Vattenrummet

i nytt ljus

Om utveckling av vattenlinjen i
Hamburgsund

Dagens situation

Målsättningar

-

-

Överfull gästhamn under högsäsongen.
Föroreningar från båtavlopp.
Behov av fler fasta båtplatser.
Dåliga publika platser vid vattnet.
Odefinierade rumsligheter och tomrum.
Vattenlinjen är inte helt gångbar.
Privatiserad vattenlinje.
Fritidshusmarknaden driver upp huspriser.
Högt vattennära exploateringstryck.
Välfungerande fiskehamn.

Designprinciper
- Vattenrummet är för värdefullt för att
privatiseras.
- Gör vattenlinjen gångbar.
- Expandera gästhamnen på centrumsidan.
- Skapa nya båtplatser genom förtätning.
- Förtydliga sundet som en rumslighet.
- Vänd centrum mot vattnet.
- Planera för en stigande vattennivå i alla nyoch ombyggnader.
- Tillämpa gröna lösningar där det är möjligt.
- Värna om det genuina.

Framtidens situation
- Stigande havsvattennivåer.
- Ökande rörlig turism och båtturism.

Fördjupningsprojekt av Joakim Haglund
i kursen ‘Planering och design för en
hållbar utveckling i ett litet samhälle‘ för
fjärdeårsstudenter vid CTH Arkitektur 2006.

Gör strandlinjen gångbar

Stärka den lokala identiteten.
Underlätta för helårsboende.
Säkra tillgängligheten till sundet.
En hållbar turism.
Ett hållbart nyttjande av naturen.

Förtäta båtplatserna

Det finns i Bohuslän
ofta en informell rätt
att röra sig fritt längs
vattnet, men denna
håller på att gå förlorad
genom en förändrad
ägandekultur.

Privat

Sundet är nästan
fullt utbyggt,
men några nya
bryggor kan
fortfarande
passas in.
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Den här rättigheten
bör värnas och
formaliseras, så att
strandlinjen förblir
öppen att promenera
längs.

Nya platser
kan även hyras
ut på privata
bryggor, och
administreras
genom en
kooperativ
förening.
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Koppla ihop strandlinjen

Promenad till campingen
250 nya platser

Ny gångbrygga
Ny

-ihopkoppling &
båtplatser
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Definiera vattenrummet
Nya Huldas =
gamla Skäret
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En ny träbrygga här skulle
inte bara koppla samman den
gångbara strandlinjen, utan
också skapa fler båtplatser.
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En ny promenadväg
till campingnen, till
stor del bestående av
träbryggor, skulle ha
många positiva effekter:
- En säkrare väg som
minska bilberoendet.
- 1 km brygga
= 250 nya båtplatser.
Särskilt bra för
båtägare som bor en
bit bort och använder
båten veckovis.
Långtidsparkering vid
campingen.
- Skapar en skyddad
djup badplats i
Rörvikskilen.
- Blir en turistattraktion i
sig själv.

Den centrala hamnen - idag
Havet upplevs sent

Avbruten
promenad
Gästhamn 50p

Nya sjöbodar

Fasta båtplatser 150p
Fiskehamn

Vattenrummet i centrala Hamburgsund
är ett odefinierat, flytande rum. Att kanta vattnet med
typiska sjöbodar skulle förtydliga rumsligheten.
Den gamla restaurangbyggnaden Skäret kan flyttas
och ersätta dagens Huldas, och på så sätt ge denna
mötesplats ett värdigare yttre.

Vattenrummet i centrala Hamburgsund lider idag av några
allvarliga problem. Bristen på rumsliga kvaliteter är uppenbar
med baksidor och odefinierade mellanrum, till synes
slumpmässigt placerade byggnader och en framkomlighet
som avbryts av båtverkstaden. När man kommer till samhället
upplevs inte vattnet förrän man är framme vid färjan.
Den lilla gästhamnen är överfull på sommaren med bara en
brygga på den servicetäta centrumsidan.
Vattenrummet i nytt ljus - Joakim Haglund - sida 1

Hamn- & Centrumomvandlingen
Såbarhet: 1m + 1 storm

Målområde

Hopplöst!
Släpp det!

Redan idag har ICA svämmats över vid
extremt väder. Stiger havsvattnet 1 m så
skulle det här området svämmas över vid
storm. Åtgärder måste börja genomföras
successivt.

Låg användningsgrad
Baksideskaraktär
Översvämningsrisk
Bara utfyllnadsmassa
Attraktivt läge men...
Dåliga grundförhållanden
Byggnader skulle blockera utsikt

Gräv bort det!

Nu när vi har en så stor
hamnbassäng...

Anpassa vattenlinjen till de existerande
byggnaderna. De kommer omfamna
den nya hamnen, och få ett oväntat
uppsving av fastighetsvärdet. Möjliga
medfinansiärer alltså.

Justera gatustrukturen

...med en 5000 m2 byggnad.

...kan vi lägga en flytande pir där...

Lägg till en byggnad till

Innehåll:
Helårsboende
Fritidsboende
Hotell
Konference
Restaurang
Bar & Café
Verksamhetslokaler

Bygg på en våning med
bostäder här och omvandla
bottenvångingen till lokaler.

Bussficka
Om bussen
kör i en
slinga förbi
Skäret
behövs inte
det enorma
busstorget
längre.

Bostäder på 2 våningar &
Affärslokaler i botteplan

En ny axel är skapad,
som direkt leder
dig till vattnet när
du kommer till
Hamburgsund.

Och slutligen några små byggnader

Sluter det nya
väldefinierade
hamnrummet.
Innehåller
t.ex. kiosk,
hamnkontor och
hygienutrymmen.

Sådär. Klappat och klart.

Vy mot sydväst

Pirbyggnaden

Gästhamn 125p
150% ökning

TVÄRSEKTION 1:200
Fasta båtplatser 50p
Ny, större servicepunkt
med båtavloppstömning
och alternativa bränslen.

Lägenheter för helårsboende och fritidsbruk är blandade, men 50% måste hyras ut till
helårsboende. Hyrorna för de åretruntboende subventioneras av de övriga hyresgästerna.
Byggnaden bör förbli i kommunalt ägande och kontroll. Den ska utnyttja högsta nivå av
miljöanpassat byggande och vara en solenergiproducent.

Fiskehamn

2 bryggor = 110 försvunna platser - 470 m kaj = 120 nya platser

FASAD MOT NORR 1:500

Vattenrummet i nytt ljus - Joakim Haglund - sida 2

