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Centrala Floda bildar en naturlig grund för hållbar utveckling. För tillfället
har områdets potential inte utnyttjats till fullo och de vackra landskapen
kommer inte riktigt fram. Det av parkeringsplatser präglade centrumet
ger ett tråkigt intryck. Floda kan signalera nytänkande genom att
omplanera och omorganisera markanvändningen och stadsstrukturen.
Det vackra landskapet öppnas för invånarna, asfaltplanerna ersätts med
grönområden och det offentliga stadsutrymmet omarrangeras till
gemytliga utrymmesserier.

Boende, tjänster och handel kan centraliseras inom 200 meters avstånd
från torget. Centrumet bildar en tät, bilfri stad som fokuserar på
lättrafiken. Även stationsområdet för buss-och tågtrafiken ligger inom
lämpligt gångavstånd. Hälsobefrämjande motions- och
kommunikationsformer blir en naturlig del av vardagen. Stationsområdet
och centrum ansluts till omgivningen genom en väl upplyst, snabb och
trygg lättrafikled. Den goda kollektivtrafiknäten och närservicer och
handel  utgör at man inte behöver bil i vardagsliv. Parkering är mest
underjordisk i den centrala Floda.

Området vid den nuvarande missionskyrkan erbjuder möjligheter till att
utöka handels- och övriga tjänster, vilket inverkar positivt på Floda
centrums attraktivitet. I enlighet med principerna för hållbar utveckling
borde nya affärer inte grundas utanför centrum dit endast bilar kan nå.
Ett nytt torg placeras i centrum av Floda och i samband med det
grundas även ett lokalt co-workingutrymme där småföretagare och
distansarbetare kan arbeta tillsammans. Invånarna kan smidigt hyra ett
arbetsutrymme åt sig där de kan arbeta mångsidigt i en social miljö. På
torget erbjuds möjlighet för lokala producenter att sälja sina produkter.

Floda erbjuder många fina lägen för boende. Längs åstranden placeras
låga flervåningshus som öppnar sig mot det vackra landskapet. På detta
område placeras även seniorboende samt en förskola. Andra sidan av
centrum skärmas av med den nya aktiva muren vid Herrgårdsbacken.
Genom murens portar utökas lättrafiknätet österut till skol- och
sportområdet. Stadsstrukturen förtätas med småskaliga bostadshus.
Gårdarna bildar gröna oaser för gemytlig och trygg samvaro och lek.

Säveåns motsatta strand kompletteras med town-housebostäder.
Kvarterens gröna gårdar öppnar ut mot ån och finns till för invånarnas
trägårdar och cityodlingar. Garveriet är ett centrum för kreativ
verksamhet. Kyrkan och en liten affär/bar ligger längs med Brovägen.
Turismservice, inkvarteringsutrymmen och utflyktstjänster placeras i
närheten av stationsområdet. En ny landskapsbro medför nya
möjligheter till att korsa järnvägsspåren. Ett café och en
informationsbyrå kompletterar servicen vid gamla tågstationen.

Säveåns vackra naturmiljön öppnas mera för invånarens bruk.  Ön
kopplas till centrum med en lätt bro. Vackra miljön erbjuder ön
möjligheter till sommarteater och andra kulturevenemang. Träden längs
med åstranden bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Gångstigarna
bekläds med lätta trästruktur. Från strandtorget öppnas utsikten mot
Sävelångens vattenlandskapet, antalet båtplatser utökas och
bryggarrangemangen förbättras.

Parkpaviljongen kopplar Säteriparken till centrum och till strandtorget.
Området utvecklas till en park för alla. Vid vattenbrynet placeras en
badstrand. I närheten av skolan utvecklas friområden till två
aktivitetspark för alla ålder.

Entrén från motorvägen skall utvecklas med landskapkonst till en
lockande port till Floda.

Nya bostäder i den centrala Floda:  17.000m 2   
 
Ny handel och service i den centrala Floda:  5.000m 2

710 parkeringar

Säveåns västra sida:      8.000m 2  
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TORGET

SÄVEÅN

ÅSTRANDSHUS

Ak
tiv

ete
tsp

ark



200 parkeringar

Bostäder
2000 m2

Bostäder
2000 m2

Bostäder
2500 m2

Bostäder
1500 m2

Bostäder
2000 m2

Bostäder
2000 m 2

Bostäder
2000 m2

Seniorbostäder
Daghem
2500 m2

Bostäder
2000 m2

Bostäder
1000 m2

Bostäder
1500 m2

Bostäder
2000 m2

Bostäder
2500 m2

Bostäder
2000 m2

50 parkeringar

Kyrka
Cafe
Handel

Turismen

CENTRALA FLODA ARKITEKTTÄVLING 2012                                              " green river town"

SEKTION 1:1000

FUNKTIONER 1:2000

N

Bevarande funktioner
utvecklas

Entre till underjordisk
parkering

TRÄDGÅRDSBOSTÄDER

STADSMURHUS

BELLAVISTA BRON

60 parkeringar

Handel
Service
3000 m2

Co-workbyro
2000 m2

400 parkeringar
3 våningar

Resecenter

80 parkeringar

160 parkeringar

Aktivitetszon


