Toftenäs 1:15, 1:17,1:31 och del av 1:32 samt Tubberöd 1:488 - Skärhamn, Tjörns Kommun

GESTALTNINGSPROGRAM ALT. B

ILLUSTRATION DETALJPLAN MALAGA
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Illustrationer och bilder skall läsas som exempel på hur det skulle
kunna se ut och skall således inte ses som ett färdigt förslag på varje
individuellt hus. Samrådshandlingen beskriver endast skala, höjder och
användning av planområdet.

Gestaltningsprogrammet kan vägleda och ligga till grund för
exploateringavtal mellan inblandade parter och utgöra ram- och
regelverk i det egna, respektive det gemensamma arbete med helhet
och detaljer i utformningen av det nya områdets specifika kvalitet
och karaktär. Gestaltningsprogrammet har inte något egentligt stöd
i plan och bygglagen men ger ett exempel på hur byggnader kan
planeras, placeras och utformas och kompletterar detaljplanen med att
motivera och redovisa arkitektoniska och landskapsmässiga principer.
De viktigaste slutsatserna i gestaltningsprogrammet är inarbetade i
detaljplanen.

Gestaltningsprogrammet är ett verktyg för att skapa en sammanhållen
och attraktiv boendemiljö, där de olika bebyggelsegrupperna och
landskapsrummen skall samverka på ett varierat sätt. Det anger
övergripande riktlinjer för utformning av landskapet och bebyggelsen
och bidrar till att förstärka områdets befintliga kvaliteter men ska
samtidigt ge förutsättningar för ett nytt område med unik karaktär.

SYFTE

Gestaltningsprogrammet är ett komplement till utställningshandlingen.
Det förtydligar planens intentioner och utgör program för kommande
projekterings- och granskningsinsatser.
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av White arkitekter AB i
samarbete med Rådhuset Arkitekter AB, Tjörns kommun, WSP
Sverige AB, Mindhouse AB samt Toftö Holding AB.

Förslaget beräknas färdigställt kunna innehålla ca 80 nya bostäder och
ca 5750m² verksamheter.

Topografi

Gestaltningsprogrammet tillhör utställningshandling för Toftenäs
1:15,1:17 1:31 och del av 1:32 samt Tubberöd 1:488 - Malaga, Tjörns
kommun.

Malaga har ett klimatmässigt utsatt läge. Syd- och sydvästvindar
kommer att vara de mest påtagliga, medan området ligger skyddat
från vindar i nord- och nordvästlig riktning. Området öppnar sig mot
söder och har berget som rygg i norr, vilket ger förutsättningar för ett
gott klimat. Ljuset och värmen från solen förstärks ytterligare genom
havsytans reflektion.

Klimat

* (undantaget varvets nya verkstadshallar som får anpassas efter upptagningsramper)

Det nya området består i huvudsak av den befintliga kajplanen i
norra delen av Prosteviken. Området är relativt plant utan större
höjdvariationer. Ett berg i nordväst skapar områdets fond och stiger
från +3,0 till +17,0 m. Den befintliga kajkanten ligger ungefär 1,3 m
över normal vattennivå. Med hänsyn till framtida klimatförändring och
stigande vattennivå kommer ingen entré ligga under +2,5 möh *.

FÖRUTSÄTTNINGAR

BAKGRUND

PÅ KAJPLAN MOT OLJECISTERN

SETT FRÅN SYDVÄST
SETT FRÅN ÖSTER

bergskontur
PANORAMABILD ÖVER KAJOMRÅDE SKÄRHAMN 19 MARS 2008
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bergskontur
FOTO: KAJOMRÅDE SKÄRHAMN 19 MARS 2008
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SKÄRHAMN IDAG

SITUATIONSPLAN

ILLUSTRATION SITUATIONSPLAN * illustrationen redovisar ett möjligt sätt att bebygga området

SITUATIONSPLAN

ILLUSTRATION *
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GRÄNS MELLAN BEBYGGELSE OCH LANDSKAP

Landskapet är den sammanhållande länken i området där ett fåtal
material som grus, corten, platsgjuten betong och marktäckande
grönska används för att skapa områdets karaktär. Mindre öppna
platsbildningar och bassänger delar upp den befintliga kajen och
bildar mindre delområden som vart och ett respekterar landskapet och
topografin.

