppleva varje ramp som om man kör på en egen väg i en skog. Motet
trollar vi bort. Väl uppe vid Floda Allé stannar man upp och får en vy in mot Säteriet. Här
föreslår vi ett ’plåster på såret’ i form av en ny gångbro av trä och anslutande alléträd.
Om det är en riktig bro eller en konstnärlig antydan får ekonomiska utredningar visa. Det
viktiga är att läka samman allén.
Närmar man sig sedan Floda centrum skall man uppleva en gradvis förhöjd stadsmässighet. Åtgärder som cirkulationer, allémotiv samt smala gatusektioner med inslag av
gatsten sänker hastighet, minskar buller och signalerar tätort. Den nya bebyggelsen och
Busstorget möter upp mot Brovägen. Floda Torg annonseras med punkthuset, Torgbron
och ICAs entré.
Den viktigaste nya entrén blir nog Floda Resecentrum som introducerar besökaren på
ett nytt sätt. Man slipper tunneln som första intryck och leds naturligt mot Floda Torg via
Sävespången eller Torgbron.

När man svänger av E20 hamnar man i en magisk skog av ädellöv med genomtänkta siktlinjer.

LY K T O R B L A N D T R Ä D E N

Flodamotet

ÖVERSIKT - med Flodamotet och entréer.

HÄLSOCENTRUM
Här bereds plats för allahanda aktiviteter med fokus på kropp och själ. Platsen ligger strategiskt mitt i byn och
vänder entréer mot Garverivägen och nya Resecentrum. Med sin form skärmar den av buller och störningar från
Brovägen och skapar en tyst sida mot Säveån. Här öppnar sig anläggningen med stora uppglasade partier för att ta
in Säveåns magiska landskapsrum. Missionskyrkans nya kyrkosal placeras intill med välkomnande kyrkportar mot
Garverigatan samt en koppling till Hälsocentrum via en glasgång. På detta sätt skapas ett tyst och kontemplativt
gårdsrum mot Säveån. Här finns plats för samlingar, café eller vila.
Café, kök, samlingslokaler, hörsalar osv förläggs i Hälsocentrum med tankar om samnyttjande med kyrkan.
Dessutom ryms träningslokaler typ yoga, gym eller Friskis & Svettis och lokaler för entreprenörer inom friskvård/
hälsa såsom, mini spa, massage, akupunktur sjukgymnast etc. Häslocentrum blir en ny mötesplats som genererar
liv och rörelse även kvällstid och helger. Det bidrar till att skapa ett beteende där t ex pendlare köper gymkortet i
Floda i stället för i Göteborg. Den kan även höja Garveriets attraktivitet för företagsetableringar.

RESECENTRUM
Att den gamla stationen ligger där den ligger känns väldigt naturligt om man blickar tillbaka historiskt. Platsen vid
Sävelången medgav omlasting till båt, passagen över dammen förlängdes med passage över spåren mot Drängsered
och det starka visuella kopplingen mot Floda Säteri underströk maktens boning. Brovägen vek av mot stationen
och stationsbyn radade upp sig längs spåren. Sedan dess har centrum har vuxit söderut och bilen har blivit det
viktigaste transportmedlet.
Det nya Resecentrum placeras i ett för samtiden mer funktionellt läge. Buss, bil och cykelleder möter järnvägen
vid Brovägens vägport. Bussen slipper att krångla sig in till gamla stationen och ytor finns för att skapa effektiva
pendelparkeringar och angöring. Parkeringshusen kan passas in i ett koncept som vi kallar för ‘Bildagis’. Tanken
är att man skall kunna abonnera en plats och därmed slippa jaga parkering varje morgon. Förutom torr och klimatskyddad miljö med minskat slitage kan det erbjudas diverse tjänster inom bilvård, service, matkasse, bevakning osv.
Detta skulle göra pendlingen mer attraktiv för boende på landsbygden, som därmed lockas till Floda. Anläggningen kan även nyttjas för bilpooler till närboende eller biluthyrning. Många behöver bara bil vissa dagar i veckan.
Den nya placeringen stärker även en tänkt utbyggnad av stationssamhället samt utvecklingen av Garveriet.
Perrongen ges transparenta klimat- och bullerskydd längs båda sidor. Dessa kan säkert utformas för att minska
risken med farligt gods. Den centrala delen ges ett välvt tak med glas och sedum, inspirerat av Flodas hortikulturella arv med park, odling och växthus.
Eftersom pendeltågen blir allt längre ökar också behovet av att skapa två passager mellan perrongerna. Övergången vid Aludden krymper avstånd för fotgängare och cyklister samt bjuder in pendlare till affärsgatan mitt i centrum. En sådan övergång kan byggas redan i dag då man även krymper avstånd till de mest avlägsna pendelparkeringarna avsevärt. Kontakten med viktiga målpunkter möter resenären när man kommer till Floda. Floda Torg
annonseras med Trogbron, punkthuset och ICAs uppglasade entré. Hälsocentrum och Missionkyrkan vänder sina
entréer mot perrongen. Busstorget blir en livfull plats och rymmer 3-4 angörande linjer samtidigt som det finns
plats för gående att röra sig säkert utmed sidorna. Här finns plats för kommers, och mötesplatser.

