Koncept
Detta projekt är menat att vara ett inlägg i den pågående diskussionen
kring Hamburgsunds/Hamburgös framtida utveckling. En fördjupad detaljplan stundar. Riktlinjerna för det lilla västkustsamhället närmaste framtid
ska värderas och stakas ut. Många har kallats och känt sig kallade att delta i den förberedande processen, invånare, skolelever, studenter och expertis.
Vårt intryck är att många av de konkreta idéer som formulerats, kring
Hamburgsund utveckling, skulle leda till att bilden av det småskaliga
kustsamhället skulle bli av en mer urban karaktär. Mer funktionsseparering, definiering av de odefinierade platserna, fler urbana mötesplatser,
mer turism etc.
Vad skulle allt för många urbana inslag innebära för bilden och känslan
av ett litet kustsamhälle? Eftersom arkitektur och byggd struktur alltid
är bärare av identitet, kunskap och självperception, vill vi ifråga sätta en
mer (sub-) urban utveckling. Skulle en mer urban stadsutveckling stämma överens med en lokal identitet, historia och självperception.
Vad ska Hamburgö, Hamburgsund berätta om sina invånare i framtiden?
Är det ett urbant Hamburgsund man önskar sig eller är det bara det urbana livets russin man vill åt?
Med detta i tankarna vill vi undersöka ifall det finnas en annan möjlig utveckling än den som strävar mot det mer urbana.
Vilka är de specifika skillnaderna mellan urbant och ruralt?

Urban/ Sub-Urban
Förbindelser

Rural kust

–
–
–
–

– Liten in och ut migration
– Stabil, preserverande

Rörlighet, in och ut migration
Flexibilitet
Möjlighet till utvecklad kollektivtrafik
Turism

Den globala trenden kring flexibilitet och rörlighet, så som motorvägar, järnväg och
spårväg kräver allt mer urban yta. Ökat tryck från biltrafik orsakar efterfrågan på
trafikseparering och trygga zoner etc. Rurala områden får allt svårare att konturera
med de urbana.
Genom historien har betydligt fler serviceenheter funnits och fler behov uppfyllts även
lokalt. Oftare hade både platser och personer i samhället flera funktioner. Idag går
utvecklingen allt mer mot specialisering och centralisering. Kunskap går förlorad och
många viktiga funktioner försvinner från landsorten. Rurala områden blir allt mer beroende av de större centralorterna
Ekonomi
-

Service
Industri
stort utbud av varor
stort utbud av utbildad arbetskraft

- mer primär ekonomier
- en del småskalig industri

Städer har stora fördelar vad det gäller industri och service vad det gäller utbudet av
varor, kunder och arbetskraft. Rurala områden har ofta brist på t.ex. kunder vilket gör
det svårt att vara vinstdrivande. Effekten blir den samma som beskrivet i “förbindelser”.

Riktlinjer från boken Det är möjligt !

Socialt Liv
-

Gesellschaft
Starkare individualism
Större personligt spelrum, ensamhet
Snabba förändringar och stor variation:
trender, livsstil, identitet
- Stor variation av valmöjligheter
- Separation av tid:
arbetstid, fritidtid etc.
- Separation av aktiviteter och platser:
arbete på kontor, mötas på kafé etc.

-

Gemeinschaft
starkare sociala band
mindre individuelt spelrum
mer stabil identitet + traditioner
färre valmöjligheter
fler aktiviteter inom samma omr.:
arbeta, mötas, recreation integrerade
- mix-used spaces

Vi upplever att utvecklingen går mot ett urbant socialt liv. Fler¬¬ och fler vill flytta till
rurala områden som Hamburgsund men ändå ha kvar sina urbana vanor och traditioner. Detta skapar efterfrågan på mer urbana service enheter de rurala områdena. Hur
möter man dessa behov utan att helt radera den mer rurala strukturen? Konsumtion,
ekonomiska krafter och turism är stora omvälvande krafter som måste beaktas ifall
man inte vill förlora lokal identitet och kultur.
Arkitektur/Stadsplanering
- Tät, hög, stor skala
- mångfald av stilar
- Definierad platser
- Definierad gränser
- sub-urban omr: villor med privata
trädgårdar