Mötet mellan bebyggelsen och det offentliga rummet skall vara tydligt
och miljön upplevas trygg. Arkitekturen skall vara varierad och modern
influerat av det bohuslänska rustika och karga. Likt fiskesamhällets
brokighet och variation ska området eftersträva individualitet i volym
och karaktär samtidigt ska den övergripande strukturen inordna sig och
följa med typlogin. Målet är att skapa ett område med hög kvalitet, som
erbjuder ett havsnära boende över generationer samt öppnar upp för
nya attraktiva allmänna gångstråk och nya tilläggsplatser.

CORTEN SOM KANTELEMENT

EROSIONSKYDDAD SLÄNT SALTTÅLIG ÄNGSMARK

KONCEPTBILD FÖR MARKPLANERING

Det delvis synliga avsprängda berget kan berikas och ge en
förutsättning för klättrande grönska; kaprifol och murgröna samt ges en
vacker effektbelysning.

träbryggor och trädäck.

Gångstråk och den utfyllda piren i sydväst kompletteras med lätta

Golvet är en sammanhållande grusad yta som korsas av körbanor
och entréplatåer av platsgjuten betong. Generellt i området används
cortenstål för att markera tydliga gränser mellan olika funktioner och
material och skapar på så sätt ett spännande motsatsförhållande
mellan det befintliga lanskapet och det nya tillkommande.

Landskapet

Övergripande

GESTALTNING

GRÖNA KANTER LÄNGS BERGET

PARKERING PACKAT STENMJÖL
KÖRBANABETONG

KANT AV CORTEN

MARKYTA STENKROSS

BERGSVÄGG BEKLÄDD MED KLÄTTERVÄXTER

BADBRYGGA-GunillaBandolin

CORTEN

L A N D S K A P - MAT ER I A L & K A R A K TÄ R

BRYGGA &TILLÄGGSPLATS

GRÖNA KANTER

GRÖNA GÅRDAR

NODER

SCHEMATISK ÖVERSIKT

LANDSKAP

”BRYGGLANDSKAP”

KANTER AV CORTEN

MARKTÄCKANDE GRÖNT
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UTFYLLD PIR MED FÖLJSAMT TRÄDÄCK - PLOT MARKTÄCKANDEGRÖNT

SITTPLATSER AV BTG & TRÄ
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Spreng & Partner

Hybrid architecture

Bebyggelsen är i huvudsak förlagd med gavlarna vända mot kajen så
att generösa utblickar ut mot havet och Skärhamns södra del erbjuds.
Placeringen tar tillvara på solinfall och vindskydd för terrasser och
balkonger - viktiga faktorer för att skapa mötesplatser och socialt liv
mellan husen.

Länk

Bostäderna karaktäriseras av ett långsiktigt och hållbart koncept som
andas kvalitet och omsorg. Skalmässigt är vart delområde anpassat
till topografin och landskapets karaktär. Bebyggelsen framstår som
omväxlande med enkla och tydliga byggnader i en sammanhållen
skala. Med stor variation i fasadernas rytm och utformning tillsammans
med olika material och en färgpalett inspirerat av närliggande
arkepilags färgpalett ska en modernt och miljöanpassad arkitektur
uppföras.

Skala

Projektet består av ca 80 bostäder i form av flerbostadshus,
punkthus,terrasshus, radhus samt villor. Arkitekturen är variationsrik,
bohuslänskt enkel och rustik mot det karga berget som fond. En
blandning av olika bostadstyper gör att området möter en bredare
efterfrågan över längre tid och gör att här finns plats för alla
generationer: unga familjer, medelålders och äldre.

Variation

Bostäder

OBRA architects

S333Architecture+Urbanism S333Architecture+Urbanism

Bakers Architecten

WHITE

BEBYGGELSE - MATERIAL & SKALA

S333Architecture+Urbanism

II

III

II-IV

III-IV

III-IV

HAMNMAGASIN

PARHUS

BERGSRADHUS

KAJHUS ÖVRE

KAJHUS NEDRE

SCHEMATISK ÖVERSIKT

BOSTÄDER

VII

I

CISTERNHUSET

ENFAMILJS VILLA
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Befintlig verksamhetsbyggnad

Ny verksamhetsbyggnad kombination bostäder

Ny verksamhetsbyggnad

SCHEMATISK ÖVERSIKT

VERKSAMHETER

Bostäderna i sydväst samt bostäderna i nordost får

GATOR OCH TRAFIK

PÅ DE GÅENDES VILLKOR

både allmänheten och de boende i området och skall ha en tydlig
marin karaktär. Kajen delas upp och skapar öppna platser med bra
lokalklimat för människor att vistas i och kompletteras med två nya
pirar och bryggor vilket ger ett 100-tal nya båtplatser.