Missionskyrkan och Hälsocentrum får en skyddad sida mot Säveån med uppglasade partier och vattenkontakt.

FLODA TORG

Affärsgatan

Sävespången

Torget

Torgbron

Ön

Det nya Floda Torg skall vara lättillgängligt, välkomnande och levande. Starka målpunkter, trivsamma miljöer och
attraktioner skall locka. Hela centrum förses med ett gemensamt och inbjudande golv av kvalitativa, vackra material samt genomtänkt möblering och ljussättning. Ett gestaltningsprogram bör upprättas.
Livsmedelsaffären är den i synnerhet viktigaste målpunkten och mötesplatsen i Floda. Dess läge och livskraft är
avgörande för ett levande centrum. Vårt förslag är att bygga ut ICA med 350-400 kvm för att skapa en livskraftig
bra affär samt plats för butiker mot affärsgatan. Dessutom flyttas entrén fram i siktlinjen mot Resecentrum. Ett
mindre punkthus byggs i öster och stöttar Torget samt döljer lastkajen samt garageinfart.
Den nya Torgbron öppnar ett nytt diagonalt stråk mot Resecentrum, pendelparkeringar och passerande från
Brovägens vägport. Bron till Ön ger Torget en grön pendang och annonserar odling och inbjudande parkytor.
Själva Torget består av tre delar. En effektiv kundparkering närmast vägen, en central bilfri del i bästa söderläge
och i linje med resten av affärscentrum med länk till Ön med brygga och gradänger, samt en flexibel yta med kund
och besöksparkering vardagar och plats för marknader helgtid. Parkering för nya bostäder samt anställda på Vårdcentralen, ICA och andra verksamheter ordnas i garage under Torget.
Införandet av lekparken samt utspridda lekskulpturer lockar barnfamiljer att stanna upp och vistas i centrum.
Bryggdäck, sittgradänger och nya broar förbättrar kontakten med Säveån avsevärt och lockar till vistelse. Det gäller
att ge Floda Torg en egen unik karaktär i konkurrensen med annan handel och besöksmål.
I den befintliga centrumanläggningen föreslås ett antal strukturella förändringar skulle ge stor effekt. Avfasning
av hörnet vid Apoteket, kanske med entrén i detta läge ger bättre rumslighet och flöde. ICAs baksida öppnas upp
med skyltfönster och egna entréer till t ex fiskdisk, chark eller brödavdelning. Vegetation och planteringsytor framför gamla posthuset tas bort så att skyltfönster synliggörs. Parkeringsytan söder om Biblioteket överbyggs/sänks
ned med parkering under och grön gård på ytan. Då hamnar gården mer i nivå med affärsgatan och Rurik Holms
väg.Nya bostäder ger ett tillskott av människor som kan konsumera och befolka allmänna platser. Möjligheten till
mycket god tillgänglighet gör Floda särskillt attraktivt för funktionsnedsatta och äldre.

