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VÅNINGSPLAN
existerande bebyggelse

ej bevaringsvärdig bebyggelse
transformerad bebyggelse

nya byggfält

BYGGFÄLT
bostäder

bostäder + liberala verksamheter
bostäder + handel/service

p-hus
kultur

FUNKTIONER

kulturstigen
landskapsbandet

åstigen
naturstigar

shared space
trottoarer

cykelstig och trottoar

MJUKA TRAFIKANTER
parkering på gatan

parkering i konstruktion
parkeringshus

PARKERING
järnvägsförbindelser
regionala busslinjer

ny bushållplats

OFFENTLIG TRAFIK
ärandekörning i bebyggelse

ärandekörning i parken
enkelriktade fordelningsgator

huvudgata

BILTRAFIK

regionale stadsrum og dynamoer
lokale inre stadsrum
platser längs vattnet

garveriet / garveriplatsen

kvartershus och 
missionskyrkan/

sjöplatsen

stadskärnan /
torget och gatorna

MÖTESPLATSER

UTvecklingssTraTegi PlansTraTegiska grePP

ProjekTeTs lag

Såveåen
nuvaramde översvämmningszon

ny torrgräns
nytt våtområde

BLÅ RUM

våtområdet
landskapsparken

park
trädgårdar

GRÖNA RUM

Flodas häftiga växt sedan 1960-talet har resulterat 
i en fragmenterad stad som saknar ett tydligt cen-
trum. Det är svårt att orientera sig och de kvaliteter 
staden besitter förmår man inte att utnyttja optimalt.
Samtidigt har staden ett otroligt potential. Inom 25 
minuter kan man vara i Göteborgs centrum, om-
bord på en Stenaline-färja eller stå i check-in kön på 
Landvetter. Detta är inte unikt för Floda men Floda 
har något som andra pendlarstäder saknar; det är 
naturskönt. Sävådalen och dess unika naturområ-
den sträcker sig till stadsgränsen och på nordöst- si-
dan avslutas staden med en vacker panoramautsikt 
över Sävelången. Idag förbinds de två av Säveån, 
ett landskapselement som är mer eller mindre osyn-
ligt när man befinner sig i stadens centrum.
 Projektet föreslår att Floda C bygger vidare på 
dessa styrkor och utvecklar sig till en unik instans på 
ett regionalt plan.

Flodas befolkningsutveckling tyder på att staden är 
en attraktiv och populär bosättningsort och det rå-
der inga tvivel om vilken bostadsform som föredras. 
Floda C – Naturen och livet i centrum tar utgångs-
punkt i detta och utvecklar staden på dess egna 

premisser. Med villan och de kvaliteter den erbjuder 
som inspiration delas staden upp i två delar, bosta-
den och trädgården. Trädgården ger plats till rekrea-
tion, spontanitet, fysisk aktivitet och köksträdgårdar 
medan bostaden möjliggör möten mellan männis-
kor och avslappning.

”Trädgården” utformas som en robust naturpark i 
tre delar bestående av en aktivitetsdel, ett våtom-
råde och en köksträdgård. Våtområdet reglerar åns 
översvämningar och skapar ett unikt landskap som 
är under konstant förändring. Köksträdgården möj-
liggör egenodling av grödor, egenproduktion av lo-
kala produkter och betesmarker för djur. Aktivitets-
delen fokuserar på fysisk aktivering och möjliggör 
tack vare sin robusthet allt från fotboll till krocket.

”Bostaden” består av fyra kvarter med hög densi-
tet och rymmer butiker, kontor och bostäder. Den 
täta bebyggelsen skapar personliga gaturum med 
nischer och vrår, något som betyder att de boende 
kan uppehålla sig i gaturummet och använda det 
som en förlängning av sin bostad. Biltrafik är be-
gränsad till de enkelriktade gatorna och shared spa-

ce-områdena. Således säkras bilåtkomst till bostä-
derna men mjuka trafikanter främjas.

