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I Floda Vattenstad förlöses de icke infriade potentialerna. Genom 
att introducera en ny kulturaxel genom staden länkas nya stadsrum 
och platser ihop med befintliga strukturer,  och det skapas ett 
sammanhängande och varierat patchwork av nya och gamla stadsrum 
och rekreativa områden. Gemensamt för alla stadsrum är kontakten 
till vattnet, där floden får möjlighet till att sätta sin prägel på på 
stadsrummen. I Floda skapas hållbar stadsutveckling med fokus på 
miljö, där också den sociala hållbarheten sätts i spel med hälsa som en 
integrerad del av det aktiva livet i stadens nya och befintliga offentliga 
rum. Floda centrum kopplas ihop över vattnet i en förtätad stad med 
nya kvarter och möjligheter för medborgare och besökande, och det det 
fokuseras på Flodas unika identitet – Floda Vattenstad är det magiska 
mötet mellan natur och kultur!

NY BEBYGGELSEINSPIRATION FUNKTIONERDET BLÅ OCH GRÖNA

Projektets intention är att skapa en ny förbindelse som binder ihop Floda centrum 
genom befintliga och nya bebyggelser, som är placerade således, att det skapas en 
serie av unika platser, stadsrum och stigar, som tillsammans skapar Flodas nya 
kulturaxel. Mitt i denna axel ligger Flodas karakteristiska befintliga bro, som blir 
stadens nya naturliga ledpunkt för aktiva upplevelser vid vatten och skog – i Floda 
sker det magiska mötet mellan natur og kultur!

Området inddelas i tre kvarter med var sin identitet; Handels-, Stations- och  
Kulturkvarteret - områden som om man vill kan utvecklas oberoende av varandra.
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Det blåa och det gröna   Den nya stadsstrukturen i Kulturkvarteret - här är vattnet det centrala och styrande elementet, i nära samspel med det gröna och träbyggnader, som  riktas mot vatten och skog.

Strategin för bebyggelsen är undvika rivning av 
befintliga byggnader. Nya byggnader läggs i centrum 
för att uppnå en förtätad och aktiv handels- och 
stadsmiljö. Dessutom byggs det längs med vattnet 
för att binda ihop stadens olika nya kvarter. 

Byggnadsstrukturen är baserad på en tolkning av flodens glidande rörelse 
och ligger som drivved som spolats upp på flodstranden. Det skapas 
varierande stadsrum med olika upplevelser och identiteter – alla med stor 
närhet och visuell koppling till vatten och skog.

Nya bostäder placeras huvudsakligen längs vattnet 
där det finns störst naturkvaliteter. Kommersiella 
byggnader anläggs främst längs järnvägen och 
handelsfunktioner etableras primärt i centrum. 
Kulturbyggnader läggs vid nya aktiva platser.
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Den nya plandisponeringen har Flodas naturliga kvaliteter som styrande ledpunkt. Den 
överväldigande stora närheten till vattnet förstärks, och de vackra skogarna omkring staden 
indras in i centrum med planteringar som anpassas det givna stadsrummet.  

För att möta klimatändringar och stigande havsnivåer anpassas terrängen där det är känt 
att problem kommer uppstå. Diken har gjorts till strömmar och överskottsmarken används 
till att höja landet där det ska byggas. Därmed skapas ytterligare attraktiva områden!
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Ett magiskt möte mellan natur och kultur
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PLATSSKAPANDE DE AKTIVERADE STADSRUM KOLLEKTIV TRAFIK BILAR OCH PARKERING

Genom strategiskt utvalda ställen etableras platser 
som pärlor på ett snöre längs med de centrala 
förbindelselinjer för gående och cyklister. Platserna 
ges namn och identitet efter deras omgivande 
funktioner – därmed görs platserna till en integrerad 
del av Floda.

Garveriet omvandlas till kulturområde genom 
att ge befintliga byggnader en ny funktion. Ny 
bebyggelse uppförs för att integrera området 
med Handelskvarteret - företag längs banan och 
övervägande bostäder mot vattnet och utsikten.  
Terränganpassning och nya förbindelser för 
fotgängare och cyklister skapar ett levande 
område med vattnet och kulturen i centrum. 
Kulturplatsen placeras vid Garveriet och vid 
Brovägen etableras Kyrkplatsen i och med 
byggandet av den nya Missionskyrkan, som 
inrättas på kanten och i ett med naturen. 

Handelskvarterets stadsrum ändras från att 
domineras av ointressanta parkeringområden till 
att bli frodiga och levande stadsrum. Parkerade 
bilar göms under jorden vilket skapar framtidssäker 
kapacitet. Den frigjorda marken används för offentlig 
miljö och nya byggnader som bidrar till en ökad 
förtätning av kvarteret. Inga byggnader rivs eftersom 
det befintliga stadsrummet har en bra mänsklig 
skala, och man kan därför med få fysiska ingrepp 
och överraksningar skapa en inspirerande ram runt 
Flodas centrala stadsliv.

Genom att ge stationen en ny placering frigörs  en av 
stadens mest attraktiva platser från att vara enbart 
en parkeringsplats och bussterminal, till att bli ett 
bilfritt och potentiellt primärt offentligt nav i Floda. 
Den tidigare stationsbyggnaden ges öppna funktioner, 
och med ett nytt liv vid vattnet skapas ramarna för en 
unik upplevelse på kanten till Sävelängen!
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Stad och vatten   Den tidigare parkeringsplatsen omvandlas till ett nytt stadsrum.

Handel och stadsliv   Bilarna avlägsnas från terräng och det skapas förbättrat stadsliv.

Förbindelsen   Den befintliga bron görs till ett centralt element i den nya strukturen genom 
att bli den fysiska bilden på ett nytt och sammanflätat Floda över vatten och stadsdelar!

År 2025

Natur och kultur   Ny bebyggelse läggs helt ner mot vattnet i kontakt med naturen.

Tillsammans med platserna aktiveras kanten mellan vatten och land i stor skala; från en mild 
gallring av utvalda träd, vilket skapar kontakt med vattnet, till nya träbroar över vattnet. Alla åtgärder 
kan utföras inom en begränsad ekonomisk ram, och det blir därmed en omedelbar uppgradering.

Längs stig och platsförlopp etableras aktivitetszoner som med sin unika informella karaktär 
inbjuder den förbipasserande att impulsivt delta i aktiviteter. Med fiskeplatser, naturlekplatser och 
Aktivitetsplatsen skapas aktiva stadsrum med naturen i centrum.

Tågstationen ges ny placering för att bättre anslutas 
till staden och samtidigt frige ett unikt stadsrum 
vid Såvelängen. Samtidigt uppfylls önskningar om 
planerade spåromläggningar. En ny busstation 
placeras precis vid tåget för skapa lätta och säkra 
byten mellan respektive transportform. 

Parkeringsstrategin är att få parkerade bilar under marken i Handelskvarteret 
för att skapa bästa förutsättningar för stadsliv och handel – antalet ökas till 
250 platser som alla är under jord. 290 platser placeras nära stationen för att 
tjäna pendlare bäst. En omläggning av Drängseredsvägen säkerställer önskat 
kapacitet fram till 2025 med 390 stationsnära platser.
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