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1 Havsstudion
Som det centrala elementet föreslås Havsstudion, e�
mul�funk�onellt forskningscenter och mötesplats för a� fungera
som utgångspunkt för en y�erligare medborgarstyrd utveckling
av grannskapet. Centret är en “think tank” för hållbart kustnära
boende och erbjuder faciliteter för forskning och experiment,
plats för utställning, co-working och andra oﬀentliga utrymmen.
Speciellt under lågsäsong fungerar det som en a�rak�on för
forskare och �ll exempel grupper som deltar i workshops om a�
bygga med och vid va�en. Sam�digt erbjuder Havsstudion en så
kallad ”tredje” plats a� mötas för lokalsamhället, året runt.

ETT UTFORSKANDE AV ATT LEVA I EN FÖRÄNDERLIG KUSTMILJÖ, Mollösund, Orust
Projektet u�orskar a� leva vid och med
havet i perspek�vet av en s�gande havsnivå i
kustsamhället Mollösund. E� mul�funk�onellt
havscentrum - Havsstudion – �llför samhället en
livlig ”tredje plats” för invånare och besökare under
hela året.

Stugor
Galgeberget

2 Kvarteret

Förslaget e�ersträvar a� stärka platsens speciella
koppling �ll naturen, öka medvetenheten och starta
en diskussion kring miljö och klimat. Kan naturens
kra� omfamnas genom en arkitektur som anpassas
�ll omgivande föränderliga klima�örhållanden?

Läge av Mollösund

Vindskydd
Galgeberget

3

I det in�lliggande området föreslås nya bostäder och några små
verksamheter. Här implementeras och testas olika sä� a� leva vid
och med va�net i en större skala. För a� möjliggöra för e� bredare utbud av människor a� leva permanent vid Mollösunds kust,
föreslås ganska små uthyrningsenheter med olika egenskaper.
Landskapsarkitekturen i området uppmuntrar en a� vandra längs
va�net, närma sig det och vidare u�orska.

Läge av planområdet i Mollösund

1

2

Havsstudion

3 Galgeberget
Området, Hamnplan och Galgeberget

Mollösund, bodar och magasin ca 1915

PROBLEM

MAL

Stigande havsnivaer

Präglat av säsonger

I Mollösund, liksom i resten av västkusten, s�ger
havsnivåerna och klima�örändringar kommer orsaka en ökande risk för översvämning. Genomsni�liga
havsnivån förväntas öka med ca 0,8 m det kommande århundradet, och extrema väderhändelser kan
orsaka va�ennivåer på upp �ll +2,3 m.

Mollösund är en mycket annorlunda plats på
sommaren jämfört med resten av året. Medan byn
är livlig och näs�n�ll överfull under sommaren
med utbud av aﬀärer och restauranger, minskar
befolkningen kra�igt under lågsäsong. De ﬂesta
företag stänger under de kalla månaderna och
endast cirka 200 permanenta invånare stannar kvar
(Orust kommun, 2016).
Befolkningen i Mollösund
på sommaren jämfört
med vintern
(Orust kommun)

80%

Sommarinvånarna har
ökat och vinterinvånarna
har minskat.

20%

Området idag med olika va�ennivåer; +0 m, +0,8 m och
+2,3 m. De extreme va�ennivåerna täcker hela Hamnplan
med va�en.

E� u�orskande av a�
leva i en föränderlig
kustmiljö;
s�gande havsnivåer
och stora skillnader
mellan sommar och
vinter.

Baserat på e� hållbarhetstänk har några designprinciper valts
som ”Arbetse�k” för a� karakterisera projektets övergripande
u�ormning.

VAR?

Va�en som en
ﬂytande gräns

Ekosystemintegra�on:
Förstör inte, förbä�ra

Återanvänd material
eller använd lokalt
förnyelsebart material

Ta upp tradi�onella
hantverksfärdigheter

Mul�funk�onalitet
och ﬂexibilitet

Konceptbild över förslaget,
med Havsstudion, kvarteret och Galgeberget

Det andra huvudmålet är a� stärka lågsäsongens
kvaliteter, när ön är inte är full av sommarturister
utan tvärtom är mycket tom. Vi strävar e�er a� öka
utbudet och a�rahera permanenta invånare och
gäster.

