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Den existeranDe staDskärnan

Vattenfronten HerrgårDsbacken Urban rastplats

garVeriettransportHUbben ocH nya noVaHallen

garVeriet ViDareUtVecklas
garveriet utgör en viktig nod i staden som fortsätter utvecklas av de aktörer som redan är involverade. 
invånarna i floda inbjuds att ta del av såväl temporär aktivering som långsiktig planering av platsen. Vi 
ansluter garveriet till den urbana strukturen, naturreservatet samt skapar förutsättningar för garveriet 
att expandera utmed vattnet.

regional kommUnikation i Hjärtat aV staDen
tågstationen ges en mer integrerad och tillgänglig placering i staden omgiven av en befolkad och 
levande stadstruktur. stationen formar en transporthub och ett resecenter för alla typer av transport. 
regionala attraktioner så som nya nova hallen, floda centrum samt naturstigar i naturreservatet an-
sluter direkt till stationen. gatan utanför stationen är programmerad som en grön korridor med samma 
karaktär som naturreservatet och fortsätter som en stig då den når reservatet.

fysisk aktiVitet i staDskärnan
Vi ger plats för nova hallen att expandera i den centrala delen av floda. Här skapar anslutning till kol-
lektivtrafik regional tillgänglighet och naturreservatet med sävån skapar unika möjligheter så som 
upplysta motionsspår i skogen och kayak paddling, artificiell surfing och fiske i ån. Den nya sporthallen 
bör inrymma sport för alla grupper i samhället inklusive kvinnor och äldre. sportcentret utgör en ny 
mötesplats i staden där olika aktörer kan dela utrymmen så som konferensrum eller där skolan kan ta 
del av aktiviteter.

sport utgör en viktigt del i den urbana strukturen där gröna och blåa korridorer, parker, torg och andra 
urbana element ger möjligheter till sunda aktiviteter. Den gamla tågstationen skapar möjligheter för 
en avslappnad plats i staden där sjöfronten skapar möjligheter för exempelvis ett offentligt kallbadhus, 
flytande swimmingpool eller byggnader med offentliga ytor utmed sjöns sydöstliga kant.

centralskolan ger liV till centrUm
skolan lockar människor till stadskärnan och är grundläggande för att ge liv till staden och dess kom-
mers under alla tider på dygnet. skolan är i akut behov av mer utrymme för dagis och skolbarn. Vi 
föreslår att nya lokaler till skolan är det första projekt som genomförs i centrala floda. nya byggnader 
placeras med insyn i mer offentliga utrymmen av skolan exempelvis sporthall och skolmatsal, detta 
skapar ett intryck av ett mer aktivt center.

Utbyggnaden ger utrymme för ett nytt förskolecenter som har kapaciteten att mobilisera och stötta 
dagföräldrar i staden samt ge utrymme för ett förskole bibliotek där leksaker, filmer, utbildningsmate-
rial och annat material relaterat till förskoleverksamhet kan lånas av dagföräldrar och förskolor.

söDerläge UtmeD säVån
strömmen är en central och essentiellt element i stadsbilden och stadens grönstuktur som garanterar 
kontakt med vattnet för sport, rekreation och visuell simulering. promenader utmed kanten formar 
skydd från översvämningar, varierade sekvenser av parkmiljöer och urbanare kajkanten. De fortsätter 
in i naturreservatet och utmed sävsjön. trädgårdar, terrasser och byggnader i söderläge ansluter direkt 
till de offentliga rummen utmed ån. platser med utsikt över ån i nordläge fokuserar på att skapa bättre 
lokalklimat och visuell kontakt med vattnet.

Vårt floDa
planen är förberedd att inbjuda invånarna till att medverka i stadens utveckling. De anspråkslösa 
dimensionerna vid herrgårdsbacken bemyndigar individer eller grupper att deltaga. De små tomterna 
gör byggnation genomförbart för fler grupper i samhället. ett “misslyckat” småskaligt projekt är också 
lättare att anpassa till den framtida stadsbilden än ett större. staden kan förse små byggprojekt i cen-
trum med expertis för att attrahera underrepresenterade byggare att starta ett projekt. i denna process 
kan värdet av samarbete och en sammanhängande stadsbild kommuniceras. byggemenskaper kan 
bjuda in människor att ta kollektivt ansvar och ge moraliskt engagemang för objekt som de direkt kan 
relatera till.

allaktiVitetsHUs fysisk aktiVitet i staDskärnan VarDagsliV i floDa
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kommUnicera floDa, inte mer, inte minDre
flodas identitet ligger i kapaciteten att utnyttja det som staden redan potentiellt erbjuder. Vi föreslår en kontinuitet av stadsstrukturen där stadsplanen 
är flexibel att expandera med ett kvarter i taget och på så sätt kan växa över tiden och inkludera framtida möjligheter.

