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GREBBESTAD STRAND
Grebbestad strand har en enorm potential
som väntar på att utnyttjas. Promenaden
utmed dagens vägräcke är under sommartid
välanvänd men osäker. Stråket bör ges en
ökad trafiksäkerhet och inbjuda till vila och
aktivitet. Badmöjligheterna varierar utmed
sträckan och kan förstärkas.
De gamla pirerna i söder lockar inte med
sin nuvarnade utformning. Dessutom är
bottenkvaliteten på sina håll så dålig att bad
undviks.

GREBBESTAD STRAND

Med en rejäl översyn av området kan
Grebbestad strand utvecklas till en självklar
plats där Grebbestad möter havet.
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badplats
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GRÄSMATTAN
Gräsmattan eller strandparken är en stor
generös aktivitetsyta. Här kan man slå sig
ned för att sola och ha picknick. Gräsmattan
lutar svagt från öster till väster, ned mot
havet. I bakkant uppför en ny byggnad
innehållande pumphus, offentliga toaletter
och kanske omklädning.

GREBBESTAD STRAND

PARKERING
Parkering föreslås utmed den nya
vägsträckningen och bakom den
föreslagna servicebyggnaden. I mötet
med strandpromenaden anordnas en
vändmöjlighet. I denna punkt kan behörig
trafik ta sig vidare söderut.

A

SOLDÄCKET
De gamla pirerna utnyttjas som fundament
för ett nytt soldäck. Däcket föreslås ha
olika nivåer samt en ”rygg” in mot land.
Sommartid kompletteras soldäcket med
flytbryggor för att nå större baddjup och öka
tillgängligheten.
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SOLPIREN
En ny pir anläggs för att möjliggöra utfyllnad
och tillskapande av en ny sandstrand.
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En ny sandstrand anläggs mellan den gamla
och nya piren.
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BÄCKEN
Bäcken löper den i ett öppet dike, med en
mjuk slänt mot gräsmattan och en hård
vertikal kant mot den nya vägsträckningen.
Strandpromenaden passerar över bäcken på
en bro.

sandstrand
SOLDÄCKET
genomströmning
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STRANDPROMENADEN
Breddning av Strandvägen medger ett
tillskapande av en strandpromenad
Promenadens havssida utförs i trä medan
en granitmur avgränsar mot trafiksidan.
På sträckan föreslås utkiksplatser och
trappor i strategiska lägen. I sydöst avslutas
promenaden i en plats med trappor och
en generös ramp som binder ihop de olika
nivåernas stråk. I denna viktiga nod har
man överblick över soldäck, promenad och
gräsmattan.

PIREN I NORR
Den befintliga strandskoningen kläs in
med ett trädäck och en mur, likt den nya
strandpromenaden utmed Strandvägen.
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En ny sandstrand anläggs mellan den gamla
och nya piren.
STRANDPROMENADEN
Breddning av Strandvägen medger ett
tillskapande av en strandpromenad
Promenadens havssida utförs i trä
medan
SOLDÄCKET
en granitmur avgränsar mot trafiksidan.
På sträckan föreslås utkiksplatser och
trappor i strategiska lägen. I sydöst avslutas
promenaden i en plats med trappor och
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generös ramp som binder ihop de olika
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ökad genomströmning

Granitkantsten

Bäcken löper den i ett öppet dike, med en
mjuk slänt mot gräsmattan och en hård
vertikal kant mot den nya vägsträckningen.
Strandpromenaden passerar över bäcken på
en bro.
PIREN I NORR
Den befintliga strandskoningen kläs in
med ett trädäck och en mur, likt den nya
strandpromenaden utmed Strandvägen.
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Utkiksplats

SOLDÄCKET
De gamla pirerna utnyttjas som fundament
för ett nytt soldäck. Däcket föreslås ha
olika nivåer samt en ”rygg” in mot land.
Sommartid kompletteras soldäcket med
flytbryggor för att nå större baddjup och öka
tillgängligheten.
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Stor trappa i vinkel
mot söder och väster
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De gamla pirerna utnyttjas som fundament
för ett nytt soldäck. Däcket föreslås ha
olika nivåer samt en ”rygg” in mot land.
Sommartid kompletteras soldäcket med
flytbryggor för att nå större baddjup och öka
tillgängligheten.
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STRANDPROMENADEN
Breddning av Strandvägen medger ett
tillskapande av en strandpromenad
Promenadens havssida utförs i trä medan
en granitmur avgränsar mot trafiksidan.
På sträckan föreslås utkiksplatser och
trappor i strategiska lägen. I sydöst avslutas
promenaden i en plats med trappor och
en generös ramp som binder ihop de olika
nivåernas stråk. I denna viktiga nod har
man överblick över soldäck, promenad och
gräsmattan.
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Bäcken löper den i ett öppet dike, med enPUMPHUS
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vertikal kant mot den nya vägsträckningen.
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WC på
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PIREN I NORR
Den befintliga strandskoningen kläs in
med ett trädäck och en mur, likt den nya
strandpromenaden utmed Strandvägen.
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PIREN I NORR
Den befintliga strandskoningen kläs in
med ett trädäck och en mur, likt den nya
strandpromenaden utmed Strandvägen.
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DEN NYA SANDSTRANDEN MED STRANDPROMENADEN I FONDEN
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SOLDÄCKET

Ev hopptorn i
siktlinje från
Strandvägen

Flytbrygga som
binder ihop

GREBBESTAD STRAND

Väggskärm som rygg,
belyses kvällstid på ett
intressant sätt

Ny pir med trädäck

Bryggor för
krabbmete...

Söder och västervända
soldäck av trä

Fri vattengenomströmning

Ny strand genom
utfyllnad
Del av trädäck
på pålar

Ramp för tillgänglighetens
skull
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