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“TILSAMMANS”

Allmän arkitekttävling - Centrala Floda

Vi är många som kommer här
Unga och gamla 
Också alla grannar och dem från Göteborg!

Vi kommer här
För här är allt 
Också det vi inte tänker på 
Nu!
Vi har tur
Staden vid ån
är också för andra än oss
Tilsammans

”Ett mera aktivt centralt Floda”

Fremtidens Floda ska transformeras från sin nuvarande 
odefinierade urbanitet till:

•En stad med ett precist arkitektoniskt urbant at-
traktivt centrum!
•En stad med arkitektoniska överraskande sammanhang!
•En stad som utnyttjar de vackra landskapliga 
förutsättningarna till nya arkitektoniska scenarier!
•En stad med arkitektoniska rum där folk naturligt 
vill mötas och vara tillsammans!

”Att designa en stad”

Det är svårt – ja nästan omöjligt att designa en 
stad- för vad är en bra stad eller stadsdel? Är det 
visionen om renässancens geometriska idealstad eller 
den engelska romantiska trädgårdsstadens protest och 
uppgörelse med  industrisamhällets dåliga förhållan-
den? Eller är det modernisternas öppna bostads struk-
turer? Det som på ritbordet verkar så riktigt kan 30 

år efter vara nedrivet!

”En stad har inte bara en identitet”

Kan urban identitet planläggas, eller är en bra och 
vällyckad stadsdesign en lyckoträff- och vad ska det 
till för att en skapa en funktionell, behaglig och 
vacker stad!   
De vackraste städer eller stadsdelar runt omkring 
i världen är alla präglade av något arkitektoniskt 
identitetsbärande och karakteristiskt. Det kan vara 
en unik landskaplig placering – en vacker central 
plats – gröna gaturum eller ett homogent arkitektoni-
skt byggnadsuttryck – och det är alltid flera aktuella 
faktorer i denna känslosamma iscenesättelse.

”Floda har ett landskapligt potential som på ett 
naturligt sätt kan bli ramarna för nya attrakti-
va urbana miljöer, där de exsisterande strukturerna 
sammanflätas med nya urbana tilltag - till en fram-
tidsorienterad och attraktiv statsmiljö -  en stad 
där det finns rumsliga överraskande sammanhang och en 
arkitektonisk känslofylld stämning.” 

Om det finns en arkitektonisk gemensam nämnare för 
vällyckade städer och rum, är det att alla dessa 
städer är skapade med stora rumsliga och materiel-
la kvaliteter, som åldras och känns starka. Stadens 
viktigaste grundton blir därför de offentliga mil-
jöerna och deras ramar för en gemensam känsla av 
tillhörighet och identitet. Karaktären av rummen mel-
lan husen, definieras därför kanske mera av stadens 
arkitektoniska kvalitet.än av det singulära hus  
”Det är därför viktigt att Flodas framtidiga layout 
inte bara blir en diskussion om byggnadernas höjder, 
vägbredd och antal parkeringsplatser.”

Floda stad och dess framtida vision ska på ett in-
telligent och artistiskt sätt og vara ett resultat 

av dels logisk planläggning, en robust struktur med 
urbana grundelement och en rumslig diversitet format 
som vackra fysiska ramer i en klar arkitektonisk vi-
sion – en vision om en stadsmiljö med arkitektonisk 
mångfald!

”Det nya Floda ska vara för alla och designat till 
alla! En stadsdel med allsidiga och inspirerande of-
fentliga rum – en stad där man är tillsammans! 

Framtidens Floda ska utvecklas över tid - och till 
detta projekt krävs en visionär - handlingskraft och 
arkitektoniska verktyg!

”KULTURHUSET”

Det är projektets centrala arkitektoniska idé, att 
Floda´s  naturliga centrum ska definieras av ett nytt 
kulturhus (det exsisterande Värdshus rivs ned och 
flyttas över på den andra sidan av floden!) Detta nya 
kulturhus öppnar sig från torget som en sol ut mot 
floden – från den centrala foyer är det utgång till 
ett stort skyddat terrasserande anlägg - här kan man 
njuta en kopp kaffe från kaffeen och anlägget funger-
ar som en plats för allsång i de lysa sommarkvällar! 
Kulturhusets terrasser vill bli Floda´s nya naturliga 
mötesplats – for unga som gamla! 