-

Ruralt landskap, gles bebyggt
Samhällena ofta täta - små skaliga
Många byar, byggda i en stil
En familjs hus
Fler semiprivata zoner
odefinierade platser
Mjuka gränser och övergångar

Hamburgsunds centrum följer inte helt de rurala mönstren. Det finns stora obebyggda
ytor och stor skala på bebyggelsen. Dessutom finns flera glesa villa områden både i
centrala Hamburgsund och på Hamburgö. Dessa element skapar i vissa fall en mer
sub-urban känsla.

-

små fastigheter
en person får ej äga mer än ett kvarter
Hus ska stå längs gator och gränder
I hus högre än två våningar ska bottenvåningen vara öppen för
aktiviteter som berikar gatulivet.
- Stora ödsliga parkeringsfält, motorleder och höga hastigheter är
förbjudna.
Riktlinjer för landskapsbilden Hamburgsund, Hamburgö
+
+
+
+

större självförsörjning, vindkraft, livsmedel etc.
Bervara Hamburgös rurala kulturlandskap, betesmark etc.
bevara orörda naturområden
All byggd struktur ska anpassas till landskaspet,
inte tvärtom.
+ mjuka gränser
+ strandlinjen ska vara tillgänglig allmänheten, undvik exploatering.
+ Förtäta nuvarande glest byggd struktur.
Riktlinjer för byggd struktur Hamburgsund, Hamburgö
+ Undvik exploatering på Hamburgö, förtäta enbart det redan glesa
villa området vid färjelägret.
+ Ta vara på flexibiliteten och det oväntade i deodefinierade rum.
+ Intigrera mer varierad grönstruktur i den byggda strukturen
+ mjuka grändser

När det kommer till miljö har de rurala områdena många fördelar.
Att leva här är mer hälsosamt , tackvare mindre luft och ljud föroreningar. Rurala
områden ger större valmöjligheter att leva med större hänsyn till hållbart utveckling,
egen matproduktion, vattenrening och energiförsörjning etc.

shape room with
nature

Rurala kvaliteter

Hur skulle en utveckling med focus på att stärka rurala kvaliteter kunna
se ut? I våra förundersökningar har vi hittat flera användbara idéer. En
bra guide och inspiration har varit boken ”Allt är möjligt” Där Sörmlands
Läns Länsstyrelse presenterar en rad stadsutvecklingsprojekt som genomförts i länet. I projektet kring Eskilstunas framtida utveckling presenteras en rad förslagspunkter för denna framtida utveckling. Dessa förslagspunkter har vi använt oss av, samt adderat fler punkter från våra egna
analyser.
Ytterligare ett viktigt koncept vi vill implementera i Hamburgsund är idéerna kring en mer flexibel trafikplanering ”shared space –traffic”. Detta
skulle kunna leda till att bilar, gående, cyklister m.fl. kunde uppleva gaturummen mer jämställda. Konceptet bygger på mindre trafik separerat
gaturum, där biltrafiken kanske inte ges det stora spelrum den har i dag.
Det bygger på att lösa upp gränserna, förändra asfalts rummets karaktär
från trafikrum till byrum. Ett gaturum där bilisten inte ges ensamrätt utan
tvingas till större hänsyn och lägre fart.
Hur dessa koncept skulle kunna praktiseras i Hamburgsund kommer att
presenteras på följande planscher.

