
HAMBURGSUND

Karaktärisering och Exploateringsmöjligheter 
HAMBURGÖ&

Karaktäristiskt för både Hamburgsund och Hamburgö 
är att det fi nns stora områden med olika typer av 
natur, skog, berg och öppna landskap. Skillnaden är att 
på Hamburgö är dessa områden till stor del 
oexploaterade, detta bör bibehållas och vårdas med t.ex. 
betesgång. Ny bebyggelse bör i alla områdena placeras 
nära befi ntliga bebyggda områden hellre än friliggande 
för att bevara det öppna landskapet. Detta innebär inte 
att nya byggnader behöver byggas likadant som förr, 
men att placering av byggnader, bebyggelsestruktur, 
skala och utformning beaktas, till exempel vid val av 
färg, panel, fönstertyper och takbeläggning. Ladugårdar, 
ekonomibyggnader och sjöbodar bör bevaras och vårdas. 

2:3 Norgård, Sandvik

Karaktäristiskt för området:
• Vid placering av byggnader har hänsyn  
 tagits till odlingslandskapet och 
 terrängen
• Stengärdsgårdar
• Blandad permanent- och 
 sommarbostäder
• Blandade små och stora hus 
• Träpanel och sadeltak med rött tegel

Att tänka på vid exploatering:
Bebyggelse bör läggas med hänsyn till den 
kvarvarande odlingsmarken.  
Stengärdsgårdarna skall bevaras. 

Ny bebyggelse bör anpassas till topografi n. 
Eftersom området har en stor variation i 
byggnadstyper kan den arkitektoniska 
friheten vara stor.

Områdesindelning:
1:1 Vänd igen, Tullboden, Hökebacken och Strandbacken 
1:2 Bergavägen, Sjövik
2:1 Södra Röd, Rödsvägen
2:2 Bergavägen
2:3 Norgård, Sandvik
3:1 Rödsvägen, varvet och sommarstugeområdet
3:2 Berga
4:1 Ekehogen 

4:2 Udden och Lökeskär

Fiske och skepparverksamhet
Jordbruk

Sommarbostäder

Industri i centrum
Områdena är indelade i olika färger 
som betecknar den näring/utveckling 
som utgör störst avtryck i bebyggelsen.
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Kulturmiljöanalys

De fl esta byggnaderna är placerade med hänsyn till 
terrängen. Ny bebyggelse bör fortsätta att byggas med 
beaktande av underlaget och terrängen. Nyexploatering 
bör ske varsamt med hänsyn till berg och mark för att 
förhindra förvanskning av områdets karaktär. Befi ntlig 
bebyggelse bör också vårdas varsamt och ombyggnader 
utföras med omsorg och tanke på byggnadstraditioner i 
området.
 De nio undersökta områdena utgörs av många olika 
typer av områden såsom jordbruksbebyggelse, sommar-
stugeområden, fi skeläge, industri mm. Områdenas olika 
karaktärer bör behållas för att tydliggöra deras historia 
och utveckling.

3:2 Berga

Karaktäristiskt för området:
•       Homogen planlagd bebyggelse från 
 samma tidsperiod
• Stora tomter
• Enplanshus, småskaligt sommarboende
• Olika färger på husen
• Träpanel och fl acka sadeltak med 
 rött tegel

Att tänka på vid exploatering:
Bebyggelsen i detta område är planlagt och 
därför bör nya byggnader placeras med 
hänsyn till den ursprungliga planen för att 
behålla strukturen. 

Nya byggnader bör anpassas i volym och 
proportion till befi ntlig bebyggelse. Bygg 
modernt, men ändå i samma skala. Lägg 
bebyggelsen i samband med befi ntliga 
bebyggda områden.

1:2 Sjövik

Karaktäristiskt för området:
• Tät bebyggelse placerad med hänsyn 
 till terrängen
• Sjöbodar och bryggor
• Dubbelhus med tak i rött tegel

Att tänka på vid exploatering:
De små tomterna i fi skeläget är 
karaktäristiska för området och vid 
nyexploatering bör denna struktur behållas 
för att känslan av skärgårdsbebyggelse skall 
bevaras. Enstaka nybyggnationer skulle 
kunna vara möjliga där formspråket med 
fördel kan vara modernt.

Ny bebyggelse bör fortsätta att placeras med 
hänsyn till underlaget och terrängen. Undvik 
att göra för stora ingrepp i berg och mark för 
att skapa nya tomter.

2:2 Bergavägen

Karaktäristiskt för området:
• Hänsyn har tagits till bruksmarken 
• Blandat jordbrukslandskap och 
 sommarstugor
• Ladugårdar och ekonomibyggnader
• Dubbelhus med sadeltak i rött tegel
• Bohuslänska gavelfönster

Att tänka på vid exploatering:
I detta område bör man bevara den 
kvarvarande odlingsmarken, och inte bygga 
på åkrarna. 

Ladugårdar och ekonomibyggnader skall 
bevaras och vårdas eftersom de, förutom 
bebyggelsestrukturen är det tydligaste 
spåret av det gamla jordbrukslandskapet.
I detta område är bebyggelsen blandad. Det 
fi nns traditionella dubbelhus likväl som 
modernare sommarstugor. Därför kan form-
språket på ny bebyggelse med fördel vara 
modernt för att skapa nya årsringar.