STRATEGIDISKUSSION

Tänk alla
års�der

Kvarteret

För a� göra ön och dess kustnära byar �ll livliga
platser nu och i fram�den och skydda deras
kulturarv behövs e� ny� �llvägagångssä�.
Mot bakgrund av s�gande havsnivåer och
klima�örändringar u�orskar projektet alterna�va
sä� a� bygga och leva med och vid havet.

DESIGNPRINCIPER

A� utveckla e� ny� kvarter på
Galgeberget kan skada miljön
allvarligt. Vi föreslår därför a�
placera större interven�oner på
Hamnplanen, som redan är
exploaterad och bara placera små
strukturer med låg miljöpåerkan
på Galgeberget.

För a� förstärka platsens speciella egenskaper stärks också
den magniﬁka naturen på Galgeberget. Genom a� lägga �ll
vandringsleder och vindskydd blir området mer �llgängligt. Små
enkla stugor kan läggas �ll över �den, vilket möjliggör för t.ex.
lågbudget ekoturister a� bo i området utan a� ta någon större
skada på miljön.

Pa Galgeberget

Model över förslaget

DESIGNKONCEPT FÖR OMRADET

Pa Hamnplanen

HUR?
Byggnaderna kan placeras på säker
mark på en högre nivå eller med
en nära rela�on �ll va�net, där
användbarheten beror på naturens �llstånd. Vi kombinerar dessa
kvalitéer: Där det behövs skapas
förbindelser på en säker nivå, där
det är möjligt ska va�en och
bebyggelse ha en nära kontakt.
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Fingerstruktur

Pa säker mark

Flexibelt med vatten

Vissa områden sänks, vissa
höjs. Genom a� skapa en
ﬁngerstruktur av olika
höjdnivåer blir kusten
längre och ﬂer får direkt
�llgång.

Säkerhetsatkomst

Medan de lägre nivåerna
gör det möjligt a� ha nära
kontakt med va�en
säkerställer “ﬁngrarna” på
hög nivå en säker
�llgänglighet �ll husen om
det blir översvämning.

Smaskalig struktur

Byggnadsstrukturen är
baserad på den
tradi�onella u�ormningen
av byn, där ﬁskebodar
radar upp i små gränder
ner mot va�net.

Bo litet och mer tätt

För a� kunna erbjuda
prisvärda bostäder vid
havet skapas små enheter i
en tät struktur.

Utomhuskorridor

Området fungerar som e�
uppdelat lägenhetshus:
Gångvägar i trä ansluter
de små enheterna �ll e�
gemensamt
rekrea�onsområde.

Vattenhantering
och biologisk mangfald

De översvämningsbara
områdena kan samla och
fördröja va�net. De
stödjer ekosystemtjänster
och erbjuder invånarna
rekrea�onsområden och
naturupplevelser.
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Stugor, ateljéer
Vindskydd
Havsstudion: Mul�funk�onellt
forskningscenter
och mötesplats
Torg för marknader,
festligheter, dans eller
skridskor
Va�enlekplats
Oﬀentlig bastu

Bostäder och små
verksamheter

Små gränder sträcker sig från huvudgatan
ner mot va�net
Kvarteret | Illustra�on av en möjlig u�orming

NIVAER
Baserat på den nivå som havet förväntas s�ga fram
�ll slutet av seklet, det vill säga 0,8 m, den förväntade så kallade 100-årsnivån på ca + 1,5 m samt säkerhetsnivån på 3,2 m föreslås a� konstruera zoner
av fyra olika nivåer.
3
+3,5m

3,5

2
+1,5m
+0,5m
0m

1

0

0

Zoner med fyra olika nivåer

Va�en vid dagens normala �llstånd, +0 m
Va�en i zon 1

N

Båtbrygga

Zon 3 är placerad på den ”supersäkra” nivån av
minst 3,5 m.

Bilpool
Sillverksamhet

Zon 2 är en ”semi-säker” nivå som varierar mellan
1,5 m och 3,5 m.
Zon 1 har nivåer som varierar mellan 0 och 1,5 m.
Här ändras karaktären, beroende på �dva�en och
regn.

Illustra�on plan 1:400
Va�enlek och bastun | Illustra�on av en möjlig u�orming

1,5

0,5

N

Konstgalleri
(beﬁntlig)

Zon 0 har en nivå av max 0,0 m. Denna zon kommer
mestadels a� vara under va�en såväl idag som i
fram�den.