follow the
landscape

multifunctional space:
working, meeting,
playing

private property
whole-year occupied

groundfloors,
which en-

small properties

mixed used road
private + public

the houses build along the street:
they shape the public space

Hamburgsund Hamburgö........
I vårt förslag har vi skiljt på landskap och byggd struktur i Hamburgsund/
Hamburgö För att lättare kunna formulera de generella riktlinjerna som gavs
på föregående plansch. Landskapet kring Hamburgsund och på Hamburgö
uppfyller redan i mångt och mycket dessa riktlinjer, här handlar det om att
bevara och värdera medan det i Hamburgssunds centrum finns ett större behov av helt förändrade riktlinjer för en framtida lyckad utveckling. Av denna
anledning har vi valt att exemplifiera detaljlösningar till Hamburgsunds centrumområde
Utgångspunkten för våra teorier och projekt är att det genomförs i etapper
med ett långsträckt tidsperspektiv. Alla förändringar ska tillåtas att utvecklas
och växa in i den nuvarande strukturen över tid. Förändringarna vi föreslås
ska ses som en process, inte att verkställas vid ett tillfälle.
Öppna ytor har ofta stor betydelse för den känslan en byggd struktur förmedlar, ytor som obebyggda områden, vägar, parkeringar, trädgårdar, mellanrum och offentliga rum. Ett traditionellt bohuslänskt samhälle saknar ofta
stora privata avgränsade ytor så som villaträdgårdar. Vatten linjen och land-

skapet har varit de starkast styrande elementen. Den byggda strukturen
har sedan definierat och byggt upp de gemensamma offentliga rummen och
gatorna. Vi vill föreslå att man inom föreslagna områden använder sig av ett
ruralt rumskapande igen. I enlighet med föreslagna riktlinjer bör ny bebyggelse ha en traditionell småskalighet och bearbetas med stor försiktighet
gällande proportion och uttryck. Ny bebyggelse ska skapa intressanta och
intima gaturum offentliga och semiprivata. Bottenvåningen i hus högre än
två våningar ska tillåta i förstahand funktioner som kan berika gatulivet. I
hamnområdet vill vi förstärka känslan av att leva vid vattnet. Vi utvidgar
småbåtshamn och gästhamn men gör det främst genom att utvidga inlåt. En
viskning om var vatten linjen en gång gick i Hamburgsund.
Publika platser liksom byggd struktur har traditionellt haft fler och mer blandade funktioner, så som handel, nöje, lek, möte, arbete etc. Skulle våra
gemensamma rum bli mer multifunktionella igen med ett ”shared space”
koncept? Mer separering behöver kanske inte vara det ända rätta svaret på
utveckling? Gator och rum som blandar funktioner och aktiviteter på ett mer

flexibelt och intressantare sätt hur skulle dom kunna gestaltas? Måste en
parkering alltid vara enbart ett rum för bilar? Måste en bil alltid parkeras på
en platt asfalterad yta? Skulle en parkeringsyta kunna blandas med en mjuk
ojämn lummig grönyta? Skulle det gennerellt gå att låta naturen komma oss
närmare in på knuten i våra asfalterade stadsrum? Kan vi låta gränserna
mellan landskap och hårda ytor bli mjukare och mer tillåtande?
Vi tror att en större närvaro av mindre bearbetad gröna element skulle
skapa intressantare miljöer med en stark mer naturlig relation till det omgivande rurala landskapet. Vi tycker att de gröna inslagen i stadsrummen
kunde vara mer karaktärsfulla och unika än en välansad platt gräsmatta.
Många traditionella mötespunkter i Hamburgsund har med åren förlorat
många av sina ursprungliga funktioner. Ett exempel är Hamburgsunds hamnområden. Man skulle kunna återuppliva dessa platser genom att fylla dem
med attraktiva funktioner. Ett sätt skulle kunna vara att bygga ett växthus
som kan användas av hamburgsunds invånare. Detta skulle kunna attrahera
alla generationer, och bli en viktig och spännande mötespunkt.