Kajen och områdets vattennära ytor kommer att vara tillgängliga för

de boende och allmänheten och utgör en viktig del i ambitionen att
knyta samman de norra delarna av hamnen till Skärhamns centrum.
Stråket skall anpassas för gångtrafik och skapa en innehållsrik
och spännande miljö längs vattnet. Alla gator och stråk ska vara
trafiksäkra, handikappsvänliga och kännas trygga även under den
mörka årstiden. Ett inre väderskyddat stråk löper genom området i
nordsydlig riktning.

Kajstråket har en unik möjlighet att utnyttja vattnet som en kvalitet för

planområdets sydvästra spets. Gatan är främst avsedd för cyklister
och biltrafik, för boende och besökare till området , samt i mindre
omfattning (sommartid) för transport till verksamheterna i sydväst.

2

2

2
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LJUSA & TRYGGA P-HUS / GARAGE I ÖSTER SAMT UNDER TERRASSHUS / ÖVRE KAJHUS

har antalet beräknats på ett medelvärde av dessa tre = 2.5p / 100 m BTA.)

2

* (Handel 3.2p / 100 m BTA; Kontor 1.8p / 100 m BTA; Hotell 2.5 / 100 m BTA, då mix är okänd

För verksamheter och besökare erbjuds parkering kring Kajplanen i
områdets sydvästra del samt gatstensparkering i områdets nordöstra
del.

Bostäderna i de centrala delarna av området får möjlighet att parkera i
parkeringsgaraget eller i parkeringshuset i nordost.

markparkeringsplatser i direkt anslutning till byggnaden.

Parkeringsbehovet beräknas uppgå till 275 platser och skall i huvudsak
förläggas till P-hus, under terrasshusen samt som kompletterande
markparkering vid gata och på kajplanen. Beräknad parkeringsnorm
2
är 1.5 p-plats/lgh och i genomsnitt 2.5 p-plats/100 m BTA * för
verksamheter.

Förutsättningarna för att skapa ett område med liv och rörelse
under hela året är goda då den befintliga marin-, varvs- och
hamnverksamheten fortsätter i områdets nordöstra delar.
Nya verksamheter som t ex småbåtshamn, rekreation, café,
restauranger, kontor samt hotell ges möjlighet att etableras i området.

Gatan skall förlängas från områdets nordöstra del och gå ut till

Parkering

Verksamheter
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Tvärstråk - fotgängare

Sekundärstråk - fotgängare

Kajstråk- fotgängare

cykel och fotgängare

Primärstråk -

SCHEMATISK ÖVERSIKT

GÅNG- &
CYKELSTRÅK

Parkering ovan mark

Carport

P-HUS / GARAGE

bilen

Primärstråk -

SCHEMATISK ÖVERSIKT

BILTRAFIK & PARKERING
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PIR

DELOMRÅDE 2

BOSTÄDER
IV

GRÖN
GÅRD

BOSTÄDER
IV

GRÖN
GÅRD

TORG

KONTOR/HOTELL
VII
BOSTÄDER
II

SMÅINDUSTRI

KONTOR HANDEL HOTELL
III

DELOMRÅDE 1

E

A

16

B

KOMMUNENS TILLÄGGSPLATS FÖR GÄSTANDE STÖRRE BÅTAR

SMÅBÅTSHAMN

SMÅBÅTSHAMN

VERKSAMHET
I

BOSTÄDER
III

GRÖN
GÅRD

BOSTÄDER
IV

F

DELOMRÅDE 3

PIR

C

SOL & BAD

BRYGGA

BRYGGA

GRÖN
GÅRD

D

TILLÄGGSPLATS

BOSTÄDER
III

TORG

LEK

H

VERKSAMHET/
BOSTÄDER
II

BOSTÄDER
IV

BOSTÄDER
IV

E

LEK

A

MARKTÄCKANDE
GRÖNT

BOSTÄDER
III

F

MARKPARKERING

B
P-HUS
I

MARKTÄCKANDE
GRÖNT

G
G

H

D

C

SMÅINDUSTRI

P-HUS
IV

ENFAMILJSHUS
I

ENFAMILJSHUS
I

Sales pavillion Legacy garden Bakers architecten

Herzog de Meuron

2

Hamntorget och den första bassängen. De nedre bostadsplanen
har en förvaringszon närmast berget och rum som orienterar sig ut
mot fasad. De övre våningarna får rum med utsikt i två väderstreck
och terrass mot sydväst. Markparkering skapas i anslutning till varje
bostad.