Va�en vid olika nivåer enligt zonerna

GALGEBERGET

Va�en med en s�gning av 0,8 m
Va�en i zon 2

Va�en vid extrema nivåer av +2,3 m
Va�en i zon 3

Liksom i den historiska stadskärnan sträcker sig små
gränder ut från huvudgatan ner mot va�net, vilket
ger utsikt över havet, men skapar sam�digt skydd
från starka vindar. Mellan dessa mindre gångar
inbjuder träbryggor �ll a� gå närmare va�net. Här
sammanfaller naturen och den byggda miljön.

De ﬂesta byggnaderna är bostäder; små företag
har öppnat i några enstaka bostäders markplan
samt i bodar, såsom en kajakuthyrningsbyrå, en
konststudio och en ﬁskebu�k. Det kommer o�a
besökare för a� u�orska området, vilket är känt
som e� pilotprojekt inom byggbranschen.

VISION FÖR KVARTERET
Om man följer huvudvägen från inre hamnen �ll
väst leder gatan direkt �ll Havsstudion. När man
närmar sig öppnar sig den lilla gatan och blir e�
torg. Bredvid en träpla�orm, där festligheter och
evenemang äger rum, uppmanar en grön kulle
barnen a� leka i pölarna. En brygga leder ut �ll den
oﬀentliga bastun, från vilken man har en fri utsikt
över havet och Mollön.

Bredvid en träpla�orm, där festligheter och evenemang äger rum, uppmanar en grön kulle
barn a� leka i pölarna. En brygga leder ut �ll den oﬀentliga bastun
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BYGGNADSTYPOLOGIER

NATURUPPLEVELSER PA GALGEBERGET

HAVSSTUDION
RELATIONEN TILL VATTNET

För a� kombinera översvämningsskydd med en nära kontakt �ll va�net följer
byggnaderna den konstruerade typograﬁn och har o�a ﬂera nivåer. De kan sorteras i fyra grupper, enligt vilken konstruerad marknivå som deras lägsta våning når:

3

2 S,Y
and X

Denna typ står på säker mark året
runt och under hela århundradet.

Säker från a� drabbas av s�gande havsnivåer gör Galgeberget �ll e� utmärkt ställe a�
njuta av vackra landskap. Studior, små sovplatser och vind/regnskydd placeras här i anslutning �ll s�gar.
Denna del av projektet är inte u�ormad i detalj utan är snarare tänkt a� presentera idéer
som kan inspirera �ll en fram�da utveckling och som alterna�v �ll a� bygga dyra bostäder
med e� bestående och skadligt fotavtryck.

Dessa typer har utrymmen
som endast och sällan
översvämmas under extrema
väderförhållanden.

1

Det så kallade “växthuset” når
delvis ner �ll en nivå som va�net
kommer nå o�are i fram�den.

0

Båthuset är den enda typen som
innehåller e� utrymme som är
permanent fylld med va�en.

Husets u�ormning är tänkt a� u�orska ämnen om
hur man ska bygga vid va�net. Arkitektur u�orskas
i en icke sta�sk miljö. Centret är öppet för alla
året runt och erbjuder en plats, fri från krav a�
konsumera. Här kan man träﬀas, koppla av, njuta
av naturen eller delta i ak�viteter. Forskning kring
hållbart liv vid kusten �llsammans med utställningar
eller evenemang utgör grunden för en diskussion
om sambandet mellan kultur, byggnad och va�en.

Motsvarar nivå 3 och är ”säker” från va�net
Motsvarar nivå 2 och är endast utsa� för va�net
under extrema förhållanden.

0

1

2

3

Motsvarar nivå 0 och 1, va�en får ”komma in”, vara
närvarande och har en ski�ande karaktär.
Sek�on med va�enzoner

BYGGNADSKONCEPT

En ”think tank”
3 | Håll dig torr

Olika områden är olika känsliga för va�ens�gningar,
vilket följer systemet för zonerna i hela området.

Användning av organiska
och återanvända material

Robust struktur

Galgeberget med små stugor och vindskydd

Byggnadsskalan och
materialet tar inspira�on
från tradi�onella byggnader i Mollösund.

Handgjord inredning
från ön.

Grönt tak, med �ll exempel
tri�, utökar artrikedomen av
Galgebergets ﬂora och fauna.