Från villa to village
Ny byggd struktur

Entrén till Hamburgsund

Som tidigare angivet föreslår vi en partiell förtätning av Hamburgsunds centrala del. En förtätning enligt
i en mer rural strategi, på de angivna platserna
tror vi skulle skapa ett mer intressant och förstärkt byrum. Dessa strategiska platser bör enligt vårt förslag vara utmed Hamburgsunds huvudgata
huvudgata.
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Det första mötet med Hamburgsund
centrum från fastlandet ska ha funktionen av att välkomna och berätta
a vad
det är du kommer att möta.
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The new waterline
I kustnära områden har vattenlinjen alltid varit det starkaste rumsskapande elementet. Under 50-, 60-, 70- och
80-talet byggdes många hus i Hamburgsund som inte tog tillvara på kontakten med vattnet. Vi vill omforma
vattenlinjen i småbåtshamnen delvis för att skapa ett närmare förhållande mellan bebyggelsen närmat hamnen
och vattnet.
Vi vill använda även vattnet som ett element att bryta upp gränser och skapa mjukare övergångar mellan hårdlagda asfalterade ytor och landskap. Vi vill låta vattnet återta en liten bit av den ursprungliga vattenlinjen genom
att låta ett vattenstråk nå ända upp till huvudgatan i Hamburgsund. Genom att utvidga Småbåtshamnen och
gästhamnen både inåt och utåt i sundet skapas fler båtplatser. Vi föreslår att platsen där bostadslängan som idag
sitter ihop med banken i framtiden skulle kunna omgestaltas. En ny byggnad aningen förskjuten skapar ett intressantare gaturum mot Ica, och ett nytt attraktivt boende med nära vattenkontakt.
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Ett torg framför ica
Platsen framför Ica är en av de mer befolkade platserna i centrum av
Hamburgsund. Idag är dess funktion uteslutande parkering trots att
läget ger en hög potential för en kombination och uppblandning av
flera aktiviteter, möten, marknad, mindre uteserveringar etc. Hamburgaren är idag en aktiv mötesplats med översikt över dagens icaparkering. Även denna plats skulle berikas ytterligare av att parkeringen
framför Ica gavs en intressantare karaktär och att de båda platserna
visuellt knöts ihop.

shipyard
ard
ar
rdd

Från bakgård till trädgård
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attraktiv plats både för ett möte mellan både
de landskap och bryggmiljö och stad. Detta skulle ku
kunna
vara platsen vår ide om ett publikt växthus. En varm
mötesplats som skulle kunna rymma både kontemplation och möjligheten till möten i kombination med arbete. En lysande lanterna i en annars mörklagd hamn,
en skyddad plats med utsikt över sundet, en plats för
trädgårdsfester och middagar året om. Detta skulle
kunna var en mötesplats för många med intressen
och aktiviteter knutna till odlingen eller bara till värmen och atmosfären i växthuset. Kanske en ny undervisnings lokal för skolan, kanske finns det även djur
här. På sommaren skulle ett kafé kunna öppnas i anknytning till växthuset med försäljning och servering
av lokalt odlade grödor.
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En förädling av markmaterialet på platsen skulle ge ett starkare intryck av en viktig torgplats, en mer multifunktionell och flexibel yta, inte
enbart dedikerad åt bilparkering. Lokalerna som idag inrymmer lastbilscentralen vill vi fortfarande bevara delar av. De nyare garage delarna i plåt rivs för att möjliggöra passage för fotgängare. Den vitputsade
garagebyggnaden blir en multifunktionell flexibel offentligbyggnad som
kan fyllas med aktiviteter som möter Hamburgsundsbornas efterfrågan. Verkstadsgolvet blir till, dansgolv, utställningshall, festlokal, inomhusbazar, auktion, turist information eller något annat efterfrågat.
Vi vill också testa iden om att förtäta vertikalt. Kanske skulle taket på
garaget kunna förtätas med ett småskaligt tillägg?

Diagram soft boders.
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