HAMBURGSUND CENTRUM
Förslag på förändringar

Varför Hamburgsunds centrum?
Efter att ha analyserat Hamburgsund/Hamburgö kände jag att märriskorna som bor här inte
känner sig identifierade med samhällets centrum.
Jag tror detta beror på problem i samhällets struktur, skala och rumsliga planering.
Min intention är att planera och designa ett nytt centrum i Hamburgsund, så att det blir ett mer
hållbart område. Detta ska ske: socialt (genom att skapa nya mötesplatser, koppla samhällets identitet till centrum och skapa nya funktioner som gör att centrum blir ett aktivt område); ekonomiskt (genom att omorganisera handeln, tillföra nya butiker och andra aktiviteter samt skapa fler
möjligheter till permanentbostäder); och miljömässigt (genom att garantera att de nya funktionera utnyttjar den gamla strukturen, den nya strukturen ska vara miljöanpassad samt skapa nya
grönområden).
Problem med centrumet idag

Karta över Hamburgsunds centrum

Jag bestämde mig för att göra en övning där jag såg på Hamburgsund genom enbart volymer
och tog bort linjerna på strukturen. Övningar visade att volymerna i Hamburgsund främst består
av bostäder (ca 10mx10m) utspridda i samhället.
När man tittar på centrumet så ser man en annan situation; volymerna har större skala, som om
de skulle tillhöra en annan ort. De är inte anpassade till samhällets övriga struktur. Detta kanske
beror på att de är byggda i handelns centrum, där vissa aktiviteter hör ihop så som åkeriet, båtvarvet, ICA, banken, några affärer och bostäder… Men jag tror att skalan på byggnaderna och strukturen är fel och borde omformas. I dagens struktur ligger fokus på bilen, de fria ytorna utnyttjas
inte som promenadstråt eller som lekplats för barnen, t.ex.

Volymer utspridda i samhället

Med detta som utgångspunkt började jag fundera på hur
centrumet kan ändras. Jag har studerat den traditionella
strukturen av samhällen i Bohuslän och har förstått att den
strukturen bättre identifieras den här regionen och gör den
unik. Jag anser att den strukturen har mycket goda
kvaliteter och några av dem kan användas vid omformandet av det ”nya” centrumet.
Centrum: förvirringen kring de fria ytorna - bara asfalt

Traditionell Bohuslänsk struktur

tranga gator;
inte raka;
avslutas inte

hus nära varanda;
inte raka linjer
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