HÅLLBARA FLODA

SEKTION B-b, Torget lutar svagt (3%) mot Säveån och avslutas i sittgradänger. Parkering under delar av torget.

Vi har vävt in hållbarhetens alla aspekter. Vi följer konceptet tät stad är hållbar stad, socialt, ekonomiskt och
ekologiskt. En huvudlinje är att förbättra Flodas logistik och transportsystem. Resecentrum blir ett logistiskt nav
som underlättar för människor att välja hållbara livsmönster. Samlastningscentralen är en annan viktig länk
mellan tåg, lastbil, bil och männiksa. Lika viktigt är att skapa en rik mångfald av bostäder, lokaler, platser och
utbud som lockar olika sociala grupper att leva, vistas och konsumera i Floda. Handeln och centrums attraktivitet
är viktig för detta. Vi bereder plats för odling och kreativa miljöer nära bostaden, lokal produktion av varor och
tjänster, småskalig handel och företagsamhet. Detta gör Floda till det gemensamma vardagsrummet för sitt omland. Den ekologiskt känsliga Säveån med biflöden måste skyddas från orenat dagvatten. Grönytefaktor är ett
nyckelbegrepp i detta samanhang med fördröjning och infiltration av dagvatten. Stora nya tak görs gröna med t ex
sedumtak.

GAMLA STATIONEN OCH SÄVEKAJEN
SÄTERIET
SEKTION C-c, Parkeringsytan söder om Biblioteket överdäckas till förmån för en grön gård i samma nivå som Affärsgatan.

Magasinet

Gamla Stationen

Sävekajen

Gamla stationsområdet med Sävekajen utvecklas med småskalig bebyggelse och fokus på Sävelången. Tunneln åtgärdas med nya uppgångar och fräscha material.

LY K T O R B L A N D T R Ä D E N

När bussar och pendlingsparkeringar flyttas till nya Resecentrum frigörs nya möjligheter vid den vackra stationsbyggnaden. Här vill lyfta fram Sävelången och miljön kring kraftstationen som attraktioner värda att besöka. Den
föreslagna magasinsbyggnaden har flera viktiga funktioner. Den skapar småskaliga, skyddade miljöer mot vattnet,
lokaler i gatuplan ger möjlighet till restaurangetableringar eller butiker och övriga våningar kan vara kontorshotell
eller små lägenheter för unga. Tunneln, kallad Undergången, behålls men med vissa åtgårder. Genom att ta upp ett
hål där tunneln förgrenas släpper vi ner ljus och trollar bort den otrygga vinkeln. Hörn rundas av och ljusschaktet
för trappan utökas för att släppa ner ljus och dela upp det tunga taket. Det finns en möjlighet att dra fram tunnelmynningen hela vägen till forsen nedanför kraftstationen. Detta skulle ger en fin målpunkt och leda människor ut
på den fantastiska platsen i bästa söderläge. Tunnelväggarna förnyas med tåliga material såsom kakel eller emaljerad
plåt.
Den gamla stationen skall fortsättningsvis vara publik med möjligheter för verksamheter, butiker och restaurang.
Eftersom vi avlastar ett spår kan en samlastningscentral för godshantering mot järnväg ordnas och få en nyckelroll
för småföretag med inriktning mot lokal utveckling. En servicepunkt skall även finnas vid nya Resecentrum för att
fånga upp flödet samt omlastning mot buss och tyngre lastbilar.

HERRGÅRDSBACKEN
De nya bostadshusen i Herrgårdsbacken följer terrängen och trappar ner till en måttlig flodaskala på 3½ våning.
Husen draperas med gröna tak och terrasser och mellan husen ordnas odlingslotter, gemensamma ytor för samvaro samt korsande gångstråk. Husen underordnas Säteriet och placeringen säkrar obrutna siktlinjer mot Herrgården samt ner mot centrum och Säveån. Säteriets terrasser med gråstensmurar tas upp i markutformningen och
en svindlande pulkabacke sparas mellan de två södra husen.