Havsstudion Plan 1| Illustra�on av en möjlig u�orming

Träs�garna svävar en aning ovanför marken och dess
rikedom av stenar och björnbär

2 S | Bo litet

2 Y | Bo �llsammans

2 X | Liten verksamhet

Galgeberget| Illustra�on av en möjlig u�orming
Galgeberget| Illustra�on av en möjlig u�orming
De små skaliga stugorna kan användas för korta
vistelser av studenter, forskare eller �ll exempel som
konstnärstudior

1 | Vinterträdgården

0 | Båtkärlek

Utrymmet kan användas fantasifullt för va�enlek eller så kan pedagogiska teorier testas,
t.ex. genom a� placera prototyper av byggnader i bassängen
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Föreläsning

Test och forskning

Workshop

Fika

MULTIFUNKTIONELLT FORSKNINGSCENTER OCH MÖTESPLATS
Byggnadens entréplan kan användas för utställningar, konferenser och
föreläsningar om kustområden, med ämnen som arkitektur i en fram�d av
s�gande havsnivåer. Här kan man träﬀas över en kopp kaﬀe, forskare och
lokalbefolkningen eller kanske den lokala bokklubben. E� rum kan bokas,
för a� erbjuda plats för lokala föreningar, klubbar och inomhusak�viteter
som kurser inom konst och hantverk. Genom ﬂexibel inredning och väggar
kan utrymmena förändras beroende på ak�vitet.
Övre våningen är �ll för coworking, vilket inkluderar både utrymme för
forskare som arbetar i centret eller invånare som arbetar hemifrån. E�
eventuellt samarbete kan vara med e� universitet som anknyter sin
forskning �ll Mollösund. Forskning om a� leva hållbart vid kusten är avse�
a� starta en diskussion, där forskningen kan delas med kommunen och
besökarna.

Med e� coworking-utrymme och e� lounge-utrymme erbjuder Havsstudion en så
kallad ”tredje” plats a� mötas för lokalsamhället
Havsstudion Plan 2| Illustra�on av en möjlig u�orming

Torget och Havsstudion | Illustra�on av en möjlig u�orming

WORKING FROM HOME

BASSÄNGEN, EN KREATIV THINK TANK
Häl�en av byggnaden är u�ormad som e� utrymme där
byggnad och havet bokstavligen möts. Utrymmets grund är av
betong och träpla�ormar kan lutas eller läggas plant beroende
på ak�vitet. Vid ”normalt” �llstånd kan va�net komma och
gå så som det naturligt ﬂuktuerar. Olika va�ennivåer kan
också simuleras. - De�a kommer a� skapa e� lab-liknande
område där forskning och pedagogiska teorier kan testas,
t.ex. genom a� placera prototyper av byggnader i bassängen.
Besökande grupper kan delta i workshops där de bygger
översvämningsskydd och testar dem i olika va�ennivåer.
Utrymmet kan användas fantasifullt för va�enlek, eller kanske
�ll och med för va�engymnas�k eller bio. I händelse av träﬀar,
diskotek eller andra evenmang kan utrymmet tömmas på va�en
och träpla�ormarna fungerar då som e� plant golv.

school groups

Local groups

Lokalföreningar och klubbar
WORKING FROM HOME
Local induviduals
WORKING FROM HOME

school groups
WORKING FROM HOME

Skolgrupper

school
groups
Researchers

Begrundar e� föränderligt va�enﬂöde

Dansar på e� plant golv

Testar teorier och va�enlek

Local groups
WORKING FROM HOME
Local
groups
school
groups
employees running the
center

WORKING
FROM HOME
Local induviduals

Lokala invånare

school groups
Local groups
Local induviduals

Regional visitors
school
Localgroups
groups
Researchers
Local induviduals
Researchers

Tvärsek�on 1:200

Plan bo�envåning 1:200

Plan övervåning 1:200

Local groups

Forskare

Local induviduals
employees
running the
center
Researchers
employees running the
center

+2.3 m Extrem va�ennivå, kan hända
någon gång per århundrade

Local induviduals

+0.8 m Es�merad va�ennivå vid
slutet av århundradet

Researchers
Regional visitors
employees
running the
center

+0.0 m Ungefärlig va�ennivå idag

Regional visitors

Anställda

Researchers
employees running the
center

Regional visitors

U�yllnad

employees running the
center
Regional visitors

Regionala besökare

Lera

Fasad norr 1:200

Fasad öst 1:200
Längdsek�on 1:100

Regional visitors

Berg
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De mul�funk�onella områdena är olika utsa�a för
va�net
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