”CENTRUM OCH FÖRTÄTNING” 

Det är en önska att upplevelsen av floda centrum och 
den framtidiga förtätning introduceras vid en ny väg-
föring av Holms vägen. Den nya vägföring ger mö-
jlighet för en ny bebyggelse på kanten av ån och en 
accentuering av en rumslig ”aksel” på tvärs av Floda 
centrum – från sjön till Brovägen! 
Från den nya kilformade platsen är det utgång till en  
parkeringskällare i 2 plan under ett nytt ICA( den 
eksisterande ICA byggs om till ett nytt handelshus 

med penthouse lägenheter.) Det etableras ett nytt 
bostadskvarter nord för Centralskolan( med parkering 
under konstuktion) På Herrgårdsbäcken frihålls kiket 
mot Säteriet och en mindre punktbebyggelse etableras  
i övergången mellan landskapskilen och den eksis-
terande bostadsbebyggelse mellea Wilhelm Thams väg / 
Arfwedssons väg.
På den gamla kyrkotomten, mellan Brovägen och de bev-
arlingsvärdiga byggnaderna på ön byggs det bostäder.

”ÖN”
Ön ska intergreras som ett urbant parkelement i sam-
spel med den nya stadsförtätningen. Som en rumslig 
avslutning på förloppet från det centrala torget vid 
kulturhuset, anläggs det ett kilformat gåströk – över 
ån – till ett mindre mera intimt platsrum omkring 
de 2 bevaringvärdiga byggnaderna och omkring denna 
”pause” flätas de tillstötande områderna samman till 
nya arkitektoniska helheter!

”VÄRDSHUSET”

Värdshuset flyttas till hörnet av Brovägen och Floda 
stationsväg – det etableras ett mindre grönt anlägg 
med i förbindelse med ålderdomshem.

”DET NYA TRANSPORT CENTRET”

Stationen flyttas ner till viadukten och intergreras 
i ett nytt transportcenter med kontorbyggnader och 
parkeringsfaciliteter. 

”POWER/KRAFT/ELSTATIONEN” 

Området från transportstationen mot kraftstationen 
och den gamla stationsbyggnaden bebyggs med bostäder 
på kanten af ån. Den gamla stationsbyggnaden kon-
verteras till ett ungdomshus. Det anläggs en ny liten 
båthamn.

”MUSEUM”

Ett museum med tillhörande skulpturpark placeras i 
övergången från stadscentrat till Säteriparken – det 
anläggs likaså ett aktivitetsanlägg med  badfacili-
teter / sauna och ett hus till en roklubb.

”MISSIONSKYRKAN”

Missionskyrkan placeras på den alternativa grunden 
som ett organiskt byggnadsverk – ingången til kyrkan 
är från ett mindre intimt gårdsrum - som är en del 
av kyrkans trädgårdsanlägg med front mot Säveåens 
bugtande förlopp (det placeras ett kors på ön  i ån 
som point de vue från kyrkorummet.)

”VATTENHUSET”

Överför  kyrkan anläggs ett vattenhus – en bygning 
med aktivitet och lek i vatten.

”GARVERIET”

Garveriet vill vara ideellt som ram för en högskola 
med öppna verkstäder för Floda´s inbyggare!
Här kan det skruvas på bilar – spelas musik - göras 
experimenterande teater och man kan avhålla Flodas 
sportsdagar!

Arkitekturhistoriskt har de sidste många årtierna 
bjudit  på statsprojekt, som mera eller mindre lyck-
osamt har reflekterat tidsandan och samhällets fram-
tidsideal -
urbane visioner som spänner från ”den sociala staden” 
över brutalistiska mardrömmar till en felförtolkad 
gatu romantisme! 
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