2:1 Södra Röd, Rödsvägen

Karaktäristiskt för området:
• Jordbrukslandskapet dominerar, 
 få typiska sommarhus 
• Vid placering av byggnader har hänsyn  
 tagits till jordbruksmarken
• Husen är placerade i klungor 
 längs vägen
• Ladugårdar och ekonomibyggnader
• Dubbelhus med sadeltak i rött tegel
• Bohuslänska gavelfönster

Att tänka på vid exploatering:
I jordbrukslandskapet bör bebyggelse läggas 
med hänsyn till den kvarvarande 
odlingsmarken. Bebyggelsen bör placeras 
nära befi ntliga hus hellre än friliggande för 
att bevara den ursprungliga 
gårdsstrukturen.

Ladugårdar och ekonomibyggnader skall 
bevaras och vårdas eftersom de, förutom 
bebyggelsestrukturen är det tydligaste 
spåret av det gamla jordbrukslandskapet.

Eftersom det i detta område fi nns en 
kontinuitet i att bygga traditionellt 
bohuslänskt bör nya byggnader utformas 
med särskild hänsyn till dessa 
byggnadstraditioner.

4:1 Ekehogen

Karaktäristiskt för området:
• Fyrkantiga tomter
• Granitgrund
• Blandat fasadmaterial och 
 takutformning
• Ny bebyggelse är inte nödvändigtvis   
 anpassad efter den bohuslänska    
 byggnadstraditionen 

Att tänka på vid exploatering:
Vid en framtida exploatering av sundet anser 
vi att en förtätning vid redan befi ntlig 
bebyggelse är att föredra. Lämpliga platser 
för en sådan förtätning skulle kunna vara 
området direkt söder och norr om Didriks 
väg där det idag fi nns en öppen plats med 
båtuppställningsplats. Det borde inte vara 
något problem att hitta en annan lämplig 
plats för båtarna, antingen på fastlandet 
eller på ön. Platsen är ett lämpligt område 
för exploatering eftersom det ligger i nära 
anslutning till den befi ntliga bebyggelsen och 
vägen. Detta område karaktäriseras redan 
av sina många årsringar och därför skulle 
en ny bebyggelse inte kännas främmande. 
Husen behöver inte följa den bohuslänska 
byggnadstraditionen eller bebyggelsen kring 
Ekehogen men de nya husen bör inte 
byggas högre än två våningar. Bostäder bör 
inte byggas närmast vattenlinjen istället kan 
här byggas rödmålade sjöbodar anpassade 
efter närliggande sjöbodar vilka bör bevaras 
och vårdas. Alternativt kan området närmast 
vattnet behållas öppet. 

Den östra delen av hagen söder om Strand-
skatevägen och väster om Havsörnsvägen är 
en möjlig plats för förtätning av 
villaområdet. Samma riktlinjer som 
ovanstående skall gälla även här. 

4:2 Udden och Lökeskär

Karakteristiskt för området:
• Serviceområde med 
 industribyggnader
• Flerfamiljshus
• Granitgrund

Att tänka på vid exploatering:
På fastlandsidan är området vid Lökeskär 
lämpligt för fortsatt exploatering med 
förtätning eftersom här redan fi nns ny 
bebyggelse i form av fl erfamiljshus och en 
rivningstomt. Terrängen i området är rela-
tivt fl ack vilket gör att ny bebyggelse skulle 
följa sundets karaktär genom att bergen be-
hålls obebyggda. Den stora ytan mellan 
Strandbackevägen och Långestrand gör det 
möjligt att bygga t.ex. fl er fl erfamiljshus eller 
villor. Husen kan byggas i tre eller fyra 
våningar eftersom de befi ntliga 
fl erfamiljshusen är i tre våningar och att 
terrängen tillåter detta utan att höjden blir 
för framträdande. Vid exploatering bör de 
tättliggande sjöbodarna bevaras. 

1:1 Vänd igen, Tullboden, 
Hökebacken och Strandbacken

Karakteristiskt för området:
• Granitgrund 
• Ljus färgsättning 
• Blandad stående och liggande panel

Att tänka på vid exploatering:
Hamburgsunds karaktär med bergen som en 
naturlig fond till bebyggelsen är viktig att 
bibehålla, detta utesluter nybyggnation på 
bergen samt för höga hus som kan skymma 
bergen. 

De långsträckta tomterna som fortfarande 
fi nns kvar på norra delen av ön är en rest 
från tiden innan tomterna styckades upp och 
de boende bedrev både fi ske och jordbruk. 
Detta är en del av Hamburgsunds historia 
och karaktär och är därför en i området vik-
tig egenskap värd att bevara. En annan vik-
tig del i kulturmiljön är de röda sjöbodarna 
som ligger längs med vattnet. Sjöbodarna 
har spelat en viktig roll som ekonomibygg-
nader för fi skenäringen och är således en del 
av historien. Nya sjöbodar bör anpassas ef-
ter befi ntliga vid val av utformning, färg och 
material. De befi ntliga sjöbodarna bör vårdas 
och bevaras.

3:1 Rödsvägen, varvet 
och sommarstugeområdet

Karaktäristiskt för området:
• Både vägen och husen ligger med 
 hänsyn till den kuperade terrängen
• Småskaliga sommarstugor i ett plan
• Träpanel och fl acka sadeltak med 
 rött tegel
• Panoramafönster

Att tänka på vid exploatering:
Ny bebyggelse bör fortsätta att placeras med 
hänsyn till terrängen. Gör inte för stora 
ingrepp i berg och mark, utan anpassa 
istället huset efter terrängen.

Småskaligheten bör bevaras i sommarstuge-
områdena. Bygg modernt, men ändå i samma 
skala. Lägg bebyggelsen i samband med 
befi ntliga bebyggda områden.