1

2

3

MarcKoehler

Bedaux de Brouwer architecten
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SEKTION F-F (SKALA: ANPASSAD)

SEKTION E-E (SKALA: ANPASSAD)

Bostäderna i 2 våningar mot berget klättrar nedför sluttningen mot

Lokalerna i punkthuset får karaktäristiska rum färgade av den runda
grundplanen och ger möjlighet att variera lokalerna i orientering och
storlek med vidsträckta utblickar mot havet. Parkeringsplats är möjlig i
det planerade p-huset i nordost.

Cisternhuset ersätter den befintliga oljecisternen med kontor/hotell.

minskar bullerpåverkan på de bakomliggande bostäderna och
möjliggör separat entré till varvsområdet.

Verksamhetslokalerna i 3 våningar längs med kajen bildar tillsamans
med P-huset en tydlig gräns mot det befintliga varvet. Placeringen

Delområde 1 utgörs av både bostadshus, verksamhetsbyggnader samt
ett P-hus vid områdets entré i nordost. På berget ovanför varvet i ligger
även två enplansvillor.

Delområde 1

GESTALTNING AV DELOMRÅDE

17

E

TORG

KONTOR/HOTELL
VII

F

F

E

18

SEKTION G-G (SKALA ANPASSAD)

1

SMÅINDUSTRI

KONTOR HANDEL HOTELL
III

BOSTÄDER
II

1

2

3

G

2

PLANUTSNITT - DELOMRÅDE 1

GRÖN
GÅRD

DELOMRÅDE 1

G
SMÅINDUSTRI

P-HUS
IV

ENFAMILJSHUS
I

ENTRÉ VARVSOMRÅDE

ENFAMILJSHUS
I

R
ENT

DE

Å
OMR

DS
STA
É BO

2550 m²

BTA P-hus / Garage

verksamhet/lättindustri - 6o
enfamiljshus - låglutande till 32o

Takutformning

Fasader utföres i en kombination
av rustika material;tegel,
matrisgjutna btg-element
stålpaneler mm.
Primärkulörer går i varma
naturfärger och i en svart/grå
färgskala. Sekundärkulörer är klara
färger: orange, röd, gul och grön.

försäljning, lättare tillverkning,
kontor och hotell

Lokaler

Övrigt

takterrasser, balkonger,
samt uteplatser

+2,5

Lägsta golvnivå
Uteplatser/ Balkonger

från gata och hamntorget

p-hus samt
markparkering
Entréer

Parkering

pålar till berg

punkthus, radhus, enfamiljshus,
hamnmagasin

Byggnadstyp

Grundläggning

ca 8
2-7

Antal bostäder
Antal vån

25

5353 m²

BTA Verksamhetsyta

Markparkering

1782 m²

1

BTA Bostäder

Riktlinjer delområde

Torgytan i delområdets sydvästra del ger plats för lek och pausen
för flanören. Med en trappa ansluter Malaga och knyter an till
ovanliggande område; Havsporten.

delområdet mot vattnet och ger maximal kontakt med kajstråket och
utsikten mot Skärhamn och havet. Mellanrummen är gröna gårdar
eller blåa vattenspeglar. Bostäder närmast varvet har en bullerskyddad
sida mot verksamheten och öppna rum för vila och umgänge ut mot
generösa soliga balkonger och havet i sydväst. Husen berikas med
gröna terrasser på taket.

Bostäderna i 3-4 våningar är tvärställda mot vattnet och öppnar upp

Området är anpassad i skala och volym till den befintliga
verksamheten och berget. Gröna tak, solfångare och gemensamma
takterrasser sätter sin prägel på delområdet och ger Skärhamn en
miljöprofil.
Parkeringsmöjlighet för de boende finns i det planerade garage under
husen närmast berget.

Här har det allmänna bryggstråket sin början och ansluter till
den planerade piren och nya småbåtshamnen. Bostäderna och
bassängerna ger delområdet sin identitet och karaktär.