Vi definierar mötesplatser i staden och i anslutning till kollektivtrafik, här kan flodas identitet spridas med de personer kommer hit från andra delar av 
regionen. Unika kvalitéer så som naturreservatet, sävsjön och sävån ansluter direkt till transportcentret. marken i centrala floda utnyttjas mer intensiv 
och effektivt.

skapa en känsla aV DelaktigHet
planen skapar en flexibel vision för hur staden stegvis kan växa i två etapper.

etapp 1: aktion
en plan for direkta åtaganden samt temporära aktiviteter i stadskärnan skapas för att sätta fokus på invånarna och låta dem spela en essentiell roll i låta 
staden utrycka sig själv. aktionsplanen syftar till att mobilisera, ge incitament samt inspirera invånare, lokala företag och berörda för att skapa en at-
mosfär där initiativ och kapital riktas mot den nya visionen. Vi föreslår att ge utrymme för “egna hem 2.0”  projekt där byggemenskaper tillåts skapa nya 
delar av floda. kommunen kan stödja den aktuella planeringen av garveriet med exempelvis expertis eller finansiering av förstudier.

etapp 2: Vision
planen är indelad i mer än 30 nya kvarter där varje kvarter är anpassningsbart inför framtida planer och visioner. planen utvecklas ett kvarter i taget 
med utgångspunkt i en utbyggnad av centralskolan samt upprustning av floda centrum. Vi föreslår att i första hand fortsätta med att bebygga säteri 
backen och utveckla den nya stationen med omgivning, följt av nya nova hallen och förtätning utmed brovägen.

fUnktioner
planen är flexibel för olika scenarios. Vi har beräknat funktionerna baserat på tre olika scenarios där 
olika kvarter har byggts ut i hela influensområdet. 

byggnaDsHöjD
byggnads höjderna varierar mellan 1 och 3 våningar. byggnader i tre våningar är generellt sätt placera-
de utmed de större vägarna. byggnaderna är placerade för att ge sol på gator, innergårdar och mötes-
platser. De översta våningarna kan med fördel vara indragna för att skapa terrasser i söderläge och ge 
mer solljus på gatorna.

referenser

fUnktioner: 
   
bostäder: 18000 - 37500 m2   
kontor och vokaler: 9500 - 23000 m2 
kommersiella lokaler: 3800 - 6300 m2 
centralskolan och förskolecenter: 3500 - 5300 m2 
sport och rekreation: 500 - 5200 m2   
allaktivitetshus: 1000 - 3900 m2  
Verkstäder vid motorvägen: 0 - 2800 m2  
transporthubb: 1000 - 1300 m2  
kykans nya lokaler: 500 - 600 m2 
Hotell paviljonger: 0 - 200 m2

garveri paviljong: 0 - 100 m2 

totalt:  86200 m2

bostadsenheter (75m):  500 enheter
parkingsplatser: 2147 platser

1 våning
2 våningar
3 våningar
4 våningar
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N

EN småstads 
karaktär
Norr om cENtrum
området norr om säven utformas med en tydlig småstads 
karaktär, där små kvarter ansluter till tågstationen. ån och 
huvudgatan ges en grön karaktär och ansluter till naturre-
servatet, sjön samt tågstationen.

cENtrum
Floda centrum har redan ett språk och användning som 
invånarna känner till väl. detta språk förtydligas genom 
att bebygga dåligt utnyttjade ytor samt genom att lättare 
leda människor från andra delar av staden till centrum. Ett 
större flöde av människor, antal människor i området samt 
attraktiva offentliga rum försäkrar en effektivt utnyttjad 
stadskärna.

hErrgårdsbackEN
gröna och intima gårdar och små hus klättrar upp för 
backen och skapar en typologi som tar sin inspiration i den 
svenska trästaden.

hErrgårdsParkEN
staden har redan en stadspark som kan användas bättre ge-
nom att integrera den bättre i stadsstukturen, utveckla en 
grundlig plan för den och kommunicera den bättre.

ÖN
Ön formar en grön lunga i staden med en tydlig koppling 
till den nya stadsutvecklingen.

brovägEN
kompakta stugor placeras utmed brovägen för att aktivera 
gatan, introducera en ny storlek och typ av hus i staden 
samt för att förändra gatans karaktär till en mer urban och 

cENtrum                                                                                                                  cENtralskolaN                                                                                                                  hErrgårdsbackEN                                             hErrgårdsParkEN 

lEgENd
1 -  garveriet
2 -  torg
3 -  garveriparken
4 -  Naturreservat
5 -  åpromenaden
6 -  Nya Novahallen
7 -  söderläge
8 -  Öparken
9 -  Plats
10 -  Platsbildning
11 -  Entré
12 -  transporthubben
13 -  torg
14 -  söderläge
15 -  shopping
16 -  skola
17 -  allaktivitetshus
18 -  hälsa
19 -  Plats
20 -  kontor och ljudbarriär
21 -  centrala stadsparken
22 -  trädeck
23 -  kyrka 
24 -  herrgårdsbyn
25 -   små urbana hus
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