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Bakgrund
Fint läge vid vattnet, outnyttjat
Främja uteaktiviteter, året runt

                           



Dagsläget

Studie besök försommaren 2013

Hamnområdet
•Bra ramp och fina bryggor
•Gott om plats

•Ovårdad grusplan
•Stökigt
•Inga anvisade parkeringsplatser
•Inga grönytor
•Ingen naturlig samlingspunkt-
förutom den lilla scenen.

Hotellets önskemål:
•Belagd väg
•Trevlig entré till anläggningen

Jon Håkansson F-USE 2013



Studie besök försommaren 2013

Hamnplan
•Ordnat grönområde åt öster
•Fin strandlinje mot bostadsområdet
•Kaj för större båt

•Stökiga tomter intill stranden
•Inga anvisade parkeringsplatser
•Avbrutet gångstråk



Oorganiserad grusplan, ingen samlingspunkt, 
inga grönytor.
Välbesökt vid fisketävlingar, kan anpassas för att 
passa aktiviteter året runt.

Parken längs med Hamngatan.
Fint gångstråk och grönyta som tvärt 
avbryts med parkeringsplats.
En bra start / slutpunkt för ett längre 
gångstråk mot skeppsholmen och vidare 
mot silvermuseet. Korttidsparkering 
för husvagnar, båtplatser för boende i 
närområdet.

Helikopterhangar med tomt.
Detta område bryter av det naturliga 
gångstråket utmed vattnet



Avgränsningar
Detaljerade ritningar
Belysning
Topografi
Växter

Geografisk avgränsning



Möjligheter!
Scen

Sommarcafé
Fisketävlingar

Hamnfest
Mötesplats

Eld
Grillplats 
Vårvinter

Utsikt
Turister & lokalbefolkning

Turbåt
Fiske

Trivselkvällar
Hälsoevenemang
Tillgänglig för alla

Samlingsplats
Flexibelt
Nära / på vatten
Fjällnära skärgård



Gångvägar, Parkeringar



“Hälsans stig” Promenadstråk 

Informationstavlor med teman:
Testverksamhet
Samisk kultur (i anslutning till holmen)
Fiske / Trollingklubben
Silverepoken (i anslutning till museet)
Flora och fauna
Kulturminnen

Vid flytt av verksamhet kan denna yta 
användas för diverse aktiviteter.



Samlingspunkter



Byggnad / samlingsplats
Inspiration från bågstångskåta
Rostfri plåt och trä

Användningsområden
Scen
Café
Väderskydd
Värmestuga

Bågstångskåta

Tidig skiss på byggnad



Diskussion efter mellanpresentationen
• Utescen isället för hangar
• Bryggor för fiske
• Utkikstorn på holmen
• Utomhusutställning
• Skridskobana
• Aktivitetspark
• Badplats
• Café



Miljöbilder
Skisser,
Gångbana mellan vägen och vattnet
Iordningställande av befintlig parkeringsyta



Miljöbilder
Från skiss till CAD



Aktivitetspark           

Översikt hamnområde



Aktivitetspark



Exempel sommar
Multiarena
Skatepark
Boule



Grönytor
Brygga
Samlingspunkt



Eldstäder
Gästbrygga



Parkering
Aktivitetspark



Badplats



Flexibel byggnad, 7 x 10 m med två våningar. 
Scen, café, värmestuga



Informationsskyltar
               



Vinter



Exempel Vinter
Pimpeltävlingar
Hundspann
Julmarknad
skidtävlingar



Skridskoslinga runt holmen



Anslutning till skridskoslinga
Tillgänglighet, skoter & skidåkare



Utgångspunkt för skid- och skridskoåkare
Värmestuga