Delområde 2

SHL

Dellis Cay

UTSIKT - GRÖNA TAK

SOL&BAD PIREN
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KAJSTRÅK PIREN

WSP

BOSTADSMILJÖ

19

C

C

SEKTION H-H (SKALA ANPASSAD)

SEKTION D-D (SKALA ANPASSAD)

SMÅBÅTSHAMN

BOSTÄDER
IV

GRÖN
GÅRD

BOSTÄDER
IV

BOSTÄDER
IV

GRÖN
GÅRD

TORG

KONTOR/HOTELL
VII

KONTOR HANDEL
III

PLANUTSNITT - DELOMRÅDE 2

F

20

VERKSAMHET
I

BOSTÄDER
III

D

DELOMRÅDE 2

TORG

LEK

GRÖN
GÅRD

BOSTÄDER
IV

E

BRYGGA

BOSTÄDER
IV

BOSTÄDER
III

H

GRÖN
GÅRD

P-HUS
I

MARKTÄCKANDE
GRÖNT

F

E

H

D

Solceller / solfångare.
Material & färg, se delområde 1

Övrigt

område1

I anslutning till
småbåtshamnstråk

Lokaler

I ”tysta” lägen i sydväst.

Uteplatser/
Balkonger

Från gata och gård

Entréer

+2.5

p-garage

Parkering

Lägsta golvnivå

På berg / pålar till berg

Grundläggning

ca 48
1-4

Antal bostäder
Antal vån

Svagt sluttande i en
kombination av sedum och
terrasser.

2300 m²
0

BTA P-hus / Garage
Markparkering

Takutformning

80 m²

BTA Verksamhetsyta

Flerbostadshus, radhus

7065 m²

BTA Bostäder

Byggnadstyp

2

Riktlinjer delområde

SEKTION A-A (SKALA ANPASSAD)

Markparkering för verksamhet, boende och besökare anordnas längs
bergsväggen inom området.

bostäder, avslutar området mot sydväst och ligger i direkt anslutning
till den nya småbåtshamnen vid den utbyggda piren. Kompletterande
bryggor, utförda som lätta träkonstruktioner, kan byggas på den utfyllda
piren och ger plats för lek, sol och bad.

Hamnmagasinet, byggnaden kan inrymma både verksamheter och

parkeringsgarage och förråd i gatunivå och bostadsvåningar ovanpå.

Bostäderna i 3-4 våningar i direkt anslutning till berget uppförs med

Bostäder i form av parhus placeras mot kajen och terrasseras mot
berget i nordväst till tre våningar i sydöst. Bostadsentréer förläggs i de
smala gränderna mellan byggnadskropparna och ger en väderskyddad
entré samt en privat zon utanför bostadens ytterdörr. De intima
gränderna skall ge besökare i området spännande utblickar mellan
byggnaderna och anamma Skärhamns karaktär med småskalighet och
trånga gaturum. Markparkering skapas i anslutning till varje bostad.

Delområde 3

1

2

PROMENADSTRÅK PIREN

MELLANRUMMET GER SPÄNNANDE UTBLICKAR

UTSIKT TERRASS
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HAVSLIV

KONCEPT BRYGGMILJÖ LÄNGS KAJSTRÅKET.

21

22

SEKTION B-B & C-C (SKALA ANPASSAD)

1

2

3

4

PLANUTSNITT - DELOMRÅDE 3

SOL & BAD

VERKSAMHET/
BOSTÄDER
II

LEK

A

MARKPARKERING

B

TILLÄGGSPLATS

BRYGGA

BOSTÄDER
III

MARKTÄCKANDE
GRÖNT

BRYGGA

BOSTÄDER
IV

TORG

DELOMRÅDE 3

C
C

B

A

VERKSAMHET
I

LEK

GRÖN
GÅRD

Restaurang, försäljning mm

Material & färg, se delområde 1

Övrigt

Terrasser
Lokaler

Uteplatser /
balkonger

+2.5

Lägsta golvnivå

vid parhus och längs berget i
väster

Parkering

Från upphöjda gränder och
kajplan.

Pålar till berg

Grundläggning

Entréer:

svagt sluttande - i en
kombination av sedum, terrasser
och ljuslanterniner

Magasinshus / Parhus / Terrasshus

Byggnadstyp
Takutformning

26 (max 31)
2-4

0 m²
35

BTA P-hus / Garage
Markparkering
Antal bostäder
Antal vån

300 m²

4900 m²

BTA Verksamhetsyta

BTA Bostäder

Riktlinjer delområde 3

BOSTÄDER
III

BOSTÄDER
III

P-HUS
I

MARKTÄCKANDE
GRÖNT

GÖTEBORG