Denna strukturering betyder att Floda kan erbjuda 
en unik bostadsform fylld av upplevelser. Genom att 
lägga vikt på denna förändring kan Floda attrahe-
ra ett bredare spektrum av inbyggare och således 
uppnå en ny dynamik där unga, studenter, äldre, 
pendlare och familjer kan leva ett kvalitativt liv sida 
vid sida.

FLoDA C
naTUren ocH liveT i cenTrUM

Floda C naTUren ocH liveT i cenTrUM

MeD garverieT soM knyTPUnkT Bliver 
sTranDen längs säveåen Hela floDas 

nya levenDe TräDgårD

VAR AMBITIÖS!
Hållbarhetsmässigt ska Floda C våga 

följa utvecklingen fullt ut.

VAR ÖPPEN FÖR FREMTIDEN!
Floda C ska utvecklas efter en elastisk 

plan som kan kan hantera ständigt 
varierande krav og önskningar. 

ETABLERA ATTRAKTIONER!
Det ska tillföras nya attraktioner till Floda 

C som är förankrade lokalt men fungerar i 
ett regionalt pespektiv.

VÄV STAD OCH NATUR SAMMAN!
Floda C ska utvecklas på naturens premisser.

BIND IHOP STADEN!
Floda C ska vara en sammanhäng-

ande och porös helhet som är optim-
erad för mjuka trafikanter.

ProjekTeTs HoveDgrePP
Floda indelas i tre områden 

som har var sin unik 
funktion och karaktär.



visionsPlan 1:1.000

arealfÖrDelning
Bostäder 23.800 m2

Liberala verksamheter 7.400 m2

Handel / service 3.400 m2

Kultur  1.800 m2

Parkering 7.000 m2

Totalt  43.400 m2

BosTäDer
Ungdomsbostäder 120 stk
Singlebostäder 60 stk
Äldrebostäder 120 stk
Familjebostäder 40 stk
Handikapbostäder 15 stk
Totalt 355 stk

Parkering
Parkeringshus 300 stk
Parkering i konstruktion 125 stk
Kantstensparkering 150 stk
Totalt 575 stk

FLoDA C
naTUren ocH liveT i cenTrUM



HUvUDgrePP - floDa c

Västra stambananNy stigNy stigVåtområdeGarveriet BetsesmarkBackarnaÅstigen

Ny vägBrygga

StigMissionskyrkanMedborgarhusBåtbrygga

sekTion BB GArVerIToMTeN 1:500 sekTion cc SJÖPLATSeN 1:500

På den nuvarande stationsparkeringen vil man i fremtiden, med staden i bakgrunden, kan människor i alla 
åldrar benyttja sig av den nya landskapsparken eller bara vila medans barnen underhåller sig själva.

Det personliga och små gaturummen i den nya bebyggelsen gör det möjligt för de boende att använda 
gaturummet rekreativt, något som borgar för täta grannrelationer och spännande möten.

Förlängning av
Wilhelm Thams Väg Rurik Holms VägMataffär VattentrappanHerrgårdsbacken

Förlängning av
Arfwedssons Väg

sekTion aa CeNTrUM 1:500

FLoDA C
naTUren ocH liveT i cenTrUM

Floda Station

Alléskolan

Floda M

Floda C Nova hallen

Säteriparken

KULTURSTIG

BROVÄGEN

Skallsjö Kyrka

Lekplats

Hästhagenskolan

Park

Idrottsbana

Lekplats

HUvUDgrePP - floDa

floDa c ska vara eTT grÖnT leD i 
DeT sTora lanDskaPeT

floDa BinDs iHoP På Tvärs av en ny 
UPPgraDeraD kUlTUrsTig ocH en 

Mera inBjUDanDe ocH iDenTiTeTsrik 
Broväg

floDa c ska vara sTaDens klarT 
DefineraDe HjärTa ocH saMlings-

PUnkT

villan är floDas DoMineranDe TyPologi

villans grUnDlägganDe eleMenT 
Delas UPP...

... ocH aPPliceras På floDa c fÖr 
aTT UPPnå en Unik BosTaDsforM.


