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HAV PÅ LAND
INTRODUKTION
Orust har en lång tradition av ett starkt förhållande till havet. Med tidens gång har förhållandet ändrats och traditionella arbeten såsom fiske och båtbyggeri minskat. I samband av den minskande fiskpopulationen och nya metoderna av
produktion av havsmat ser vi potential i att förnya och förstärka förhållandet mellan Orust och havet – att översätta historien till framtiden. Vårt förslag introducerar ett marint matcentrum – en informativ plattform för experimenterande och
nya sätt att förbereda och konsumera havsmat. Målen är integrerade i centret som förespråkar året-runt-aktiviteter och
fungerar som en mötesplats för lokala invånare samt besökare i alla åldrar.

EN NY NOD
Centret kommer att placeras i Tuvesvik, ett område som
vi ser som den nyaste noden i en serie av noder associerade med havsmat på västra delen av Orust. Tuvesvik
håller på att utvecklas och ligger på nordvästra Orust.
Här finns en färjestation för färjor som går till de kulturellt anrika öarna Gullholmen och Käringön.
Utvecklingsplanen för Tuvesvik innehåller bostäder.
Havsmatcentret skulle fungera som en start gnista för
området och ge ett mervärde för de nya invånarna. Den
nya noden Tuvesvik skulle komplementera och uppmuntra den existerande serien av noder associerade
med havsmat i riktning mot framtiden.
Gullholmen och Käringön har en historia av fiske. De
små täta samhällen organiserade längs den varierande
terrängen vid vattnet med små mellanliggande rumsligheter besöks frekvent av både lokala och turister under sommaren.
Mollösund har en stark fisketradition med några aktiva
fiskare idag och musselföretaget Scanfjord. Mollösund
lockar till sig turister tack vare sin historia med fiskare,
dess traditionella byggnader och mysiga atmosfär. Enligt Orusts kommuns vision kommer en storskalig vattenbruksanläggning placeras där. I visionen ingår även
en professionell matlagningsskola.
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3. Reception
4. Kontor
5. Garderob
6. Toalett
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11. Sötvatten facilitet
11.1 Steg 3 i produktion, börja mata
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19. Filter och pumpar för havsvatten
20. Slakt
21. Personalrum
22. Affär
23. Restaurang
24. Disk
25. Kylrum
26. Kök
27. Bar
28. Terrass/ innergård
29. Matlagningsklassrum
30. Underhåll
31. Soprum
32. Skjul
33. Personal parkering, av- och pålast
34. Cykelparkering
35. Hyresstugor
36. Information längs ramp
37. Balkong
38. Havsborst
39. Näringsproduktion
40. Steg 3 i produktion, börja mata

28.
27.
30.
6.
1.

9.

5.

6.

8.

7.

25.

9.

20.

19.

26.
8.

8.

14.

10.

6.

25.

22.
9.
4.
21.

29.

24.
6.

6.

9.

13.

6.

17.
18.

18.2

18.1

A

10.

28.

28.

16.

1.
15.

14.

6.

6.

8.

6.
13.

10.

7.

2.

6.
6.

12.
11.

5.

4.

3.
34.

11.3

11.1

28.

11.2

PLAN 2
6.

13.

14.

38.

6.

39.

10.

14.

6.

37.

6.

12.

40.

8.

9.

36.
29.

B

PLAN 1:200 (A1)

ARKITEKTURSKOLA

Masterprogram - Arkitektur och planering för hållbar utveckling 2017/2018
Designstudio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den rurbana ön
Designstudio del B / Fördjupningsprojekt
Isabella Bergh, Julia Grünbaum, Shechen Li

KONCEPT - Element

VY FRÅN INNERGÅRDEN

4.D ESIGN

Topografi

Sol och vind

materials

Buildings will
the requiremen
level above the

4 .DESIGN PROPOSA
Visuella axis

Upphöjd strandpromenad

Cedar wood cladder

MATERIAL

m ater i a ls

Byggnaderna höjs för att möta kravet på min. +3,2 m ovan havsnivå.

Buildings will beTegel
elevated
meet
mötertomark.
the requirements of a + 3.2 m
level above the sea

Upphöjd grund på plintar.

How brick me

4 . D4E. SD IEGSNI GPR
N OPRPOO PO
SA LSAL
Cedar wood cladder
Cedar wood cladder
Cedar wood cladder
Cedar wood cladder

Wooden deck/boardwalk
Brick
Brick

materials
materials
materials
materials
Buildings willBuildings
be elevatedwill
to be
meet
elevated to meet
Lärkpanel

Tegel

Brick
Brick

Buildings
willBuildings
be of
elevated
to be
meet
to meet
the requirements
the
requirements
a +will
3.2
mofelevated
a + 3.2
m
the
requirements
the
of
requirements
a
+
3.2
m
of
a
+
3.2
m
level above thelevel
sea above the sea
level above thelevel
sea above the sea

How brick meets the ground

Trätrall

Granit

Wooden deck/boardwalk
Wooden deck/boardwalk
Wooden deck/boardwalk
Wooden deck/boardwalk

Granite
Granite

Granite
Granite

20

How brick meets
Howthebrick
ground
meets the ground
How brick meets
Howthebrick
ground
meets the ground

20
20

SEKTION B-B 1:200 (A1)

20
20

0

ARKITEKTURSKOLA

5

10

15

20

25

Masterprogram - Arkitektur och planering för hållbar utveckling 2017/2018
Designstudio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den rurbana ön
Designstudio del B / Fördjupningsprojekt
Isabella Bergh, Julia Grünbaum, Shechen Li

VATTENBRUK

RENDER

VY FRÅN SÖTVATTEN FACILITIET

Recirculerande vattenbruk
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fish production. Today, algae are mainly used as natural additives in
foods and beauty products, but also as ingredients in food (e.g. sushi
etc.). It is also used for making biogas (SWEMARC 2017).
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Havsgurkan
är ytterligare en art med stor efterfrågan i
Asien. Här i Sverige existerar arten naturligt i våra hav,
men inkluderas inte i vår matkultur. För att röra oss mot
ett mera hållbart samhälle, krävs ett öppet sinne och
viljan att finna nya lösningar gällande mat. Havsgurkan
är optimal till att odla i recirkurkelande vattenbrukssytem. Samtidigt förespråkas en art som redan existerar
på Orust men inte utnyttjas till sin fulla potential idag.
(Källa:https://www.youtube.com/
Image: Openclipart
watch?v=dug2VfeqTbI)
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